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S KA }I SKA C EM E I{TGIUTERI ET

Gyl1e rdds ornridets s amfiil l i ghet s f 6rening
c/o Kje11-Ake M61ler

Er beleckning Ert meddelonde

Siidergatan 39

252 2t Hekingborg

T e Ie gram C e rnent gjute rie t

Telefon 042-13 9000

Vi11or, Gyl lerddsornridet , M611e

Bifogat dversZindes protokoll betrliffande den efterbe-
siktning som skett av vextmaterial a rurbicerade omride.
Av protokollet frangir att arbetet iir utfdrt, kontrolle-
rat och godkiint av stadstrtidgirdsmlistare H Gustavsson,
vilket innebiir att virt Stagande fdr de ytor vilka fdr-
valtas av Er iir avslutat.

Vdr beteckning Dotum

Ing S-B Svensson/js 1977-04-20
5262-V

latit
vi ut-

Vi bifogar fdr ktinnedom dven den inforrnation som vi
Mark & Landskap gdra angS.ende vZlxtmaterial och som
siint ti11 respektive husiigare.

Med vEinlig hiilsning
AB SKANSKA CEMENTGJUTERIET

L
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i' ,/

Bl. 94 10000 t /( er*r oor;e o. sveoce
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HOGANAS KOMMUN
cATUKONTORET, P,,l[I(AVDIlLN I NGI]N

(ivl lcr.r.lllsornrirlc t.. lliil I e .

irrg av viixt,trrat,erial enligt $ t,
den 1976 09 29.

Iliiganii s Xorntnuit

trlalmbe l,orrg t\B' lliiiir

1977 o\ L2

bi l agla I, i bes i litni rrgs-l'if te rbe s i l< ttr

ut,l it,ande av

llest.iillare:
l'lntrept'erliir':

Nii rvarande
liir bcstiillilrcn:

Irijr crrtrclrreniiretr

St,arlst riirlgirdsmiistare llertri c fiust,afsson

Triidgfi r'rlst,elittiker [,ars I]ettgtsson

: Triidg&rdsanliiggare fngemar l'lnoclisson

I(onstaterarl cs atl, santtl iga planterittg-sarbet,en tir itgiirdade.

I'AItl(AVDIll,615riLN , Ilii gla rrii s

Ilenric (ius'tafsson
S tarl s t riirl si rd s miis t a t'e
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vatten-avlopp. bygg. konsult ab
An16ggningsovdelnlngen
Box riOlT 2620,4Angelholm tel: O43lz3O54O

8r g {.KT N r N G s UT LAJ-A NpE

iivrn urrrino otLSLUTBESIKTNING AV ENTRtpRtNAD

AVsEtNDE utriinRrrrne AV ToppeeLAccNrNG AV GAToR

0cH cAruconruon, T0RG, nllmiirurun cn6ruomnAotN sAtvtr

GROVPLANERING OCH PLANTTRING AV TOIVITIVIARK INOTVI

DEL AV GyLLIRcirrsomRAoe t r mdlle .

Je(s{,*r{-."'.fir

1 976-05-20 och

BESTALLARE:

E NTREP ne rudR :

BESiKTNT tttcsrtin-
niirrRnr:

BTSIKTNINGSDAG:

ruAnvnRRruor vrD
BESIKTNINGIN:

HOCnTAS K0tvltvtuN

AB TIALMBETONG

IngenJijr Ebbe Blomstergren utsedd av parterna
clemensamt.

eesiktningsfdrriittaren har bitrHtts av fijlJan-
do speciallst:
Fdr grovplanerings- och planterlngsarbeten inom

tomt samt planerlngs- och planteirlngsarbeten A

torg och allmHnna grcinomrAden Arkitekt LAR

Ro land Sudrd.

