Ramavtal
2017-09-09
Avtalsnamn: Reparbeten
Startdatum: 2017-10-01

Ref.-nr.
17/2
Slutdatum: 2020-09-30
Förlängning: Eventuellt efter utvärdering

Avtalsparter:
Köpare:
Växjö Stift, 252010-0062

Säljare:
Yggdrasil Sverige AB, 556887-1437

Adress:
Fack 77800704, R877
106 54 Stockholm

Adress:
Toveryd 25
555 94 Jönköping

Kontaktperson:
Per Morin
Tele: 0470-77 38 59, 070-422 81 40
per.morin@svenskakyrkan.se

Kontaktperson:
Hampus Räf
Tele: 073-912 28 81
hampus.raf@gmail.com

1. Objektens läge
Uppdragen skall utföras inom Växjö stift.
Vid behov kan även uppdrag enligt detta avtal utföras på fastigheter tillhörande Svenska kyrkan inom
Sverige.

2. Orientering om uppdraget
Ramavtalet omfattar:
Reparbete:

Handnära okulär besiktning
Säkring av skador
Tjärning, målning, rensning av hängrännor
Övriga arbeten

Arbetsplatsadministration: Bas-P / Bas-U
Upprättande av arbetsmiljöplaner
Riskanalyser
Dokumentationsrapporter
Åtgärdsförslag
Sammanställningar
____________________________________________________________________________________
Yggdrasil Sverige AB
Telefon: Hampus Räf: 073-912 28 81
Toveryd 25
Jonas P-Räf: 076-103 66 00
555 94 Jönköping
Organisationsnr: 556887-1437
Mail: hampus.raf@gmail.com
Momsreg.nr: SE556887143701
jonas.p.raf@gmail.com
Bankgiro: 856-7562
Innehar F-skattebevis

Uppdragstagaren skall kunna svara för uppdragets genomförande gällande kvalitet, miljö och ekonomi.
I samråd med beställaren eller beställarens representant skall uppdragstagaren ansvara för att arbeten blir
utförda på ett fackmannamässigt sätt, följer eventuella kvalitets- och miljöplaner, innehar rollen som
arbetsmiljöansvarig, dokumenterar och redovisar utförda arbeten.
Detta är inte en uttömmande beskrivning av arbetsuppgifterna utan skall ses som exempel på de
förväntningar beställaren har på uppdragstagaren.

3. Ramavtalsperiod
Avtalet gäller från och med 2017-10-01 till och med 2020-09-30.
Avtalstiden är 3 år med eventuell förlängning enligt överenskommelse mellan parterna.
Avtalet upphör utan uppsägning.
Att avtalet upphört att gälla påverkar inte giltigheten av avrop som gjorts under avtalets giltighetstid.
Avrop kan emellertid inte göras efter det att avtalets avtalsperiod har upphört. Detta hindrar dock inte att
utförande kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning att avrop gjorts inom avtalets
giltighetstid.

4. Uppdragsform
Uppdragen utförs som totalentreprenad, samordnad entreprenör, underentreprenör alternativt
konsultuppdrag.
Andra uppdragsformer kan förekomma.

5. Ersättning för uppdraget
Löpande räkning alternativt fast pris.

6. Pris
Timpris för reparbete:
Timpris vid arbetsplatsadministration:
Restid:
Bilersättning:
Påslag material och tjänster:
Samtliga priser angivna exklusive moms

890:-/tim
650:-/tim
450:-/tim
45:-/mil
12%

7. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)
Första året gäller fast pris, efter detta sker prisreglering enligt K84 Faktorprisindex för konsulttjänster.
Basmånad januari 2017. Omräkningsmånad är oktoberber månad 2018 och 2019 o.s.v. Omräknat pris
tillämpas från oktober månad för respektive år.
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8. Genomförande
Vid varje ändring av projektet eller innehåll i uppdraget skall innehåll och omfattning klarläggas och
fastläggas vid en gemensam genomgång, som påkallas löpande av beställarens projektledare. Beställaren
tillhandahåller inte utrustning eller hjälpmedel för genomförande av uppdraget.
Beställning ska vara skriftlig och på ett översiktligt sätt redovisa förutsättningarna för uppdraget.

9. Tillstånd m.m.
Uppdragstagaren har det fulla ansvaret för att utverka alla tillstånd och bemyndiganden som krävs för att
fullgöra avtalet i enlighet med de lagar, förordningar och krav som gäller på den plats där uppdragen
skall utföras.

