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Mjörns Ångbåtsförening

Bredd: 9.6 meter
Längd: 14.4 meter
Golvyta: 138.24 m²

44144 ALINGSÅS
MOMENT
- Avtäckning markyta max 35 cm
- Utläggning markduk
- Utläggning dränering
- Utläggning makadambädd ca 15 cm
- Kantbalksavjämning
- Profilutsättning kantblock
- Utsättning kantbalkar
- Utläggning Isolering grund
- Utläggning tjälisolering
- Utsättning Kantarmering
- Utsättning Armeringsmatta
- Gjuta grund, inkl. brädrivning och glättning, alt slodning
- Milersättning
- Etablering/avetablering
- Hyra markvibrator
- Hyra glättare
- Hyra laser
- Betongbil med ränna

ÖVRIGT
- VA-servis (ej inräknat i totalpris): + 8050:- Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER
Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
- Byggström 3-fas 16A
- Byggvatten
- Ombesörjer att byggavfall tas om hand
- Ombesörjer kabelanvisning och att eventuella hinder i mark blir utmärkta,
exempelvis el, tele m.m.
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- Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
- Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
- Ansvarar för snöröjning
- Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
byggplatsen.
- Att material till grunden placeras i nära anslutning till byggplats
- Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund,
hinder eller dåligt med utrymme runt grunden.
- Att huvudledning för vatten och avlopp alt. stenkista är utmärkt.
- Att dagvattenledning för dränering alt. stenkista är utmärkt.
- Ansvarar för att grunden täcks eller/och vattnas för att minska risken för
krympsprickor
Övriga reservationer:
- Tjäle max. 30 cm.
- Reservation mot mark med otillräcklig bärighet, vatten och vattensjuk mark, sten
över 0.5m³ samt träd och stubbar.
- Entreprenadsgräns är lika med 1 meter utanför grund.
Övriga önskemål utöver ovan avtalas direkt med entreprenör på byggplatsen:
- Övrig grävning
- Dragning golvvärme
- Ihopkoppling el, vatten samt avlopp
- Installation av extra golvbrunnar och avsättningar
- Trädfällning
- Stubbrytning
- Bortforsling schaktmassor
- Garageinfart

LEVERANS- OCH MONTAGETID
Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Prelimnär leveransvecka av grunden 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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