Beslktningen har pAbdrJats den

avslutades samma dag'

Vid besiktningstillfiiLlet var fiiljande nHrva-

rande z '

Avdelningschefen ingenjiir 5VR Peter Nourakl ut-
sedd att fdra bestiillarens Lalan samt

ProJekteringsingenJdren Lars KJdllkVist
StadstrddgArdsmdstare Henrik Gustavssone

Ing.enjdr Bengt Nygrenp utsedd att ftira entrep-
rendrans talan.

tivrlga I
Ingenjdr KJe11-Ake Perssonp AB SkAnska Cement-

gJuterletrtAl
tFEltltRwl

IEEEEI
Engdholnr Typ

vabkonsult ab

AA t975



1'r,ldgairdsanlSggare I ngemar Enocksson.

PlaLschef Sv.en Roos, AB SkAnska Cementgjuterleto
Kontrollanten ingenjiir At<e Johansson.

KALLILSE: Kallelsb LiIt br:siktnlngen her utsiints av besikt-
ningsmannen den 1976-05-13.

JAV: Parterna anf6ra icke jHv mot besiktningsF.drr6ttar-
na och besiktningsf6rriittarna f6rklara sig icke
iiga kiinnedom om omstiindighet som fijrdnledar Jdv.

BESIKTNINGENS Besiktningen omfattar samtliga I entreprenaden

- 
0fvlFATTltlING: kvarvarande arbeten. Konstateracles att genom den-

v na besiktntng 6r samtllga arbeten slutbesiktigadec
Beslktningen av qrovplanerinqs- octr planterings-
arbeten lnom tomt omfattar tomterna nr 1 - 19.

UNDANTATET fRAN FiAn besiktningen har lcke undantagets nAgra ar-
BtSIKTNIf\iGEN: beten dock har konstateiats att betrHffande plan-

teringsarbeten har endast kunnat konstateras att
antalet v5xter och storleken av dessa er enligt
entreprenadhandllngen. FrAgan om vdxterna tagit
slg -ansAgs icke kunna avgijrqs fdrrdn vid gara-ntl.-

besiktllingen enligt nedanl
&s{'.4-r

HANDLINGAR: Vid besiktningstillfdllet fiire139 ftiJ-Jande hand-

lingar m m:

fntreprenadkontrakt av den 1g?3-1O-2g jHmte 6vriga
handlingar gSllande fcjr entreprenadsn.
Protokoll av den 19?6-01-09 avseende fdrbesiktnlng
av tomtpianering hus nr 'l - 1g. Bllaga nr 'l o

FEL 0CH BRiSTER: Vid besiktningen konstaterade fel och brister f6r
vilka besiktnlnQsftirriittarna anser entreprendren
ansvarlg flnnes ftjrtecknade i fdljande bilagorr
Bllaga nr 2. avseende arbeten utanfdr tomtmarkc

Bilaga nr 3 avseende arbetan inom tomtmark.

Vld besiktningen konstaterade fel och brlster fdr
vllka besiktnlngsf6rrdttarna anser entreprenijren
Lcke ansvarlg flnnes fdrtecknade i bilaga nr 41

K|&ls|lts

rfqu



m ArciinorR:

GARA NTI :

GODKii IJNA Nt]I I

BESIKTNINGS-
KOSTNADERNA:

ANTTCKNI NGAR:

fel och brister samt arbeten en119t bilagorna
hr 2 - 4 ska.ll av entrepren6ren Jtq3rdas snarast

dock senast den 1 976-07-lZiuara fErdig'stEIlda.

lvl ed avstoq frln kontraktet beslutas att garan-

tltiden avseende planterings- och planeringsar-
beten skall omfatta tiden frEn och med den 1976-

05-20 till och med den 1976-10-01. Kallelse tt11
garantibeslktning avseende ovannSmnda arbeten skall
ombestirjas av AB Sk8nska Cementgjuteriet.
F6r dvriqa i entreprenaden lngAende arbeten 5r

garantitidan f 'rln och med den 1976-05-?0 t
och med den 197b-05-20.

De arbeten som omfattas
kHnnes denha dag.

Kostnaderna fijr denna beslktning betalas av bes-

tH Llaren.

