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Ramavtal - Guldur

6. 1 Avtalets parter

Mellan Arbetsgivarverket (Beställaren) med organisationsnummer 202100-3476 och
StjämurmakamaAB med organisationsnummCT 556199-2578 har föliande avtal

ramavtal slutits.

6.2 Definitioner
Den som erhåller utmärkelsen benämns Jubilaren.
6. 3 Avtalets syfte

Detta avtal syftar till att säkerställa leverans av guldur till samtliga statliga myndigheter

i Sverige.

6. 4 Avtalets omfattning

A/vtalet. omfattar leverans av guldur i enlighetmed förfrågningsunderlagmed Dnr.
6. 5 Kontaktpersoner
Kontaktperson för Beställaren:
Petra PfeifF
Telefon: 08 700 13 13
Box 3267
Fax:010-1505551

103 65 Stockholm

E-post: petra.pfeifF@arbetsgivarverket. se

Kontaktperson för Leverantören:

Peter Simonsson

30X7542 _

103 93 Stockholm

Telefon:08-629 44 00, 070-511 00 01

E-Post: peter. simonsson@stjamurmakama. se

Byte av kontaktperson ska meddelas motparten skriftligen.Kontaktpersonen ansvarar
?r som avser avtalet, klagomål och fakturor m.m.

6. 3 Avtalshandlingar

Tjänsternas omfattning och villkor kring dessa framgår av detta avtal och dess bil

Om handlingarna innehållCTmotstridiga uppgifterska handlingarna g^lai-nedaii*nSnnd
; om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

l. Skriftliga ändringar och tillägg tillAvtalet.

2. Avtalet med bilagor.

3. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag.

4. Förfrågningsunderlag med bilagor.
5. Eventuella kompletteringar av anbud.

6. Anbud med bilagor.

Uppgifter i anbudet som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget gällerinte som

avtalsinnehåll.

6.4 Avtalsperiod

?^ettlav?al f^l!rfrå??et datum avtaletärundertecknat av bådaparter.Avtalet löper
därefteritvå(2)år.Arbetsgivarva-ket ägerrättattförlängaavtalet i två(2)'år,"ett'0*)år

i taget. Den maximala avtalstiden kan alltsåkonuna att uppgåtillfyra (4) ar. Varor-som
avropats inom avtalstiden ska tillhandahållas ävenom avtalet löperut dessförinnan,om
annat inte överenskommits Avtalets bestämmelser ärdå i sinhelhet tillämpliga. Önskar

Arbets^varverketnyttjarättentillförlängningav ramavtalet ska detta-sla:iftii^en'

meddelas leverantörensenast tre(3)månader innanavtalstidens upphörande.

Förlängningarna ska ske skriftligen och undertecknas av båda parter.
6. 5 Leverantörens skyldigheter

Leverantörensfårunder avtalsperioden inteåtasiguppdrag elleri övrigtverkai sådana
sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet förÄrbetsgivarverkeTs verksamhet"

I uppdraget ingåratt inhämta de yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs föratt

uppdraget ska kunna genomföras enligt gällande författningar.
6.6 Underleverantörer

Levermltörcn färintealuitaundCTleverantör utan Arbetsgivarverkets medgivande såvida
Tetmteärfråga om arbetsuPPgifter av rutinmässig art eller av mindre betydeTse.

Leverantörensvarar for underleverantörs arbete som sitteget.

Arbetsgivarverket har rätt att kontrollera att underleverantör har fullgjort sina
förpliktelser gällande skatter och sociala avgifter.

Byte av underleverantör far endast ske i de fall lagen (2016:1145) tillåterdet samt att båda

parter godkänt detta.

6.7 Beskrivning av varan

Gulduren ska uppfylla de krav som anges i förirågningsunderiaget samt i leverantörens

produktbeskrivning i samband med att avtal tecknas.

Leveransav guldur ska ske i enlighetmed vad som angettsi förfrågningsimderiaget.
Leverantören svarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt i enli^

beställning och god branschsed.

