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Mjörns Ångbåtsförening

Bredd: 9.6 meter
Längd: 14.4 meter
Höjd: 4 meter
Taklutning: 27 grader

44144 ALINGSÅS

MOMENT
- Montage syll inkl. sylltätning
- Montage väggblock
- Montage hammarband
- Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
- Montage gavelspetsar
- Montage takstolar
- Montage råspont, strö, bärläkt och papp
- Vindskivor
- Takfotsbrädor
- Gavelbeslag samt fotplåtar
- Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
- Takavvattning - hängrännor
- Takavvattning - stuprör
- Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
- Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
- Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
- Knutbrädor
- Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar
- Glespanel och ångspärr till innertak.
- Isolering till innertak/mellanbjälklag
- Montage vindavledare

ÖVRIGT
- Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER
Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
- Byggström
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Giltighetstid
30 dagar

Sida 1/2

Montageoffert
2021-01-22
Offertnummer 20695
Lundqvist Trävaru AB
lundqvisttravaru.se
0911-480 800
info@lundqvisttravaru.se

- Ombesörjer att byggavfall tas om hand
- Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
- Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
- Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
- Ansvarar för snöröjning
- Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är
hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
- Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
byggplatsen.
- Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.
lossningsinstruktion.
-Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund
och/eller hinder och tight med utrymme runt grunden.

LEVERANS- OCH MONTAGETID
Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Prelimnär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt. Slutgiltig tidpunkt för montage fastställs vid undertecknande av ABS18
kontrakt.
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