AB SkAnska Ceinentgjuteriets representant ingenj6r
KJelf-Ake Persson tjnskar framfdrL att SCG f6rbe-
hAller slg riitt att Eterkomme nHr slutbesiktningen
av grovplanerlirgs- och planLeringsarbbten lnom

tomt utfdrts med anledninq av entreprenadkontrakt
mellan fastlqhetsHgarna och SCGe

Anieckhades att av Htigands Elverk i den cirkelrun-
.J. b-platsen uppsatt belysningsstolpe stA: snett
och skall tillrEttaso

AntecknacJes att e.fterl<ontroll av 6tgiirdade fel och

brister skaIl f6r anltiggningsarbetena kontrolleras
.. r.av Lngenjdr Ake Johansson samt fdr planerings- och

planterlngsarbeten av stadstr6dgilrdsmdstaqe
Gustavsson r

Antecknades att gatorr p-plats samt gAngbanor

denna dag iivertages av HiJgan5s konmun som fiire-
slAs vidtaga Atg5rder fijr att dessa an15ggnin9s-

delar blir 6verfijrda tl1l vHgfdreningeno

av denna besiktning god-

I



Den gemensamma kvartersmarken 6vertages
dag av Gyllerdds Samfsllighetsfisrening.

AB Malmbetong

AB SkAnska CementgJuteriet
Gyllerdds Samf 6lli ghetsf iSrening

Arkitekt LAR RoIand Sr,rdrd

denna

DELGIVNINGI Detta protokoll delgives:
Hiioaneis kommr-.in

flI61le cf en 197 6-05-20

Ebbe Blomstergre

Besiktnlnosman
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HOGANAS KOMMUN
GATUKONTORET

/BMB

Besiktningsutlttande dver utfijrd ftirbesiktning av tomtplanering'
hus I - 19, Gylleriidsorhrldet i Mijtle.

Ntirvarande:

Fij.r AB .Skdrl:la Cementgjuteri e!

lngenJijr Sveh Roos

Ftjr _Ma.l.mbetong AB

Ingenjiir Bengt J'lygren

Kontrol I ant

Ingenjiir Ake Johansson

9e:1!hilstges: le75-12-le

undantases: 
[1ffi;iirTi:.:.t., 

hus 5 och le p.s.a. att dessa ei iitr

Pltalade an-
mlirkningar: l) Hus 3 2 ststenarborttages

2) I st trlibit i griins mot frus 4 borttages

3) Hus 4 6 st stenar borttages

4) Hus 7 Brunnsdiixel N.0. om huset, iusteras av SCG

5) Hus I 1 2 st storgatsten borttages

6) Hus I 2 1 st sten borttages

7) Hus 13 I st sten borttages samt r:ivning av sptr
ef ter entre.prednadmaski n.

B) Hus I 4 5 st stenar borttages

9) Hus 15 3 st stenar borttages

l0) Hus 16 2 st stenar borttages

ll) Hus l8 Splr efter entreprenadmaskin upprives



,__ GATUK0NT0RET, Hiigantis

\-lY Vid protokollet

12) Hus l9 SpAr efter entreprenadmaskin upprives

Anmiirknjngarna skall vara ttgdrdade '1975-12-31, och kontrolleras av
Hiiganiis Gatukontoret, proi . sekti onen.

\ - i4" ,/y'r*t "'{'t"r"')
/Ake Johansso

I ngenj dr
#

\

4ft,t



m
I]ILAGA NR 2

tlllhiiranrJe uttAtande frAn slutbesiktning den 1976-05-20 av-

seende toppbelSggning av gator och qSnqbanor, allm6nna grtimom-

r6den inom GyllerijdsomrAcJeto

Vid besiktningen konstaterade Fel och brister f6r ullka entrepre-
ndren anses ansvarie.

TrafikmSlning.
Antecknadcrs att, traflkmSlninq eJ utfbrts. Beslutades att den-

samma skall utfijras enligt av gatukontoret lHmnade anvisningarl
Entreprenbren anhAller om uppgifter w 522,

Traflkmiirken.
Antecknades att trafikskyltar ej uppsatts. Beslutades att detta

skal-1 ske i. samrAd med qatukontoret.
Spolbrunn vlcl fastigheten KrokqrSncl B 6r fijr 1Ag. Atgerdes.

