
   
  

 

 
 
 
 
 

Anbudsförfrågan Flaggning i Brålanda Samhälle  
för Brålanda Företagarförening 
 
Vi söker förening som vill hjälpa oss att sköta flaggningen i Brålanda samhälle för 
de flaggstänger som Brålanda Företagarförening ansvara för from 2021-10-01 tom 
2022-09-30, med möjlighet att förlänga 1 år 
 
Avtalsperiod: 2021-10-01 – 2022-09-30 
 
Villkor:  
Företagarföreningen ansvarar för 8 flaggstänger och vid 17-18 tillfällen/år som är 
allmänna flaggdagar skall 6 av dessa flaggas.  
Vid ytterligare 3 tillfällen kan 8 flaggstänger vara aktuella för 
flaggning, som skolavslutning, bygdefest och julmarknadsdagen. (dialog kring 
dessa föres med ordföranden i företagarförening) 
 
Ordföranden i företagarföreningen kan beordra om extra flaggning utöver tillfällena 
på listan. Även dessa flaggtillfällen ska utföras.  
 
Vid missad flaggning utgår ett vite med 1000 kr/gång som regleras vid betalning 
av faktura. 

 
Skötsel:   
Efter nedtagning av flaggor ska de torkas och vikas ihop, så endast den blå färgen 
syns. Flaggorna förvaras i uppmärkta lådor. Trasiga flaggor skall bytas ut vilka 
företagarföreningen ersätter på anmodan. 
 
Flaggregler 
Allmänna flaggregler är att under tiden 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan kl. 
08.00, övrig tid kl. 09.00. Flaggan halas vid solens nedgång, dock alltid senast kl. 
21.00. Vimpel får hänga uppe dygnet runt fr.o.m. 1:a maj t.o.m. 31 oktober. 
 
Upphandlingsförfarande:  
Anbuden är bindande och lämnas senast den 15 september 2021 via mail till 
cmj@telia.com 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 föreningens organisationsnummer och kontaktuppgifter till 
föreningen.  
 
Föreningen som inlämnar anbud skall ha sitt säte i Brålanda, Gestad eller  
Sundals Ryr 
 
Pris:  
Uppge ett totalpris för alla flaggningar. Då Brålanda Företagarförening inte är 
momspliktigt är angivet pris det som Ni avser att fakturera. 
Ersättningen blir som ett bidrag till föreningen. 
 
Vinnande anbud  
Företagarföreningen har rätt att fritt välja leverantör. Avtal skrivs med en förening. 
 
 



 

 
Betalningsvillkor:  
Upphandlad förening skickar faktura på halva ersättningen  2021-11-30 samt  
resterande per 2022-05-31. 
Betalning sker 30 dagar från fakturans ankomstdag.  

 
Brålanda företagarförening betalar inga expeditionsavgifter, faktureringsavgifter 
eller andra avgifter som pålagts av föreningen eller tredje part.  
 
Märk fakturan med Flaggning 2021-2022 
 
Faktura skickas till  
Brålanda Företagarförening 
C/o Christina Milén Jacobsson  
Källeberg 105 
464 63  Brålanda 
  
Upplysningar lämnas av ordförande Kicki/Christina Milén Jacobsson 070-82 313 96 
    
Avtal skrives  
 
 
Allmänna flaggdagar 
1 januari – nyårsdagen 
28 januari – konungens namnsdag 
12 mars – kronprinsessans namnsdag 
Påskdagen 
30 april – konungens födelsedag 
1 maj 
Pingstdagen 
29 maj – Veterandagen 
6 juni – Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag. 
Midsommardagen 
14 juli – kronprinsessans födelsedag 
8 augusti – drottningens namnsdag 
Dag för val till riksdagen 
24 oktober – FN-dagen 
6 november – Gustav Adolfsdagen 
10 december – Nobeldagen 
23 december – drottningens födelsedag 
25 december – Juldagen 
 


