
 

 
 
 

Anbudsförfrågan målning byggnad 
”Scenen” i Brålanda centrumpark 
 
Välkommen att lämna anbud på exteriör målning av scenbyggnaden. 
Scenbyggnaden ägs av Brålanda Företagarförening 
 
 
Beställare 
Brålanda Företagarförening c/o Källeberg 105, 464 63 Brålanda 
 
Ombud 
Kontaktperson under anbudstid är: Christina Milén Jacobsson 070-82 313 96 
 
Omfattning och krav 
Scenbyggnaden är i behov av exteriör målning, i synnerhet scenens fondvägg och innertak som är synlig 
för sittande publik.  
 
Begärd målning kan delas upp i två delar som prissätts var för sig: 
1. Målning av scenens fondvägg, takbjälkar och scenens innertak. (Allt som är synligt försittande publik) 
 
2. Målning av byggnadens exteriör såsom byggnadens fasadpanel, dörr, knutbrädor och 
   vindskivor. Plåtbeklädnader rengöres. 
 
- Fackmannamässigt underarbete såsom tvätt och eventuell grundningsmålning bör utföras och ingå i 

anbudet. 
- Val av färgtyp och fabrikat föreslås i anbudet och bör vara lämplig för ändamålet 
- Val av kulör föreslås i anbudet och bör vara lämplig och tilltalande för ändamålet och scenens 

placering i grönskande centrumpark.  
 
Brålanda Företagarförening har bedömt skicket av scenbyggnaden som mycket gott. 
Rötskador och reparationsbehov föreligger inte utan målning kan göras direkt efter rengöring. Scengolvet 
och trappor skall skyddas från skador och stänk av färg. 
Växtlighet och buskar nära byggnaden ska i möjligaste mån skyddas eller vikas undan för att möjliggöra 
målning. 

Materialförråd, avfall 
Målningsentreprenören ansvarar själv för att sörja för passande materialförråd på byggplatsen. Färgrester 
och samlas i behållare för att kunna transporteras bort från byggplatsen. Målningsentreprenören ansvarar 
även för eventuella skador som följd av spill av färg och liknande. 

Byggnadsställning 
Målningsentreprenören skall montera de för arbetets utförande, nödvändiga byggnadsställningarna och 
skall ingå i offererat pris. 
 

Anbudsgivaren ansvarar för Leveranstid / Villkor 
Scenen med tillhörande fastighet skall vara färdigställd senast 25 maj 2023  
Slutligt godkännande görs gemensamt efter utförd målning av representant från företagarföreningen samt 
leverantören. 
Entreprenören har fullt ansvar för målningsentreprenaden under hela produktionstiden inkl egen försäkring 
och följer gängse regler och lagar. 



 

 
 
 
 
Upphandlingsförfarande 
Anbuden är bindande och lämnas senast den 31 januari 2023 via mail till 
ordforande@brlforetagarforening.se samt att Ni måste skicka ett sms till 070-82 313 96 att Ni har skickat 
ett anbudsvar för att säkerställa att Ert mail har kommit fram. 
I anbudet ska uppges företagets organisationsnummer och kontaktuppgifter. 
Företag som inlämnar anbud bör ha sitt säte i Brålanda, Gestad eller Sundals Ryr . 
 
 
Anbud 
Uppge ett totalpris för de två begärda omfattningsdelarna. Var för sig eller båda 
Scenen och övrig fasad 
Då Brålanda Företagarförening inte är momspliktigt är angivet pris det som Ni avser att fakturera.(inkl 
moms) 
 
Vinnande anbud meddelas senast 28 februari 2023. 
 
Brålanda Företagarförening har rätt att fritt välja leverantör och vilken av omfattningsdelarna som ska 
utföras i vilken ordning samt efter samråd med leverantören fastställa kulör på respektive yta. 
 
 
Betalningsvillkor: 
Upphandlad leverantör skickar faktura på efter utförd målning.  
Betalning sker 30 dagar från fakturans ankomstdag.  
Brålanda företagarförening betalar inga expeditionsavgifter, faktureringsavgifter eller andra avgifter som 
pålagts av företaget eller tredje part. 
 
Märk fakturan med Målning Scenbyggnad 
Faktura skickas till 
Brålanda Företagarförening 
C/o Christina Milén Jacobsson 
Källeberg 105 
464 63 Brålanda 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

    



 

 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 