6.8 Arbetsgivarverkets åtaganden
Arbets^varverket ska fatta beslut och agera enligt de instruktioner som

överenskommits och ge det stöd som krävs föruppdragets genomförande.

6.9 Avropsrutiner

Behöriga avropande myndigheter ärsamtliga statliga myndigheter..

att respektive myndighet fyller i Avropsblankett (Bilaga 4) och skickar den till'

Iwerantören.Leverantörenska bekräftabeställningen^genomatt-undateckna och skicka
avropsblanketten till avropande myndighet.

6. 10 Reservdelar

Leverantörengaranterar att reservdelar finnsatt beställaminst tilloch med år2029.
6. 11 Leverans

Guldural_ska leverCTas senastfyrsi(4)veckorefterdet attavrop sketttillrespektive

statligmyndighet ellerefteröverenskommelse med avropande myndi^Iet.
6. 12 Dröjsmål

Omkverantören finna- det sannolikt att leverantören inte kan hålla avtalad leveranstid
tlevCTantörenutan dröJsmål skriftligen meddela
avropande myndrg het~dettasmir

ange orsakerna till förseningenoch den tidpunkt då leverans beraknaFske."

Avropande myndighet ska ha rätt att frånträda bestälhiingsom är försenad i mer än två
(2) veckor efter överenskommet leveransdatum.
6. 13 Viteoch omleverans
6. 13. 1 Fel i varan

Om gulduren vid utdelning är felaktiga, det vill säga uppvisar avvikelse gentemot vad

som beskrivs i avtalad specifikation, föreligger fel.

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskafiFenhet närden
mas. Leverantören svarar förfel som har funnitsvid denna tidpunkt, ävenom felet

visar sig senare.
Ett

el-som vis

ar

sis

mom

sex

<6) månader efter det

att varan

avlämnades till jubilaren

i anses ha^fumiitsvid avlämnandet, om inteannat visas ellerdetta äroföreniigt'med
VM-ans eller felets art. Är varan felaktig färjubilaren kräva avhjälpmde/omlev^ans,'

prisavdrag ellerersättningförattavhjälpafeletellerhävaköpetenligtpunkt 24"~^'
Jubilarenfårinteåberopaatt varan ärfelaktig,om han intelämnar leverantören
meddelande om felet inom skäligtid efter det att han eller hon märkt eTlCT borde ha

märkt felet (reklamation).

Meddelande som lämnas inom h.å (2) månader efter det attjubilaren märkt felet ska
anses ha lämnats i rätt tid.

Jubilarenhar rättatt kräva att leverantörenavhjälperfelet eller företaromleverans.

detta kan ske utan oskälig kostnad for leverantören.

—
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Leverantörenska avhjälpa feletinom skäligtidom feletinteorsakats avjubilaren.

om

Om avhjälpande intekommer ifrågaeller inte sker inom den angivna tiden ska

omleverans ske.

6. 14 Garanti, försäkring och service
6.14. 1 Garanti

^edvaljeurska följaen garantisom gällerförentidom minst två(2)årfi-ån
utdehungsdagen. Garantin innebäratt alla direkta kostnader i samband med^

garantiåtgärderär inkluderade.
6. 14.2 Försäkring

Med

varje

yr

ska

följa

en

allriskförsäkring

som

gäller minst

ett

(l) år från

SdielD:mgsd^en'Försäkrmgsvardetska vara likamed urens ordYnane"cirkapriser.
^fårmte vara högre än 10 procent av försäkrmgsbeloppet-vid"

förlusb^totalskada och maximalt 5 % vid reparation.
6. 14. 3 Service

Mämmng förservice sker tillnågon av StjämurmakamaAB:s butiker i Sverige, se

bifogad butikslista (bilaga butiksfista).

