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2 bilder

Vad är viktigast för er på ert bröllop? Det gäller att tillsammans sätta sig ner och
fundera över vad som är bäst att lägga pengar på. Planeringen av bröllopsbudgeten
är viktig genom hela bröllopsplaneringsprocessen.
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Blommor, liveband och den där romantiska hästen och
vagnen. Mycket känns viktigt att ha med på den stora
dagen. Därför gäller det att planera sin budget för att
slippa paniken som uppstår när man inser att allt har en
prislapp.
JULIA RINDHAGEN
”Det brudparen kan oroa sig mest över är att dagen inte
ska bli som de tänkt sig när de väl spenderar så mycket
pengar, och det är där jag kommer in”, säger
bröllopskoordinator Mariella Rietschel som driver
företaget WeddingPlanner Stockholm.
Inför ett bröllop är det mycket som ska planeras. För
visst vill vi att det där drömbröllopet ska bli till
verklighet. Det är lätt att försvinna bort bland all
bröllopsinspiration utan att fundera över vad saker
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kostar. Bröllopskoordinatorn Mariella Rietschel har
lång erfarenhet av bröllopsplanering och planerar just
nu 17 bröllop inför sommaren. Hon tar upp
budgetfrågan vid första mötet med brudparen.
– Det är viktigt tidigt i planeringen för att jag ska
kunna se om paret har en realistisk syn på ekonomin
relaterat till sina drömmar och idéer. Märker jag att
budgeten inte räcker till det paret tänker, måste jag gå
in och säga till i tid, säger Mariella Rietschel.
För att undvika att bli besviken är det viktigt att från
början sätta sig ner och fundera över vilka delar som är
viktigast att ha med under sin dag. Vill man ha en
maxad fest eller en vigsellokal täckt med blommor?
Föredrar man ett liveband eller en DJ? Ska man åka båt
mellan vigseln och festen eller blir bussar tillräckligt
bra? Nästan allt går att ta ställning till.
Mariella Rietschel menar att det i slutändan handlar
om vad brudparet prioriterar. Har brudparet intresse
för mat och dryck kan det vara värt att lägga mer
pengar på det än på till exempel dyr bordsdekoration.
– Det finns egentligen inget stopp för vad saker kan
kosta. Därför varierar budgetarna som jag arbetar med
väldigt mycket, säger Mariella Rietschel.
Som bröllopskoordinator är det viktigt att den totala
budgeten är rimlig i förhållande till brudparets val av
festlokal och antal gäster. Vissa brudpar är inte
medvetna om hur många delar som oftast ingår i en
bröllopsplanering. Ibland har ett brudpar över 20
kontaktpersoner. Därför rekommenderar hon att börja
med en preliminär budget som man sen kan arbeta
efter.
– Ekonomin är viktig genom hela planeringsprocessen,
den är alltid närvarande vid varje ny del och vi ska
alltid veta vad en tjänst kostar innan vi bokar något.
Mariella Rietschel berättar att många brudpar tror att
hyra ett stort tält och beställa mat från catering är
bättre ur ett ekonomiskt perspektiv, men det stämmer
inte alltid.
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– Ett paketpris för en bröllopsfest kan först sticka i
ögonen men man kommer nästan aldrig billigare
undan med catering. Det är så många delar som
kommer till som man inte tänker på, säger hon.
Utifrån sin erfarenhet säger Mariella Rietschel att hon
själv hade valt att lägga lite extra pengar på det som
kommer att vara bestående i framtiden, som ringarna
och en riktigt slipad fotograf.
– Hellre en duktig fotograf i några timmar än en
hobbyfotograf som är med hela dagen. En del kan
ångra sig att de inte la mer pengar på det efteråt när de
ser sina bilder. Då blir det påtagligt att inte fotona blev
så fantastiska som dem de sett på nätet och i sociala
medier, säger Mariella Rietschel.

NÅGRA TIPS
Expertens råd
Fundera först över vad som är viktigt för just er under
bröllopsdagen och fokusera på det.
Se om det är något som ni kan dra ner på. Genom att
ta bort tio namn på gästlistan kan man spara
tusenlappar.
Prioritera det som ni kommer att minnas och det
som är bestående. Brudklänningen och
tärnklänningarna används bara en gång.
Tänk över vilken form av bröllopsfest ni vill ha.
Räcker det kanske med tvårätters eller passar en
trevlig lunch?
Ta alltid reda på priset innan du bokar något och
överväg om det är värt att dra ner på något annat
istället.
Källa: Mariella Rietschel som driver WeddingPlanner
Stockholm.
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