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Bösto fostigheisögoren !

Nu hor vintern och snön kommit tillstockholm. Hörligt för de flesiq, men det innebör också
problem. Ett sÖdoni ör snö och is som riskeror ott follo ner från tok och skodo förbiposseronde.
Vi utför tokskottning, snörojning och sondning moskinellt eller mqnuellt och bortlostning ov
snöhögor under vintersösong.
Hör nedon kon nivölio vilken ovlol pqssor er bösl.

Avrop: Entreprenören åtoger sig ott uton osköligt dröjsmål efter bestöllorens ovrop utföro
snöskottning ov yitertok och röjning ov nedhöngonde istoppor på ongiven
fostighet/fosiigheters yttertok. Besiölloren bedömer nör skottning ör pökollod på fostigheten
med hönsyn till nedfollonde is. snö eller onnon vösentlig omstöndighet.
Bevokning: Entreprenören kommer nör en viss möngd snö follii eller risk för is ioppor finns .Vi kor
runi och bedömer löget och utför orbete enligt behov. Du behover inte bekymro dig om dei
örnödvöndigtellerej,detblirvisomtorpåossdethelloonsvorei.

Löponde skollningsqrbete Vordogor 07.00 till 
.l6.00 360 t<rltimme och onsiö[d

Övrigt tid 450 kr/timme och onstöild

Gorontisummo:
--f

PW kr ( 50% Avröknos moi fokturerode snöskottningor)

0 kr (oBS! rco% Robott vid ovtots
tecknode för sösonge n 2012/2013.

Sönder hörmed kopio på ovtol)(Mervördesskott tillkom mer)

Med vönlig hölsning

Siockholms Byggbrigod AB
Mots Lindberg Tel:08 76A 6694

Trångsundsvagen 56c
14264 Trångsund

Box 589
101 31 Stockholm

Hemsida: www,sbb.nu
E-post: info@sbb.nu

Org. nr: 556666 - 8082
lnnehar F-skaftsedel



KONTRAKT
SNOSKOTTN I NG AV YTTERTAK
Kontraktsformuläret är framtaget i samarbete mellan
Plåtslageriernas Riksförbund och Fastighetsägarna Stockholm
ÖB§l Avtalet rnnehåller vrssä korrigerillgår/kornpietteringåir till skiilnaci från originalä fo,imuteringeft i följand* i'ubriker: 2.1

l"jr!,.:tl
Beställare: i],i-;- rt "', i i ' .,;,, ir,, 7'
Adress:
Org.nr:
Tel: 'L' ;:L /*t;ttiiLi t.t ;- { 7( c 5.ii l'7 "':('
Email: / ,-,r.r,;.f /,".r, .

Mellan beställare och entreprenör är följande kontrakt upprättat.
1. OMFATTNING
Entreprenören åtager sig att utan oskåligt dröjsmål efter beställarens avrop utföra snöskottning av yttertak
och rojning av nedhängande istappar på nedanstående fastigheVfastigheters yttertak.Beställaren bedömer
när skottning är påkallad på fastigheten med hänsyn till nedfallande is, snö eller annan väsentlig
omständighet.
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Entreprenör: Stockholms Byggbrigad AB
Box 589, 101 31 Stockholm

