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Ramavtal mellan Hälsinge Takspån AB och Växjö Stift gällande
omläggning samt underhåll av takspån.

Växjö Stift
252010-0062
Box 527
351 06 Växjö

Kontaktperson: Mikael Andersson Ekholst
0470-77 38 22

Hälsinge Takspån AB

556196-7810
Box 49
823 21 Kilafors
Björn Klaesson
0278-65 00 14

VS=Växjö Stift
HTAB=Hälsinge Takspån AB

tjärning till VS som
församling/pastorat inom VS har möjlighet att boka och som bokas minst 4 månader
före entreprenadens utförande.
Varje objekt är unikt och offereras separat. För spån-Iäggning består offerten av nya
spån, lika befintliga, från egen produktion, tillverkade enligt RAÄ spânrapport.
Borttagning av befintliga spån inklusive sophantering. Rostfri syrafast spik samt i
nockar och ränndalar rostfri syrafast plåt. Erforderlig byggnadsställning samt resor till
och från entreprenaden och frakt för spån och byggnadsställning. Eventuella skador
på underpanel odyl regleras separat som tillkommande arbete enligt bifogad prislista.
Tjärningsofferten avser 1 (en) tjärstrykning med ren furutjära. Den läggs på med
trycksatta termosar. Erforderlig skydds-täckning av fasader samt gravstenar osv.
Eventuell algpåväxt samt mossbeklädnad behandlas som tillkommande arbete enligt
HTAB avsätter volym om 1 200 kvm spånläggning samt 5 000 kvm

prislista.
Varje församling/pastorat har möjlighet att utnyttja det av HTAB och VS framtagna
standardiserade byggmötes dagordning och därigenom avstå kostnader för

byggkonsulter.
Varje entreprenad besiktas av pastoratet/församlingen utsedd besiktningsman före,
under och efter slutförd entreprenad.
Antikvarisk kontroll görs av pastoratet/församlingen utsedd antikvarie före, under
och efter slutförd entreprenad. Vid eventuellt tillståndsärende kompletteras

antikvarisk medverkan även av Länsstyrelse-handläggare.
HTAB fotograferar under hela entreprenaden som efter slutförd entreprenad delges
byggherren samt VS tillsammans med en sammanställning.
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Bilagor.

Bankgarantier ges inte på entreprenader under 500 000,- exkl. moms.

ytor per objekt, spântyp osv
Avtalet gäller i 3 (tre) år efter undertecknande
Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturadatum
Ev. tvister avgörs i svensk domstol
HTAB katalogiserar

Metodbeskrivning spånbyte
Metodbeskrivning tjärning
Prislista tillkommande arbete

Byggmötesdagordning

Växjö 2019-08-28
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Björn Klaesson

Stiftsdirektor
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Hälsinge Takspån AB
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