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KULTUR OCH FRITID 
Ledning KOF 
Lisbet Säll 

Avtal gällande sponsring för Ung kulturs musikal 
”Grannfejden på Rönninge by” 

1. Avtalsparter  
Täby kommun (nedan kallad kommunen) 
Täby kulturskola/Ung kultur 
Esplanaden 11-13, vån 5, 183 34 Täby 
Organisationsnummer 212000-0118 
 
Ica Kragsta Bällsta Handel AB (nedan kallad sponsorn) 
Bällstabergvägen 4, 186 55 Vallentuna 
Organisationsnummer 556615-8126 

2. Bakgrund och syfte  
Täby kulturskola/Ung kultur står värd för musikalen ”Grannfejden på Rönninge 
by” som kommer framföras på Rönninge by den 18-20 juni 2023. För att skapa så 
goda ekonomiska förutsättningar som möjligt för ett framgångsrikt arrangemang 
sponsras arrangemanget av Ica Kragsta Bällsta Handel AB med ett belopp om 
totalt 10 000 kr. Sponsorintäkterna planeras att användas till inköp av rekvisita.  

3. Avtalsperiod 
Detta avtal gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 20 juni 2023 och 
upphör att gälla utan föregående uppsägning.  

4. Sponsorns åtagande  
Ica Kragsta Bällsta Handel AB åtar sig att sponsra Ung kulturs musikal 
”Grannfejden på Rönninge by” om ett belopp på totalt 10 000 kr.  

5. Täby kommuns åtagande 
Täby kulturskola/Ung kultur åtar sig att lyfta sponsorns namn i biljettbokning,  
programblad, publikpresentationer samt på aktuell webbsida.  
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Täby kommun fakturerar sponsorn avtalat belopp om 10 000 kr senast den 30 
april 2023. Ingen återbetalningsskyldighet föreligger för det fall arrangemang 
ställs in eller på annat sätt avbryts. 

6. Marknadsföring 
Sponsorn får hänvisa till sponsringen i sponsorns marknadsföring under 
avtalsperioden. Sponsorn har inte rätt att använda kommunens vapen eller 
logotype utan särskilt samtycke.  

7. Sponsorns upplysningsplikt  
Sponsorn ska så snart som möjligt underrätta kommunen om det finns risk för att 
sponsorn inte kan fullgöra sitt åtagande och andra omständigheter som är av vikt 
för kommunen att få kännedom om.  

8. Hävning och förtida uppsägning av avtalet  
Part har rätt att häva avtalet om motparten åsidosätter villkor i avtalet som är av 
väsentlig betydelse för parten. Kommunen har vidare rätt att säga upp avtalet till 
omedelbart upphörande om:  

• sponsorn kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till det 
offentliga, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i 
likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, 

• det på grund av sponsorns agerande finns risk för att kommunens 
anseende skadas, eller  

• sponsorns verksamhet ur etisk synpunkt inte kan accepteras av 
kommunen, vilket exempelvis innefattar (dock inte begränsat till) att 
verksamheten drivs ansvarsfullt, seriöst och i enlighet med lag och god 
marknadsföringssed samt att verksamheten inte har skulder till det 
offentliga. 

Kommunen har rätt till ersättning för de direkta skador som kommunen lider 
på grund av att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. 

9. Tvist  
Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden i första hand ska lösas i samförstånd 
mellan parterna och i andra hand vid allmän domstol.   
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10. Kontaktpersoner  
Kontaktperson för det här avtalet är:  

För sponsorn; Hans Harry Lundgren, tel. 0705429212 

För kommunen; Lisbet Säll, kulturskolechef 0766439328 

  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var 
sitt exemplar.  

Ort och datum  

 

Täby kommun  

 

Ort och datum  

 

Sponsor 

Ica Kragsta Bällsta Handel AB 
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