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Anbud angående projekt ”Vandring på Åland” 

 

Härmed offereras konsulttjänsten att genomföra projektet ”Vandring på Åland”. 

Beskrivning av uppdraget 

Uppdraget genomförs i enlighet med anbudsunderlaget. 

Tidplan 

Våra konsulter, Marc Hellström och Henrik Hellström, är tillgängliga från september 2019 och till och 

med juni 2020. 

Anbudet 

Anbudet gäller till och med den 31.09.2019 

Kostnad för uppdraget 

Beräknad tidsåtgång för uppdraget är enligt anbudsunderlaget, ca 640 timmar för hela perioden. Vi 

offererar ett pris på 50€ exklusive moms per timme eller totalt 32000€ för hela projektet. 

Kilometersättning för användandet av egen bil debiteras med 0,43€ per kilometer. 

Fakturering sker månadsvis enligt upparbetad tid. 

Vi använder oss av två konsulter i detta projekt, Marc Hellström och Henrik Hellström. 

Konsulternas erfarenhet i enlighet med kraven i anbudsunderlaget. 

1.   Vår konsult Marc Hellström har lång erfarenhet och jobbar engagerat och har god 

samarbetsförmåga. 

2.    Marc har ett grundlagt intresse för den åländska naturen och han har ett eget 

instagramkonto, outdoor_islands, med mer 3500 följare sedan 2013 och som beskriver den 

åländska naturen och dess vandringsleder. Flera av hans videos har mer 30000 visningar. 



3. Henrik Hellström har en gedigen erfarenhet som projektledare och koordinator från både små 

och stora projekt och kommer att fungera som projektledare. 

4. Arbetsfördelningen mellan våra konsulter är att Marc hanterar arbetet utomhus genomgång 

och markering av leder, insamling av bildmaterialet, eget bildmaterial, korrektur av grafiskt 

material, kommunikation med mediebyråer. Henrik sköter administrationen, planering av 

projektet, kontakt med markägare, samfälligheter och byalag, beställning av material, 

koordinering av leveranser. 

 

I offerten ingår inte kostnader varken för material eller tillverkning av bord och bänkar, vägskyltar, 

markeringsstolpar eller informationsskyltar eller iordningsställande av parkeringsplatser. Kostnader 

för utredning om markägande av Lantmäteriet debiteras separat, likaså kostnader från medie- och 

kommunikationsbyråer. 

 

Referenspersoner 

Vid behov kan referenspersoner anges och Cv:n tas fram. 

 

Mariehamn den 6 maj 2019 

Monitor Management Consulting Ab 

 

Henrik Hellström 

Tel. 040-1562800 

Adress: 

Marsängsvägen 95 

22130 Gottby 