Org.nr: 556666-8082
Tel:08-760 6694

Email: info@sbb.nu

2. UTFÖRANDE
2,l Avspdrrning
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På beställarens uppmaning skall entreprenören i awaktan på skottning ombesörja erforderlig avspärrning
av riskområdet. Avspärrning kan göras med bockar och "signallina med flaggo/' och/eller andra för
situationen erforderliga säkerhetsåtgärder. ( Avspärrning utförs efter beställning av denna tjänst i skriftlig
form och skickas till info@sbb.nu).
2.2 Snöskottning
Om inte annat överenskommits, skall skottningen omfatta vattengångar, exempelvis fotrännor,
gesimsrännor, takfot i erforderlig omfattning upp på takfallet. lstappar samt överisning av rör och andra
delar som kan förorsaka skador på person, fastighet eller egendom i övrigt, skall avlågsnas. (Beställarens
anvisningar ska bifogas till detta avtal i skiftlig form).
2.3 Jourtelefonfi)r avrop av takskottning
Entreprenören skall för avrop kunna nås på telefon på vardagar under tiden kl. 06.00-22.00 samt på sön-
och helgdag under tiden kl. 08.00-18.00. Jour tel: 08-700 60 94.
2.4 Bortforsling av nedskottad snö
Gårdsmark skall avröjas från nedskottad snö och is, så att erforderliga kommunikationsytor friställs, På
gatusida skall trottoar befrias från nedskottad snö och is som skottas ihop i högar vid trottoarkant.
Bortforsling av snö och ismassor skall ske genom fastighetsägarens försorg,
2.5 Nyckelhantering
Bestållaren överlämnar nycklar samt gällande portkoder till fastigheten/-erna till entreprenören. Beställaren
meddelar entreprenören eventuella föråndringar i portkoder eller nyckelsystem. Entreprenören ansvärar för
de nycklar han utkvitterat.
3. ORGANISATION
j.l Arbetskraft
Arbetet skall utföras av arbetslag bestående av två yrkeskunniga personer på taket och minst en person på
marken vars uppgift bl.a. är att varna personer på marken.
3.2 §ökerhet
Fastigheten/-erna skallvara försedd med för arbetet erforderlig taksäkerhetsutrustning. Det åvilar
entreprenören att omgående påtala eventuella brister i taksäkerheten. Entreprenören skall iaktta gällande
fÖreskrifter och regler beträffande arbetsmiljö och säkerhet. Entreprenören övertager det ansvar som enligt
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arbetsmiljölagen åvilar beställaren för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det
gemensamma arbetsstället.Entreprenören skall under takskottningen ombesörja erforderliga avspärrningar
och vidta övriga nödvändiga säkerhetsåtgårder.
3.3 Hinder jör arbetet
Parkerade fordon kan utgöra hinder för takskottningens genomförande" Vid akuta behov av takskottning
åligger det entreprenören att i samråd med beställaren medverka till att parkerade fordon inte hindrar
takskottningen. Erforderlig skyddstäckning av balkonger, skyltar etc. utförs efter separat överenskommelse
med beställaren.
4. TIDER
Avtalet gällerfrån 01 111 -2012 till 30 lO4 -2013 Avtalet gällerför nästkommande vinterperiod om
uppsägning av endera parten inte skett senast 30 104 -2013 det året. När vinterförhållandena påkallar det,
skall avtalsperioden på begäran av beställaren utökas under erforderlig tid.
5. AI§SVAn ;

Entreprenören skall under avtalstiden ha en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp av minst 200
prisbasbelopp. Självrisken skall vara högst ett halvt (%) prisbasbelopp.
Entreprenören är inte ansvarig för eventuella skador på fastighet, person eller annan egendom, exempelvis
markiser, skyltar eller bilar till följd av nedfallande snö eller is som uppkommer innan entreprenören
påbörjat arbeten på platsen enligt detta avtal.
Entreprenören påtar sig ej ansvar för repor, färgaWagning eller andra skador på takplåt, plåtdetaljer
eller värmeslingor till följd av takskottningen.
Entreprenören ansvarar för skada på person och egendom som visas ha sin grund i vårdslöshet eller
försumlighet av entreprenören. För detta ansvar gäller i lag föreskriven preskriptionstid.
Entreprenören är iförhållande till beställar'en ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot
tredje man under den tid då entreprenören utför arbeten på platsen enligt detta avtal.
6. ERSÅTTNING
6.1 Garantisamma
För beredskap, ansvar mot tredje man, avspänningsmaterial m.m. skall entreprenören erhålla ett belopp

före vintersäsongens start på 0 kf per fastighet.Garantisumman avräknas ej mot fakturerade
snöskottningar. (Ordinarie pris är 7800 kr. RABATT gäller endast avtaltecknade senast den 29 Dec.2O12).
6. 2 Löpande skottningsarbete
För arbete som entreprenören utför enligt detta avtal skall bestållaren utge ersättning enligt iöljande:

Vardagar 07.00 till 16.00

Övrig tid

360 kr/ timme och anstärd

450 kr/ timme och anstäud
Resekostnad debiteras rned 1080 kronor (360 krlpers) per objekt och snöskottningstillfälle,
6.3 Mervördesskatt
Ti I I avta lade ersättni ngar ti I lkom mer lagstadgad mervä rdes katt.
6.4 Kostnadsdndring
Vid förlängning av avtalet till ny säsong skall parterna reglera prisförändringar genom att ny
verens kom melse träffas beträtfa nde ersättningar.
6.5 Betalning
Fakturering sker efter varje utförd snöskottnings arbete i sitt helhet blivit färdigställda. Netto: 10 dagar.
Av faktura skallframgå vilken dag,fastighet och tider arbetet utfördes.
7. TVIST
Tvister i anledning av detta kontrakt skall avgöras vid svensk domstol.
s. ÖVRIGT
1. Kontraktet får inte av någondera parten överlåtas på annan utan motpartens medgivande.
2. Uppsägnings tid: Till slutet av aktuella vintersäsongen.

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den
Entreprenör: Stockholms byggbrigad AB

Namnteckning

[:rnail till UJb@llb,:tU eller post till: Rox 589, 10131 Stock]ro{ni