6. 14.4 Serviceåtaganden under garantitiden

^l,aru^S?rIf^s ?l, su,sal?la GyllmPanzar under kontorstid 08.00-16. 00 påtelefon:

i--1.586.44 °6- FelavhJälPandepåbörjasper telefoninom 48 tinunarefte^deFattett fel

6. 15 Leverantörens åtagande gentemot Arbetsgivarverket
6. 15. 1 Redovisning till Arbetsgivarverket

För att fätäckningförde kostnader som uppstår vid upphandlingen och förvaltnic

av dettaramavtal tarArbetsgivarverketut en admimslrationsere£tning"

Ersättaingenfördetta avtal uppgårtill l % av omsättningen,exklusivemervärdesskatt.
^s!ttalng^do'dsas_, kvartalsvis Leverantören enhgt~nedanangrven'ti£pfmTch'
av

Redovisnin s eriod

l 'uli - 30 s tember
l oktober - 31 december
l 'anuari - 31 mars
la ril - 30 "uni

Redovisnin stiUfäUe
15 oktober
15 'anuari

15 a ril
15 uli

Redovismng lämnas av Leverantören tillArbetsgivarverket enligtovan. Dessutom ska

> specificera avropande myndighetCT och avropade ^aror enlTfit''BHaea T^

för omsättningsredovisning.

Redov!snin8.skergenom attblanketten skickas viae-post tillArbetsgivarverket (adress:

re strator arbets varverket. se. Detta ska ske utan anmodan fi-ånXrbetsei^

>e vidare punkten "Bristande redovisning" nedan).

Redovisningenska omfatta alla beställningarsom görs inom ramavtalets eiltiehetstic
även om leverans sker efter ramavtalets 'Iti etstid. —-o~~o-—,

LevCTantörenskapåbegärantillhandahålla en årligsammanställning avseende vilka

myndigheteroch övrigaorganisationersom avropatpåavtaletsamtlvrop~advol'5mT
6. 15. 2 Bristande redovisning

Arbetsgivaiverket ägerrättatt genom revisionkontrollera att Leverantörenhar fullric
sina

åtaganden.

Om det blir aktuellt

auktoriserad revisor.

genomförs detta

av en av

Arbetsgivarverket utsedd

Vid revisionska utsedd revisorges tillgångtillsamtliga handlingarsom behövs föratt

göra en fullgod konfa-oll (avrop, fakturor, rakenskapsmaterial avseende'dettaramavt^

samt övrigt underlag som är relevant för kontroll av Leverantörens redo^smng)'ociT'

som inte ståri stridmed lag- och börsreglersom ärtillämpliga för

Ramavtalsleverantören.

Arbetsgivarverket svarar förkostnaden förrevisionen förutsatt att Leverantören fullsic
små åtaganden^avseende redovisning i enlighet med detta avtal. I annat fall svarar

Leverantören för kostnaden for revisionen.

Eventuella bristeroch/ellerfelaktigheteri redovisningensom upptäcksvid revisionska

snarast korrigeras.

^UIl?r?nte Leverantören sma åtaganden avseende administrationsavgiften ska
rätt
^b.et.s??r^erk??8aavseende
^n vite- vite kommer att utgå med 5-000~slK"förvarje
redovisningsperiod

av

Leverantören

bristfällig, försenad eliC
TuteblivCTi

redovisning. Vite utgår om Leverantören inte åtgärdar brist» enUgt'ovanstTend7mom
tio (10) arbetsdagar efter stai
ftlig erinran från Arbetsgivarverket.'

^etsgivar^erket,äger T'ya

tt

vid utebliven

redovisning,

utöver vite

enligt

ovan,

fakturera enligttidigareImmas redovisning.Vidare kommer Arbetsgivaiverketatt eöi

en

bedömning av

om

det finns ett behov

av

att

kontrollera Leverantörens räkenskao0^'

genom en revision enligt ovan. Efter det att Leverantören inkommit med redovism
; att göras av det belopp som Arbetsgivarverket fakturerar.

