
Avtal mellan Ålands landskapsregering och Food´n´Joy Ab, Marika 

Sundqvist, gällande genomförandet av projektet ”Axganmat under 

evenemang” vid näringsavdelningen, landsbygdsutvecklingen vid 

Ålands Landsbygdscentrum. 
 

1. Food´n´Joy Ab, Marika Sundqvist (projektledare), ska utföra uppdraget i enlighet med 

de villkor och på det sätt som anges nedan samt i offertförfrågan (bilaga 1). Uppdraget 

innebär att lyfta fram och samordna synligheten av åländsk mat, livsmedelsprodukter 

och mataktiviteter – axganmat – under evenemangen ”Tall Ships Race” 2021 och 

”Åland 100 år” 2021 – 2022. Som stöd för arbetet tillsätts en styrgrupp för att leda ar-

betet och vara ett bollplank för projektledaren. 

 

2. Den närmare preciseringen av uppdraget fastställs mellan parterna inom maj 2020. Upp-

dragsgivarens kontaktperson är landsbygdsutvecklare Lena Brenner vid näringsavdel-

ningen, tel. +358 457 526 7305, e-post: lena.brenner@landsbygd.ax 

 

3. Uppdraget börjar den 4 maj 2020 och skall avrapporteras senast den 15 december 2020. 

Uppdraget omfattar 300 timmar fördelat på 7,5 månader. Det finns möjlighet till för-

längning av uppdraget under 2021 och 2022. 

 

4. Pris för uppdraget är totalt för hela projekttiden 10 890 euro exklusive moms. I priset 

ingår samtliga kostnader förknippade med uppdraget. För resor med egen bil erläggs 43 

cent per kilometer enligt redovisning. 

 

5. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Till varje faktura fogas en tidsredovisningsrap-

port med antal arbetstimmar specificerat samt uppgifter om utförd arbetsuppgift. Sista 

utbetalningen för uppdraget utbetalas efter att styrgruppen har godkänd arbetet. 

 

6. Ålands landskapsregering har äganderätten och upphovsrätten till beställt uppdragsre-

sultat som levereras samt arbetsmaterial som ligger till grund för uppdraget. Allt insam-

lat och behandlat material som tillhör uppdraget ska överlämnas till Ålands landskaps-

regering senast vid utgången av kontraktstiden. 

 

7. I händelse av att Food´n´Joy Ab avbryter arbetet eller inte uppfyller de krav som upp-

ställts är Ålands landskapsregering berättigad att upphäva kontraktet med omedelbar 

verkan efter meddelande till Food´n´Joy Ab. Om Ålands landskapsregering inte upp-

fyller de krav som uppställts i kontraktet är Food´n´Joy Ab berättigad att på motsva-

rande sätt upphäva kontraktet. Både Ålands landskapsregering och Food´n´Joy Ab är 

berättigade att upphäva kontraktet ifall arbetet måste avbrytas för en längre tidsperiod 

eller avbrytas på grund av oförutsedda orsaker. Kontraktet kan inte överföras till en 

tredje part. 

 

8. Oenigheter avseende kontraktet ska behandlas vid Ålands tingsrätt. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, ett för vardera parten. 

 

Mariehamn den 22 april 2020  Mariehamn den               

 

För Ålands landskapsregering:  För Food´n´Joy Ab: 

 

Linnéa Johansson    Marika Sundqvist 

 

Susanne Strand   