Dagvattenbrunn (rdnnstensbrunn) I pkt 3 6r felplacerad, skall
flyttas.
Kompletterande avgrusnipg skall utfciras A vdndplats i pkt 21.

S6ndriq dHxel till rlagvattenbrunn (rHnnstensbrunn) i pt<t tO:

7. BetrdFfanda planerlngs- och plarrteringsarbeten giiller generellt:
Ytcrrna s-kall planeras, ogrEsbekiimpas och 1!egP]gg!as.
A11a planteringssto!par skall sI!-s fqst.
Stenr:jfsning skall utF6ras p3 samtliga griisytor'
.....-.*.+*-@ #

lI6l.1e den 197 6-05-2A

4

2,

3.

[+.

6.

Ebbe Blomstergie
Besiktnlngsman



m tilthijrands utl-Stande frAn slutbcrsiktning den

s.eencle grovplanerings- och planterlngsarbeten

Gyllerddsomr6det. Avser Lomte::nd nr 1 * 19.

Eeslktningen har utfcirts av Landskapsarkitekt

BILAGA NR 3O

1976-05-24 av-
inom tomt I

LAR Roland Srr.rdrd.

Vid beslktnlngen konstaterade fal och brister fiir vllka entrepre-
niiren anses ansvarle.

GenerelLt giilJ-er fdr planterlngsytorna att dessa skall planerast

ogriisbekiimpas och stenplockas.

Betr!if f ande tomten Krokgriind 1 gHller:
Alla 6ppna Jordytor skall FrHsas t'l11 ett ma,x dJup av 20 cm och

alla stenar av storlek nor till 15 cm skall bortforslas.

Inqa anmHrkningar pA tomtern.a i dvrigto

lvliille dan 1976-05-20

Ebbe 8J-omste'rgren

Besikt ningsman



,m BILA64 NR 4.

tlllhdrande utlStanda frAn slutbesiktning den 1976-A5;20 au-

seende toppbeliiqgning av gator och gAngbanore allmSnna qriin-
omrSden samt planLerinqs- och planeringsarbeten inom tomt

i Gyll.erijdsomr&dat,

Vld beslktningen konstaterade fel. och brlster fbr vill(a entrepre-

nijren icke ansas ansvaria utan som skall utfdras pA bestiillarens
bekostnacl .

1. PA gri5nomrArJe norr om tomt nr I utf iires motveck enligt de

anvisningar som gavs av bestSllaren vld besiktninqstillfal-
let.

lvltille den 19?6-05-20

Beslktninosman
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Gy1 ler6dsomridets Samf ii1 I ighets f 6rening

260 42 MOLLE

Er betockning Ea meddelonde

P<"r S

fi;-a,r(.:

Siidergatan 39

252 2t Helsingborg

T elegram Cementgjnteriet

Telefon 042-13 90 00

Vdr betecknlng Doivm

Ing S-B Svensson/ab I976-09-07
5262.226 11

!

P-, \- o:*'- Y ro';

A e l5'- /1* \bK.
-'3tpsa.
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GvlIerddsomr8det, M611e

Tisdagen den 28 september I976 kommer garantibesj-ktning att
h311as p3 v5xtmaterial i-ng8ende i entreprenadkontraktet.

Besiktningsman iir triidgSrdsingenjdr Carl-Anders Jansson,
KTAB, Helsi-ngborg.

H6gaktningsfullt
AB SKANSKA CEMENTGJUTERIET
BygggadsavdeJninggn HeI singborg

?-"":"5ri 
-4u[nr=on

Ku A (*"r-o[-r,z

:

Rog<. l4e,t)S< 
,

lr.ao. . z/"

O g-E- , \,!j...

bffi,-

\oa"s

'fi

Bl. 94 l00m | /( a*r roxrr o, swo*r



V6. t:, 3o

tu,.u,, d 
", Go d[rl,,l,'g

,4

BES IKTN I NGSUTLATANDE

6ver utfdrd garantibesiktning
av Gyllerddsomr6det, I{611e

den 28 .9 .197 6 ,

TOtvlTYIARK

Best6llare: Resp. HusEgare

Entreprendr: Sk. Cementgjuteriet

N6rvarande:

Fdr best6llaren: I vissa fa11 husdganen direkt i dvrigt
indirekt genom ombud fdr samfEitlighets-
fdreningen. Herr Stig Paulsson och Stads-
triidgSrdsmdstare Henrik Gustavsson

Fiir entreprendren: Ing. Kjel1-Ake Persson Sk. Cementgjuteriet

0vriga: Ing. Kjeil Ake lvi6l1er Sk. Cementgjuteriet
Ing, Ake Johansson Kontrollant
Ing. Bengt Nygren Halmbetong Hddr
TrEdg.anl, Ingemar Enocksson Und.entr. Malm-

betong Hddr

t1
Parterna var kallade genom skrivelse av den 6.9.1976

t2
Besiktningen omfattade a1la i entreprenaden ingEende plan-
teringsarbetn pe tomtmark.

f3
Ti11 grund fdr entreprenaden har legat handlingar i entre-
prenad kontrakt av 1973-1O-29.

Tidigare utfdrda besiktningar enligt entreprenadkontrakt dr:

Slutbesiktning av 1975.11.21
Slutbesiktning ac 1976.05.20



Vid besiktningen *""lrlrerade brister och fel fdr vilka
besiktningsfdrrdttaren anser entreprendren ansvarig finns
fdrtecknade i en hdrvid bifogad bilaga. BILAGA 1

Vid besiktningen konstaterade brister och fel fdr vilka
besiktningsfdrr6ttaren icke anser entreprendren ansvarig
finns f6rtecknade i en h6rvid fogad bilaga. BILAGA 2

fs
Fel och brister fdr vilka besiktningsfdrrdttaren ansett
entreprendren ansvarig skall enligt parternas 6verenskom-
melse vara avhjdlpta vid tidpunkt som 6r l6mpligast ur
etableringssynpunkt fdr ifrSgavarande vdxtmaterial. D.v.s.
v8rplantering mellan den 1.4 - 20.4 - 1977.
Betr, efterbesiktning antecknades att sAdan fdrrdttning
ska1l ske efter utfdrt kompletteringsarbete av StadstrEid-
gtrdsmEistare H. Gustavsson. t

t6
De arbeten som enligt S 2 omfattas av denna besiktning
godkHnnes. Datum fdr godkdnnande 6r 1976.09.28

57
Ersiittning ti11 besiktningsfd116ttare betalas av best5llaren.

Helsingbo

ers Jans-son

tningsman



BTLAGA 1

tillhdrande utlStande frBn garantibesiktning gdllande
grds- och planteringsytor inom Gyllerddsomr8det Md11e.

Antecknade fel och brister fdr vilka entreorenoren anses
ansvarig.

IgUIUAB6

Sillgr6nd 1z 23 bok ddda

6 rosor ddda

3: 4 rosor d6da

5: Ingen anmEirkning

7: 3 bok ddda

9: Ingen anmEirkning

11 z 2 bok ddda mot nr I
4 bok ddda mot nr 13

13: 13 bok ddda

15: 65 bok ddda

17 z 70 bok ddda

1 ros ddd

232 23 bok ddda mot obebyggd tomt
3 rosor planteras mellan oxlar mot sjdn

252 Ingen anm6rkning

31; 6 bok ddda vid caroort



AlgrEnden

33:

35:

372

39:

41 z

43:

45:

47t

49:

51 :

5:

o.

112

1z

3:

7t

1 5 bok d6da

11 rosor ddda

6 bok ddda mot nr 37

26 bok ddda mot lekpl,
A1la bok ddda mellan hus och g8ngvSg.

12 bok d6da mot park
12 bok ddda mot 39

2 pilar ddda

108 bok ddda

1 I bok ddda

;

30 bsk ddda

24 bok ddda

11 bok ddda

45 bok ddda

4 pilar ddda
1 ros ddd

Hdck inne i tr6dg6rden behdver enl
6verenskommelse ej ersEttas.