Korrigermgen kommer att göras i samband med nästföljanderedovisningstmfälle. Vit

kommer inte att återbetalas.

"

— -o"""—.

Om Lever^itöreninte fullgör sina åtaganden avseende redovisning i den utsfa-äcknii
att^viteutgårvid två (2) tillfällenunder en tolv (12) månaders periodiska'

Arbetsgivarverket äga rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.
6. 16 Pris

Pris för herrarmbandsur: 5 450 SEK exkl. moms

Pris för damannbandsur: 3 800 SEK exkl. moms
6. 16. 1 Prisjustering

Priserna är fasta i minst ett (l) år.

Efter ett årgenomförs en kontroll av guldpriserna av Arbetsgivarverket. Vid
?^??i^l.e!Jpå?uldPyismarkna.d»en CTlli8t Guldcentralens (www.giildcentr^en. se)

dagsnoteringarpä guld som medför attprisetpåuren ändrasmednundreän+/-5%

le^_s!sta;al?l?sdag e?er SQlast aordaPrisJusteringen skeringenprisjustering. Om
^??Ta än,dras
med mer än+/~5 % sedan sistaanbudsdag dlerrsenastao3a^
kommer

pnsjusteringen

en

justering av priserna

att

genomföras

om

någon

app arterna

så

Efter prisjustering ligger priserna fasta i minst 12 månader.

Vid beräkningen av startvärde och slutvärde förprisjustering används snittkursen förde

5 senastenoteringsdagama. Till exempel försistaanbudsdag används följajide"
noteringsdagar, sistaanbudsdag 30 augusti,då beräknassnittkursenpY26/7-30/8.
Reglering av priserna ska ske enligt följande formel:

Beräkning av det nya guldpriset per ur (Exempel i rött):
(P*A)*(1+C)=PG

(1000!li0,68)*(l+0, 12)=761,6
P=Anbudspris(1000)

A = Guldpris/ur angivet i procent (68 %)

B = Pris betingat av övrigakomponenter/ur angivet i procent (32 %)
C = Ökningen av guldpriset i procent (12 %)
PG = Det nya guldpriset^ur

Beräkning av nytt totalpris per ur:
PG + (B*P) - Nytt pris på gulduret
762+(0, 32*1000) O 1081,6

Begaranompris)usterinS ska anmälas skriftligt minst två (2) månader före

ikraftträdandet. Motparten ska godkänna justwingen skriftligt.
6. 17 Betalning/Fakturering

Faktureringska skei enlighetmed respektiveavropande myndighets anvisningar.

Faktureringfårske efterleveransgodkännande frånden avropande myndigheten.
På fakturan anges uppgifter enligt den avropande myndighetens anvisningar i
avropsblanketten (bilaga 4).

Fakturan betalas 30 dagar eftermottagen och godkänd faktura. Ärparternaoenseom
någondel av fakturabeloppet ska ostadigt belopp betalas inom an^ventid.

Faktoreringsavgift, expeditionsavgift eller andra avgifter acceptera mte. Vid försenad
betalning äger Leverantören rätt tilldröjsmålsränta enligt räntelagen.
Betalning frän respektive avropande myndighet ska ske i svenska kronor (SEK) och till
ett svenskt plus- alternativt bankgirokonto.
6.17. 1 Fakturaadress

Fakturaadress är den som anges av respektive avropande myndighet i .
(Bilaga 4).

6. 18Avbeställning

Dai avropande myndigheten äger rätt att avbeställa avrop som inte bekräftats.

Avbestälhiingenska dock görassenastfem (5)dagar efteratt ordern lagts.

