From: Eliana Ivarsdotter Haddad <eliana.ivarsdotter@hotmail.com>
Sent: Saturday, January 8, 2022 21:27
To: Christoffer Balogh <christoffer.balogh@focusneo.se>
Subject: Offertförfrågan LED-textskyltar till Kista Torg
Offertförfrågan

Hej Christoffer, gott nytt år och god fortsättning!

Nytt år, nya uppdrag - nu har jag fått en förfrågan från Stockholms stad om att göra skiss
och budget på ett textbaserat konstverk till Kista Torg. Kul! Då behöver jag din hjälp att få en
offert på kostnaderna till en skiss där det ännu är några detaljer som vi behöver hjälpas åt
att komma fram till här. Se bifogade filer + nedan:

Min budget
Budgeten är inte helt fastslagen ännu, men jag har fått prel info att det är bra om
produktionen (tillverkning och montering) inte överskrider ca 150 000 kr ex moms. Men kan
jag presentera någonting billigare så är det förstås bra (större chans att jag får
slutuppdraget).

Teknik - neonliknande LED, eller billigare alternativ
I utgångsläget tänker jag mig att skyltarna ska utföras i rött, neonliknande LED. Om du minns
så fick jag ju det här materialprovet av dig förra året i samband med den offerterna jag fick
då, dålig bild här nedan men det visar kanske på ett ungefär vad det var för stil iaf. Denna
stil är i utgångsläget vad jag eftersträvar, men beroende på kostnad kanske jag får titta på
någon annan typ av skylt också, ifall det behövs för att jag ska kunna hålla budgeten.

Text till skyltar - bifogar utkast, men anpassas till vad budgeten räcker till. Så mycket text
som möjligt inom budget är målet här :)
I bifogad fil "reproductive rights_utkast- 14 språk_64 ord_433 tecken" ser du ett grovt första
utkast till texter som kan ingå i konstverket. Men jag har inte gjort det slutgiltiga urvalet av
texter utan kommer att anpassa textmängden till kostnaden och ytorna där skyltarna kan

monteras. Se aktuella mått i bifogad fil. Om möjligt skulle jag vilja få kostnaden angiven per exvis - tecken, kvadratcentimeter dyl, så att jag kan anpassa textmängden, antal skyltar etc
därefter.

Mått på text variabel, men anpassad utifrån läsbarhet på åtminstone ca 5 m avstånd
Torget där skyltarna ska sitta är stort och idealiskt kan skulle texterna kunna läsas på upp till
20 m avstånd, men utifrån att jag samtidigt vill få plats med så mycket text som möjligt på
de monteringsbara ytorna så är ett mellanläge att sikta på för läsbarheten kanske ca 5 m
avstånd. Samtidigt finns kanske en minimum storlek för vad som är möjligt att tillverka
beroende på teknik också, är så t ex fallet med den neonliknande led-tekniken?

Monteringsarbete - offert för både tillfällig och permanent montering på metallräcken
respektive på granitmur
Projektet är oklart på det sättet att det inte är beslutat om konstverket kan monteras
permanent, eller om det ska tas ned efter en viss tid - det bestämmer de när de sett mitt
förslag. Tänker således att jag behöver offerter på dessa olika varianter av montering:
1. Montering på räcken enligt den bifogade PDF:ens sid 1 (och 3)
A, Tillfällig montering, ange kostnad för både dit- och nedmontering, alternativt ange om
lösning går att göra där jag monterar själv
B, Permanent montering. Ange kostnad endast för ditmontering
2. Montering på granit enligt den bifogade PDF:ens sid 2 (och 4):
A, Tillfällig montering utan ingrepp i stenen/med mycket små ingrepp – ange kostnad
för både dit- som nedmontering, alternativt ange om lösning går att göra där jag monterar
själv
B, Permanent montering i granit – endast ditmontering
Eldragning
Angående eldragning så har jag ännu inte kunnat få information om hur och var el kan dras.
Återkommer ang detta, meddela gärna ifall det är någon specifik info jag ska efterfråga om
detta från Stockholm stad.
Tidsplan
Om det går att få fram en offert under nästa vecka så vore det toppen, det är lite snabba
bud här nu men hoppas det ska gå. Annars hojta så ska jag försöka få mer tid på mig!

Hoppas detta ger dig en utgångspunkt för att göra en offert! Meddela mig vilken ytterligare
info du behöver för att ta fram ett kostnadsförslag :)
Vi hörs!
Hälsningar Eliana Ivarsdotter Haddad
Tel 0709 204 832