1 6 bok ddda

2 pilar ddda

Ingen anm6rkning

Ing.en anmErkning

61 bok ddda

48 bok ddda

Ingen anm6rkning



13:

16:

142

122

10:

8:

52 bok ddda

15 bok ddda

190 bok doda

67 bok ddda

44 bok ddda

122 bok ddda

3 pil mot gata ddda

6 bok ddda

4 pilar mot gata ddda

30 pilar mot gata ddda

bok ddda

ros ddd

pilar ddda

47 bok ddda

2 pilar ddda

17 bok ddda mot nr 5

Ingen anmtirkning

Ingen anmdrkning

4O bok ddda

Ingen anmErkning

Ingen anm6rkning

Ingen anmiirkning

6:

4t

2z 28

1

4

GarngrEind 1z

3:

7-.

5:

9:

112

13:

172



KrokgrEnd

72 bok ddda

100 bok d6da

45 bok ddda

39 bok ddda

4 pilar ddda

110 bok ddda

F4 bok ddda

70 bok ddda

75 bok ddda

4 bok ddda

2 rosor ddda

22 bok d6da

90 bok ddda

2 pilar ddda

42 bok Jdd.r

51 Lrok d6da

9 bok ddda

10 bok ddda

73 bok d6da

Ingen anm6rkning

46 bok ddda

Ingen anmHrkning

19:

142

122

10:

8:

6:

4t

2z

3:

5:

7:

o.

11:

13:

16:

14:

12t

10:



SillgrHnd 8;

Ingen anm5rkning

6 bok ddda

2 rosor ddda

1 6 bok ddda

1 pi1 ddd

12 bok ddda

4 rosor d6da

2 pilar ddda

26 bok ddda

5 rosor ddda

3 pilar ddda

28 bok ddda

1 piI ddd

27 bok ddda

1 pil ddd

47 bok ddda

1 piI dod

8:

6:

4:

2z

6:

4z

2.

Helsingborg den 28.9 .1e76

nders Jansson
iktningsman
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tilthdrande utlStande f16n ganantibesiktning gHllande
916s och planteringsytor inom Gyllerddsomr8det Mdlle,

Ant-ecknade fel och brister fdr vilka entreprendren
icke anses ansvarig.

TOIVITIVIARK.

Sillgrlind 31 : 70 st bok ddda

HEck mot sjdsida utanf6r
staket ddd.

GarngrHnd 1 5:

en 28.91976Helsingborg

nders Janssci
ktningsman
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SKA}ISKA CEM ENTGIUTERITT

S amf dl I i ghe t s f dreni ng
liii 11er

Gyl l erdd.somr6,dets
Tngen-iiir Kiell-Ike
Sillgriind !

260 42 MOrrE

S6dergatan 39

2t2 2t Helsingborg

Tehgram Cemmtgjxtertet

Telelon 042-13 90 0O

Er beteckning Ert nedd€londo

Kopia fdr kdnned.om seind
SkS,nska C ernentgjuteriet,

t ft* -&-->r,tY€ilJc;d' ,/-
Sven-Bdrie ffvensson ,/('rrru,

(/

Vdr belocknlng Dofum

Ing S-B Svensson/5, 1975-A2-06
,262.226 - 11

Gyl l_e_rddso.Tr&det, Mdl I e

Hiirmed. kal"larr Ni till slutbesiktning av centralarrtennanlriggning
3. rubricerade villaornr&de onsdagen den 1B februari 1976 kI 14.00.

Sanling vid den plats ddr bodarna under byggnadstid.en var place-
rade.

Sesiktningsfiirr:ittare dr ingenjdr Lars-Magnus Nilsson, e1-avde1-
ningen, SCG, Malm6.

Vi ber trr att ombesdrja att provnj.ngsprotokoll och relationsrit-
ningar dr klara vid detta tjllf2ille. Provningsprotokollet sii.rrdes
I fdrviig till ingenjdr Lars-l,iagnus Nilsson, AB sk&nska cenentgju-
teriet, e1-avdelningen, Fack, 2O1 1O i{alm6 1.