^bS??Sn^^ka^orasslmftli8t av behorigföreträdareförden avropande myndigheten
??-bekräftas sk??u? avLeverantören Eventuell fi-amställanom ersättmngsta-avska

?!ra^.T_ast taT(3) månader efter att avbeställningen meddelats av den avropande
myndigheten. Leverantören ägerrätttillersättningförnedlagda kostonader'samt7övri£
skäligersättning förmerkostnader tillföljd av avbestälhiingen.
6. 18 Hävning

6. 18. 1 Om Arbetsgivarverkets rätt att säga upp avtalet

Arbetsgivarverket har rätt att säga upp avtalet, helt eller delvis, om:

L fömtsättmngama föruppdragets genomförande väsentligen förändrats, eller

2. Leverantören intekan fullgöra uppdraget på ett tillfredstallande sätt"

Vid uppsägning enligt punkt ett (l) ska Arbetsgivarverket meddela Leverantören

skriftligtoch en uppsägningstidom nittio(90)dagar ska därefterlöpa.Under*

uppsägningstidenska, om inteparterna kommer överens om annat, åtagande och
föIPliktelser enligt avtalet fullgöras,

yid sådan

uppsägning utgår ersättaing

till

Leverantörenförutförtarbetesamt forstyrkt och nödvändigawecklingskostaad.
Vid uppsägning enligt punkt två (2) ska Arbetsgivarverket meddela Leverantören

skriftligt och en uppsägningstid om trettio (30) dagar ska därefter löpa. Ommte rättelse

s ettjnom u?p,sägr?ngsti?en UPPhöravtalet vid uppsägningstidens utgång. Under

uppsägningstidenska endast sådana åtaganden ochföipliktelsersom särskilt avtalas i
samband med uppsägningen fullgöras. Vid sådan uppsägning utgår ereättning tilT
.

Leverantören för utfört arbete.

6. 18. 2 Om endera partens rätt att säga upp avtalet

Endera parten har rätt att säga upp avtalet om motparten väsentligen bryter mot avtalet.
Vid uppsägningenligtdenna grund ska motparten meddelas skriftligtoch en

uppsägningstid om trettio (30) dagar ska därefter löpa. Om inte rättelse skett inom

uppsägningstiden upphör avtalet vid dess utgång. Under uppsägningstiden ska, om inte

parterna kommCT överens om annat, åtagande och förpliktefser-enligt avtalet fullgöras.
Uppsägande part ärberättigad till ersättning förde direkta kostnadCT som uppstått för"

deima med anledning av att avtalet upphört.

6.18.3 Om Arbetsgivarverkets rätt till omedelbar hävning

Arbetsgivarverket har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören:

a

arl (nagot, av) kon]kurs, likvidation, under fr^ångsförvaltning, föremål för ackord,
till vidare har inställt sina betahiingar, underkastad näringsförbud, eller
• ärföremål för ansökan om (något av) konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord, annat liknande förfarande, eller

• är dömd förbrott avseende yrkesutövningenenligtlagakraftvunnen dom, eller
gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Arbetsgivarverket kan

visa det, eller

• inte har fallgort sina^iggandenavseende socialforsäkringsavgifterellerskatt i
det egna landet eller i Sverige,

* ?.??, ?ig sky,ldi8 til1dröJsmål enligt punkt 16 vid fler än sju (7) dagar vid fyra l
tillfällen under en period av tre (3) månader.

Vid hävningenligtnågonavgrunderna ovan ärArbetsgivarverketberättigadtill

ersättning fördirekta och indirekta kostnader med anledning av att avtalet upphört.
6. 19 Ansvar för underleverantör

Ctoskar Leverantören anlitaunderleverantör föratt genomföra viss del av uppdraget får

detta ske undantagsvis och först efterArbetsgivarverkets skriftliga medgivmdesividT

det inteärfrågaom arbetsuppgifterav rutinmässigart ellerav mindre betydelse för

uppdraget. Leverantören ansvarar förunderleverantörs arbete som sitteget.
Arbetsgivarverket har rätt att kontrollera att underleverantörer har fullgjort sina
förpliktelser gällande skatter och sociala avgifter.
6.20 Begränsning av marknadsföringsrätt

Hänvisning tillArbetsgivarverket i reklam eller marknadsföring far inte göras av

Leverantören eller av denna anlitad underleverantör utan Arbetsgivarverkets skriftlig

godkännande.

