Nu är det snart jul igen – så hittar du rätt i Proceedo runt jul
Vare sig du vill äta gott, pyssla eller dekorera i din verksamhet under jul, kan
du hitta det mesta i Proceedo. Vi har tagit fram en vägledning som du kan
använda för att hitta rätt i Proceedo när du gör dina julinköp.

Julfika
Pepparkakor, lussekatter, julvört, julskinka, julost och julgodis. Detta och mycket mer
finns att beställa i Proceedo till er julfika. Sök på avtalskategorierna Livsmedel – varugrupp
(Bryggeri, Matbröd) och Livsmedel – grossist. På detta ramavtal finns även julmust, saffran,
julte, lättglögg och glöggmix.
Glöggmuggar hittar du hos Menigo på avtalskategorin Husgeråd och köksutrustning.

Julpyssel
På avtalskategorin Lek- och hobbymaterial hittar du det mesta du kan behöva för
julpysslet. Leverantör är Lekolar AB. Här hittar du även produkter för ljusstöpning såsom
ljushylsor och ljusmassa.
Pepparkaksformar hittar du på avtalskategorin Husgeråd och köksutrustning. Leverantör
är Menigo Foodservice AB.

Juldekorationer
Tyger med julmotiv hittar du på avtalskategorin Textilslöjdsmaterial. Leverantör
är Textilhuset Swegolent HB.
Mindre ljusstakar och ljus såsom värmeljus, antikljus, blockljus och kronljus hittar du på
avtalskategorin Kemtekniska produkter.
Servetter av olika slag, färg, mönster och form hittar du på avtalskategorin Kemtekniska
produkter.
Julgransfot för utomhusbruk finns att beställa som tummen upp-produkt på
avtalskategorin Lekplats- och Parkutrustning. Leverantör är HAGS Aneby AB.

Ej upphandlade produkter
Göteborgs Stad har inga ramavtal på adventsljusstakar, julgranar, julgransbelysning eller
catering. Men en del produkter kan du hitta hos våra ramavtalsleverantörer. Här är några
exempel.

Adventsljusstakar och julgransbelysning
Finns till exempel på avtalskategorierna:


Elmaterial – Leverantörerna är Storel – Rexel Sverige AB, Ahlsell Sverige
AB och Elektroskandia Sverige AB



Järnhandelsvaror – Leverantören är Tools Sverige AB och Ahlsell Sverige AB



Möbler och inredning för hemlik miljö – Leverantören är IKEA Sverige AB
Julgranar
Riktiga julgranar hittar du hos våra ramavtalsleverantörer på avtalskategorin Växter i minut –
Garden Center. Leverantörer är Blomsterlandet (Backaplan, Kungsbacka, Partille, Sisjön,
Stenungsund, Torslanda, Trollhättan). Hallarnas Trädgård AB samt Mölnlycke Garden
Center AB.
Dessa produkter kan du köpa till exempel via rekvisition i Proceedo. Kontakta leverantören
per telefon eller via webbshop för att se om de har varan i sitt sortiment. Kontrollera alltid er
verksamhets interna inköpsrutiner för vad som gäller hos er vid denna typ av inköp.

Något annat du inte hittar?
Vänligen kontakta supporten på 031-315 12 80 eller upphandling@molndal.se för att få svar.

Sök i Proceedo
I Proceedo hittar du mer information om ramavtal, leverantör och sortiment. Här gör du din
beställning. Om du inte har behörighet att göra en beställning, vänligen kontakta din lokala
systemadministratör eller inköpssamordnare. Supporten når du via 031-315 12 80 eller
upphandling@molndal.se.
Besök Proceedo via www.proceedo.net (Endast Internet Explorer)
Har du inget eget användarkonto?
Användarnamn: avtal@uhb.goteborg.se
Lösenord: Proceedo

Tips för en grön jul
Naturskyddsföreningen tipsar om vad du kan göra för att ta hänsyn till miljön runt jul. Till
exempel välja KRAV-märkt gran, pyssla med naturvänliga material, sortera julsopor rätt och
mycket mer. Läs tipsen här.

