
Offertf u n d erlag tek n is k fö rvaltn i n g Bilaga 7.

Vi önskar att nedanstående punkter avseende fastighetsskötsel och praktiska göromål skall

ingå i den fasta kostnaden i er offert och att detta tydligt skall framgå i kontraktet.

13. Utemiljö, dvs. gård och omgärdande trottoarer.
a. Klippning av gräsmatta. Frekvens: Vid behov, max. var 14:e dag.
b. Upplockning av skräp. Frekvens:var 14:e dag.
c. Sopning av stensatta ytor. Frekvens: var 14:e dag.
d. Mekanisk ogräsbekämpning på grusade ytor. Frekvens: var 14:e dag.
e. Höststädning, inkl lövräfsning och borttransport av löv. 1 ggr/år.

14. Avvattningssystem, dvs. hängrännor, stuprör, dagvattenbrunnar och ledningar.
a. Rensning/spoling av hängrännor och stuprör. Frekvens: En gång/år.

Anmärkning: Skylift krävs, debiteras extra.
b. Rensning spolning av dagvatlenbrunnar och ledningar. Frekvens: En gång/år.

Anmärkning: Om spolbil krävs debiteras denna extra.

15. Vatten och avloppssystem.
a. Kontroll av allmänna installationer, åtgarOa eventuella mindre läckage. Frekvens: En

gång/månad.
b. Tillsyn, och vid behov justering av reglersystem förtappvarmvatten. Frekvens: En

gång/månad.
c. Rensning av avloppsstammar. Frekvens: En gång/år.

Anmärkning : Spolbil debiteras extra.

16. Elsystem.
a. Byte av ljuskällor och glimtändare. Frekvens: Vid behov.
b. Justering av trappautomater, skymningsreläer, rörelsedetektorer samt ur. Frekvens:

Vid behov.

c. Tillsyn av installationer i allmänna utrymmen. Frekvens: En gång/månad.

1 7. Ventilataonssystem.
a. Funktionskontroll. Frekvens: En gång/månad.
b. Byte av eventuella filter och drivremmar. Frekvens: En gång/år etler vid behov.

Anmärkning : Material debiteras extra.
c. Rengöring/kontroll av friskluftintag i allmänna utrymmen. Frekvens: En gång/år eller

vid behov.

d. Genomförande av OVK besiktningar med extern besiktningsman. Frekvens: Var
6:e/år.
Anmärkning : Debiteras extra.

18. Värmedistribution och undercentral.
a. Tillsyn/skötsel och vid behov justering av reglersystem. Frekvens: En gång/månad.

b. fåfyttning av vatten i värmedistributionssystemet. Frekvens: Vid behov

19. Städning.
a. Trappstädning (sopning & våttorkning) av två trappuppgångar med fyra våningar och

en med två våningar. Frekvens: Var 14:e/dag eller oftare vid behov (främst vintertid).
b. Putsning av fönster, rengöring av armaturer och övriga ytor. Frekvens: Två gånger/år.

c. Damning och sopning av källare och vindsutrymmen. Frekvens: En gång/år.



20. Dörrar och grindar.
a. Alla allmänna dörrar och grindar kontrolleras med avseende på låsets och eventuell

dörrstängares funktion. Justering äln ttotjning vid behov. Frekvens: En gång/månad'

21. Tvättstuga.
a. Tillsyn av tvättutrustning och tekniska installationer (el, ws och ventilation enligt

ovan). Frekvens: Var 14:e/dag.

22. Arlig besiktning ^^,-,-..^ .

"] 
en gångäm året skall fastigheterna inkl. lägenheterna gås igenom av sakkunnig

personal för att i största möjliga utsträckning identifiera eventuella skador som

uppstått eller är på väg att uppstå samt behov av eventuellt förebyggande underhåll

som inte finns med i underhållsplanen'

Faljande pttnkt cir av natttren sådant attfrekven.sen inte kan.förutscigas och atl det darmed

inte går att ange etl fast pris. Dock ön.skas en prisangivelse inom ett så litet spann som

möj ti gt far kostnaden per ti llftill e/åtgcird,

23. Snöskottning och halkbekämpning.

a. Snöskottning av gård och trottoarer. Frekvens: Vid behov dvs. då snödjupet uppgår till

mer än 5 cm.
Pris intervått p"t tillfälle beroende på snömängd ordinarie -arbetstid: 

700

_ 1.400 seX. varaagar 16.00 - o7.oo och helger 1000 - 2.000 sek.

b. Bortforsling av snö. Fiekvens: Vid behov, dvs. vid så stora snömångder så att

uppläggniig av snö på föreningens område inte är praktiskt möjligt.

pris interial per iitfatn bäroende på snömängd ordinarie arbetstid: 700

-1.40osek.Vardagar16.00-07.00ochhelger1000.2'000sek.
c. Halkbekämpning. Frekvens: Vid behov'

pris intervall ordinarie arbetstid: 700 - 1.400 sek. Vardagar 16.00 - 07'00

och helger 1000 - 2.000 sek'

24. Snöskoftning av, samt borttagande av istappar från tak. Frekvens: Vid behov'

Anmärkning: Debiteras per timme beroende på krav av skylift och/eller

andra säkerhetsanordningar.

25. Atgärder i bostadslägenheter.

a. På begäran av boende packa om kranar och rensa avlopp. Detta debiteras normalt

beställaren, såvida inte felet ligger inom fastigheten'

26. övrigt
a. Vid upptäckt behov av felavhjälpande åtgärd som inte ingår i ov?|'sti,:1,9: punkter

omeOelbart kontakta styrelsen för att disiutera/besluta om hur man skall gä vidare'

Anmärkning: lngår ifast Pris'
b. Ta emot o"f n.nluta tilläggsbeställningar rörande ovan beskrivna eller närliggande

områden.
Anmärkning: lngår i fast Pris.

c. Tillhandahåltå jourservice rörande ovan beskrivna eller närliggande områden'

nnslutningtäugift 1.500 sek. Månadsavgift 300 sek. Utryckning debiteras

per timme.
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