
REGLER & VILLKOR  
FÄRGFONDEN

 

 
1.  Alcro Färgfonden är ett initiativ startat av Alcro för att färgsätta miljöer som är till nytta för människor och samhället. 

2.   Alcro Färgfonden stödjer INTE privata projekt som ommålning av villor, lägenheter och sommarhus utan fokuserar 

på projekt som kommer både människor OCH samhälle tillgodo, till exempel fritidsgårdar, asylboenden,  

föreningslokaler osv. 

3.   Vilka projekt som Alcro Färgfonden stödjer kommer att avgöras av en jury vars beslut inte kan överklagas.  

Juryn består av representanter från Alcro.

4.   Alcro Färgfondens jury sammanträder och utser projekt att stödja en gång per kvartal. Därefter får samtliga  

ansökningar under perioden svar per e-post.

5.  Alcro Färgfonden delar endast ut färg från Alcro.

6.   Juryn bedömer helheten i ansökan. I de fall projektet väljs ut för att dokumenteras och användas i Alcros 

marknadsföring genomförs även en besiktning på plats. Först därefter kan juryn fatta ett slutgiltigt 

beslut kring stöd av projektet.

 

7.    Juryn bedömer följande kriterier: Behovet, helst beskrivet både i film och text; Projektets 
betydelse för människor och samhälle (lokal betydelse, betydelse i en viss fråga etc); 
Genomförbarhet, att objekten är i så pass gott skick att målning går att genomföra.

 

8.   Ansökan ska ange hur många kvadratmeter färg som behövs och det önskade slutresultatet. Ansökan  

ska också ange huruvida man önskar färgsätta själv eller vill ha hjälp med färgsättning. 

9.  Färgsättningshjälp garanteras i mån av tid. 

10.  Alcro Färgfonden levererar i sin grundform endast färg till beviljade projekt.

11.   Färg och eventuellt övrigt material levereras till närmaste Alcro återförsäljare, varifrån beviljade projekt  

ansvarar för upphämtning.

12.    Alcro ansvarar inte för kontakt med målarvolontärer, undersökning av att rätt färg kommer till användning, 

undersökning av underlag och lämnar ej heller några garantier för slutresultat.

13.    Utvalda projekt kommer att vara en del av Alcros marknadsföring, dvs förekomma på kampanjsajt  

och i sociala medier. Alla deltagande och vinnande projekt godkänner att de läggs upp på internet.

14.  Deltagande i Alcro Färgfonden är ej förknippat med köptvång.

15. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.