6. 21 Force Majeure

part^e^a,s frånsinaataganden enligt detta avtal om fullgörandet hindras på grund av

omständigheter utanför denne parts kontroll som denne inte skäligen hade kumiat räkna

med vid avtalets tecknande och vars följderdenne inteskäligenkunnat undvfka'elior"
övervinna.

Den part som avser att åberopa sådan omständighet som avses ovan ska omedelbart

underrätta motparten skriftligt. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska

parten omedelbart underrätta motparten samt omedelbart återuppta fullgörandet av
avtalad prestation. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt denna bestämmelse har vardera
parten rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till motparten om avtalets

fullgörande försenasmer än en (l) månad på grund av den omständighet som åberopats

enligt denna punkt.
6.22 Tvist

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i förstahand genom förhandlingmellan

parterna och i andra hand av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt och med
Stockholms tingsrätt som första instans.

Leverantören far inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer som åvilar

Leverantören enligtdetta avtal under åberopande av att tvist påkallats eller pågår.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.
Arbetsgivarverket

Stockholm den^^-/0~-Ö0/

Stjärnurmakarna AB

o

iu-

Pe aP i

Peter Simonsson

Stabschef, Arbetsgivarverket

VD, StjämurmakamaAB

lci -

SödenUrAB.Stockliolm
Mm6-5523
Curt Bjntegrm uro Optikl Sthlm AB,Stockholm S5G229.9650
Lagerattöms Ur 8. Guld AB, Enköping

Undebtrg Ur AB, Eskilstuna
Harry Perasons Ur-OptlkAB, Kitrincholm
lafama AB, landskrana

Malmbergs Ur-Optlt-UnserAB, Unkoping

Nybtlis Ur a OptikAB. Nyköping
Kari Andersson ur Eftr. AB, Nvhra

Stjämurnrkama Väslerii

AB Burmans Ur & Guld i Optik, Skellefteå
AppelkvlitUrAB. Lund
Urmakarna Bo Homdahl, Gile
Wockaty l. Johamsan AB, Kariskroni
Khazioum Gutdsmédja AB
Tldpunktin Matlnl Ur AB, Skärholmen
Syllene Ting Guld AB, Soteboi»

KAnderason Eftr. AB, Kilmar (Nybro)
tjunesUrlUmeiAB

MattinaRegaloAB. Hilsingbore

Udlngo Urhandel Stockbolm AB, Udingo

Suodtimc Wltchltons Malmö AB

Daniel Lindln Urtlind.1 AB, Siddl Köpkvarter

SolnaUraAccesorizeAB
SwcbokAB
SwabokAB

änbroatyccntralägdbutik
Auion Shopplngontem, teAn ljungs Design AB
Beslagens Tid AB, Akersberga

Watdl Intemitlonal i NoiTkSpmg AB IBecta Ur

Silver Oasen AB

Mirtenssons Ur 8i SuldEftrAktleblllaB

Vstad Smycken Snodcor AB
Täby Centrum cerrtralägd butik
BockkadjinDAB

Nofa Aktiebolag

SjöbackensUrAB
Time4Watch A6
Guld a Ur experten AB

Daniel Lundin Urhlndel AB
aiywatdi Sthlm AB
FilupjngsUr&FotoAB
Uppsalacentralägd butik

S5E302-1541
556363-1836
556247-9757
556342-3283
S5E08-2329
556237-6151

556637-5589
556060.U39
55615M570
556229-5021
556394-6663
556786.0340
556530-9977
S5680S.3529
556180.2147
556637-5589
55GB64-8199
556899-1250
556906-3430
556549.2658
556989. 7399
556970. 7846
556080-7223
556080-7223
556199.2578
559013-0079
559062-9456
5S6402-3702