10. Försäkringar
Uppdragstagaren skall utan dröjsmål kunna uppvisa gällande ansvarsförsäkring om beställaren så önskar
före varje uppdrags påbörjande.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
Köpare:
Växjö Stift, 252010-0062

Säljare:
Yggdrasil Sverige AB, 556887-1437

Ort / datum

Ort / datum

Underskrift

Underskrift

-------------------------------Katarina Toll Koril
Kanslichef

---------------------------------Hampus Räf
Delägare Yggdrasil Sverige AB

--------------------------------Per Morin
Stiftsingenjör
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Hej!
Jag vill med detta brev beskriva vad vi gor pa Yggdrasil Sverige AB och for er som känner oss
kommer här en uppdatering.
Vi pa Yggdrasil bryr oss om era tak. Vi utfor hantverk pa vara kulturarv och värnar om att taken
ska halla länge. Vi utfor nyläggning av spantak, reperationer och tjärning. Aven rodslammning
samt linoljemalningar.

Våren 2017 hade vi nöjet att fortsätta
underhållsarbetet på Slottskapellet i
Jönköping.

Även Östra Kapellet fick ett nytt lager
tjära.

Av erfarenhet vet vi att handstrukna tak är det som funkar. Med pensel arbetar vi in tjäran i ändträt
och fyller springor pa ett sätt man inte kommer at da sprutning används. Plus att tjäran hamnar där
den ska och inte i hängrännan eller pa fasaden.

Slottskapellet i Jönköping
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Klockstaplar och traditionellt tjärade tak. Vi kommer at overallt utan att använda ställning, liftar eller
lyftkranar. Detta gor att er verksamhet, sa som begravningar, brollop, dop m.m kan fortga utan
iogonfallande avvikelser.

Ny takfall, nytt undertak, vindskivor,
nockar och tjära på Kvikne kirke,
anno 1652. Maj-Juni 2017.

Ny takfotshuv på Ljungarums klockstapel våren 2016.

Nytt spåntak och utsmyckning på tornet av Stören kirke söder om Trondheim, hösten 2016.
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Vi hjälper er med:
-Arbetsmiljoplan -BAS P, BAS U
-Besiktning av tak. -Tjärning av sma och stora objekt. -Skiftning av daligt trä. -Allmänt underhall
-Rensning av hängrännor -Askledare -Bättringsmalning -Det som är specifikt for just ert objekt.
Vi är certifierade genom en branschorganisation som heter SPRAT, (Society of Professional Rope
Access Technicians).
En introduktion till rope access
Direktoversatt blir rope access ”tillkomst med rep”, vilket är precis vad det är. Vi nar var arbetsplats med rep helt
enkelt. Ofta är detta mer kostnadseffektivt än att använda traditionella metoder som ställning eller kran.
Industriellt reparbete eller den internationella termen rope access är en arbetsmetod som mojliggor säkert arbete pa
hoga hojder och svaratkomliga platser. Den forsta användningen av reparbete uppkom pa 80-talet da oljeplattformar i
Nordsjon behovde snabb, säker och flexibel access for att kunna utfora jobb. Tekniken har sedan 80-talet utvecklats
kontinuerligt och används inom manga olika sorters branscher som har behov av de mojligheter som rope access
mojliggor.
For att arbeta med rope access maste du vara certifierad enligt internationella normer. Utvecklingen av tekniker och
säkerhetsmetoder drivs framat av ett fatal internationella branschorganisationer.
Att använda en certifierad SPRAT rope access tekniker är säkert: -Använder alltid tva av varandra oberoende rep, ett
belastat arbetsrep och ett backup-rep.
-Den utrustning som används for att klättra och fira har mekanismer som är felsäkra och i princip omojliggor
felanvändning.
-Det finns alltid minst tva certifierade tekniker per jobb, där bada kan genomfora nodvändiga räddningar. Alltid en
Level 3 Supervisor pa plats som ansvarar for arbetsplatsens säkerhet och att arbetsmiljoplanen efterlevs.
-Certifiering sker av en oberoende Evaluator fran SPRAT.
-Utrustningen inspekteras dagligen av repteknikerna.
Infor varje arbete gors skriftliga arbetsmiljoplaner med riskanalyser. Utifran dessa skapas arbetsprocedurer for att
utfora jobbet sa säkert som mojligt.

Vi har en stolthet i det vi gor och arbetar gärna med att bevara de kulturarv vi har.
Tveka inte att hora av er till oss om ni har fragor, funderingar eller onskemal!

Med vänlig hälsning//
Hampus Raf
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