556556-3862
556080-7744
559106-93U
556199-2578
5564<8-7452
556299-1710
556478.3883
5S9143-067!
553202-2510
556389-7399
559208-7968
5S92U-1188
556199. 2578

Profilnai^n
Stlärnurmatonn sedertiallirna

Stjärnumiakama Flemminggam
Stjämurmakama Enköping
Sflämumiakama Eskilstuna
Stjlinurmitama Katrineholm

Stjärnurmikanu hndskrona
Stjarnurmatorna UnkSplnj HM-huset
Stjämurmakama NykSpfng
Stjämurmatama Nybro
Stlärnurmakama VäsUräs 1677
Stjärnunnakama Skellefteä
Stjärnurmakama Lund

Syärnumiakama Gävle S Kungsgatan
Slrmurmakami

Karlskrona

Stjarnunnakama Vällingby
Stjärnumiaklma Skärholman

Stjämurmalum» GöteborgPöste

Stjämumiakami Kilmar
Stjämumrkama Umei

Stjärnumiakaroa Kullagafn 32
Stjärnumiakama Udlngo
Stjimurmakama Malmö Emporia
Stjärnumiakami sickla

Stjämurmakama Mall of Scandinavia
Stjärnumakanu Uddevilla
Stjämurmikam» Trollhittan

Stjämurmakama Örebro Oty
Stj-ämumiakama Avlon Shopplngctnter
StjärnurmakamaAllereberganv
Stjäfnurmakama i Norrköping

Stjärnurm åkarna f Fareta
Stlämumiakama Halmitad
Stjärnurmakama t Ystad

Stjämunnakärna TäbyCertrum
Stjärnuimakama MSrtiy Centrum
Stjlmurmilania Strömsud

Stjärnumiakanu Malmä Sjnbactens Ur
Stjirnumialuma Slllenan Stockholm
Stjamumiakama Järfälla
Sljarnuroiakam. Nicka Forum

Stjamunnakama Sturegallenan
Stjärnurmakama Finspång
Stjämurm åkarna Uppsala

Yngve Kirision
Staffan KarlssDn
Johan Runering
PTUndebeig
Freddy Persson
Bangt&NikBll
Martina Malm ber^
Mats Andersson

Anders Ritter
Jan OJanen

Roger Backlund
Anna Appelqvist
Patrik Homdahl
Ingemar johansson
Alexander Khaizom

Blm

OB-M22099
08-6504782
0171.30245
016-IU810
015M0396
0418-15700
013-12U41
Q155-210BS4

0481-KW»
021-417850
0910.10152
046-2110813

026-684950
(M5S-8W32
070-7496415
Joan Matini
08-7U5300
Peter Jocbem
031-151613
Anders Ritter
0480-12545
Bjcrn Ijune & Allan Allkartlnd
090. 772927
MattrtOfl
042.126617
Mlcho Luclc
08-76585D4
JanBobeck
041M34580
Daniel Lundin
08-6420030
Muhmmoud Alayoubj
08-205404
Fredrik Mossbtlg
0522-10234
Fredrik Mossberg
»520.17940
Annelie Gredander Lada
019-6115664
Uun; Andreas
090-770590
Christina Nyfjält
08-54088530
Tobias Nybom
011.183199
Hamid lashgari
08-6059095
llif Nilsion
035- 2154 S4
Ulrika Thmn, Annika lundbtit,:;0411-U105
Peter Blomberg
08-55105001
Stefan Ncumaier/Malln Sandberr 08-7559332
Magnus Karisson
0526.10210
Marcus Sjobacken
073-1428321
MuhmmoudAlayoubi
08.7690707
Akram Almindawl
08-58010420
Diniel lundin
08.55105030
Faii Malas
WElllUS
Henrik Erikissn
OU2-18G40
Thomas Olofsson
018-132042

Sällertlallami 106
Fleminggatan 19
Stora Torget
Kriitegatan 7
lUpmangatan 12
Bo» 238
Box 190

Västra Storgatan 11
Torgel Fabriksgatan 4
Hantwrkargatan 28
Trättgärdsgatan 8
Sisödeigitan?
Södra Kuifgsgatan 17
Kronans Köpcentnim
VännäsgingtnS
Ullholmsgängin l
Box 153
Norra länggatan 18
Solgatan 6B
Kullagat>n32
Stockholmsvägen 540
Emporia postfack 20980
Jämvägsgatan U

PB!tnr sa
11872 StocMwlm
11226 Stockholm

74531 Enknplng
63220
G4130
26121
58102

Eskilstuna
Katrin«holm
Landskrom
UnkBpini

61131 Nyköping

38230
72215
93131
22223
80251
37133
16265
12748

Nybro
VMteris
Skellefteå
Lund
Gävle
Kariskrona
Vlllinsby
Skärholmen

Stora östergatan 29
Centrala torget 0051
Marby centrum
Norra Hamngatan 11
Bo»U09
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21532 Malmö
13154 Nacka
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Kungtgatan 9
Kungsgatan 41 box 194
Köpmai(gatan24
Marknadsgatsn 3
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Firstiplan 25
Box 183

Ma(l
sodehalama
sf urmahama. se
fem
tan sfa nurmalorna. e
ko In sta nurmakar a.s
es ils una t'arnu mak
a. se
atrineholm sf murrna ma. e
Landstro. iafflauilln. d,,,,.
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45130
46124
70210
90421

Uddevalla
Trollhättan
Örebro
Umeä

18430 Akersbei;a
60232 Norrköping
12347
30105
271 3<
18338
18231
45230
20315

Farsta
Hilmaud
Vitld
Täby
Dinderyd
Strömstad
Malmö
im<
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Stockholm
Stockholm
Enköping
Elkilstuna
Katrineholm
Landskrona

Unkoplng
NykäpinE
Nybro
Västeris
Skellefteå
lund
Gävle
Karlskrona

VälllnibyQty
Vällingby
Ullholmsgingen l Skärholmen c
Skärholmen
Nordstan Femmanhuset, Postgatan 26-i Göteborg

Norra langeatan 18
Gotgatan 6 B
Kullagatan 2
UdiiigöCentrum
Empona Malmö

ma|m». Bmpt]riaSsti. irn.. rmakarna^,
sfcklaSstiarnurmalarn.K»
Simbagatan 18, Sidda köplnBrter
mal f andi avia s arnurmak rna.se
Rista Strandvägen 19A
liakstromsijiildiaitiamuimajsana. se
Kungsgatan 9
swepsmseuldBitlami.mikarm.SE
Kungsgatan 41
annel e. dander do stamur a arna.se Kopmangatan24
avion.sho in center sfamurma kärna.se
Marhnadsgatan 3
akersbcnaB!tnmum>»b>rm "
Akersber^a centrum
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Bintaräk.tl7

Söderhallarna
Flemingeatan 19
Stora Torget
Kriebsgatan?
Käpmangatan 12
östergatan 7
HM. Huset
Västra Storgatan U
Tore«t, Fabritogatan 4
Hantvrt6irgatan2B
Qtyhuset
St Sodergatan 7
Södra Kurigsgatan 17
Kronans Köpcentrum

Vaiuhuset Unden
F«ratiplan25
Brogatan 8

Stora östergatan29
Centrala toltetOnSl
Mörby Centurm, plan 4
Norra Hamngatanll
Södeigatan 13
Hamngatan 37
Järfälla
Forumvägen 12
Stockholm
Kalkugnsvägen l
Svartbacksgatan 5

Kalmar
Umei
Helslnebore

Udingo

Mllmo
Nacka
Solna
Uddevalla
Trollhättan
Örebro
Umti

Akersberga
Niiirtopinj
Farsta

Halmstad
Ystad

Tib»
Danderyd
Strämrtad

Malmi
Stockholm
Järfälli
Nacka
Stockholm
Flniping
Uppsala
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