Meti vdnl-iga hEil sningar
A3 SKANSKA CE"I\MNTGJUTERTET
Syggnad s avde l nj.ngen He l singb o rg

till : fngenjdr Lars-Magnus
eL-avdelningen, Fack, 2O1

Nilsson, AB
10 llalnd 1.

81.94. l()m g/g eunn.r,*ou
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vabkonsult ab
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IngBnjiir tbbe BLomstergren utsedd av parterna
gemens amt ,

BesiktningsFcirriittaren har bit,riitts av

Jande speeialistr
Fijr planterings- och planerlngsarbetert
gArdsingenjtir Carl-Anders Jansson,

Jansson samt

Sk&nska Cement-

1975-11-24 var

r 6l-

t rii d-

Beslktningen av planterings- och planerings-
arbeten inom tomt har pAbiirjats den 1975-11-21

och avsLutades samma dag.

Besiktningen omfattande toppbeliiggningr gAnq-

banor, torg, allmdnna grtinomrAden samt lik-
platser har pAbijr jat,s den 1975-11-24 och avs-

lutades samma dag.

var
fiSl Jande niirvarande:
TriidgArdsingen jiir Carl-Anders
ingenji5r KjeIl-Ake lv|ijlIer, AB

gJuteriet.
Vid besiktningstillftillet den

f6ljande ndrvarande:

StadsingenjiJr 0Iof Nygren, utsedd att ftjra bes-

tiillarens talan samt

Vid besiktningstillfiillat

1,ffi
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Avdelningscirr.rf'6n Ingenjiir SVR Peter Noulak

Drif tsingen _ii-i r Ingvar G6ransson

Pro jekterinqr;ingenjtJr Lars Kjiillkvist

Entreprencjren representerades av:

InganJijr Bengt Nygren, utsedd att fijra ent-
reprentirens talan samt

TrtidgArdsanldggara Ingemar fnocksson

Ingenjcir Per-0lof Paulsson

6vri ga:

IngenJtir Sven-B6rje Svensson, AB SkAnska Ce-

mentgjuteriett
Tr?idgrdsinqenjijr Carl-Anders Jansson

Ingen Jiir Ake Johansson

GyIle16ds Samfiillighetsfiirening represente-
rades av ingenjiir Kje11-Ake wlijIler,

KALLILs[:

JAV:

BESIKTNiNGENS-
OIVlFA TTN I NG :

Kal 1 els e

utsiinLs
11-18,

KalIelse
utsiints

tiIl besiktningen den 1975-11-24 hada

av AB Sk6nska Comentgjuteriet den 1975-

ti11 besiktningen den 1975-11-24 hade

av besiktningsmannen den 1975-11-O7,

Parterna anf ij ra icke Jiiv mot besiktningsf ti rriit-
tarna och besiktningsfi5rriittarna ftjrklara sig
icka diga kdnnedom om omstiindighet som fijranle-
der j6v.

Eesiktningen omfattar fiilJande i entreprenaden

ingAende arbeten:
1. GAngbanor, toppbeliiggning samt torgplatser

pA fli5ljande st16ckor:
5i11gr2ind: Striickan 12-1 3-36-35-34-33-25-26,
Alqriind: Striickan 28-29-3O-31 -12,
Garngrdnd: Striickan 1 4-15-16-17-1 8-1 9-20-8,
Striickorna hdnfiiras ti11 VAB konsult ab rit-
ning 8-11-101-99 nr 1 av den 1973-A9-21,

2, Allmiinna gri5nomrAden och lekplatser pA den

de1 av omrAdet som ligger sijder om tomterna

med nr 20 - 30.

3, Planterings- och planeringsarbeten inom tomt

omfaLtande tomterna nr ?O - 75,

l,Ne|,
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FrAn besikLrr-inqen undantogs fiiljande i ent-
reprenaden i r:qAende delarl
1, Kvarvarnr,t.je deI av 5i11grdnd, striickan;

21 -6-8-1A-1 1 -12 .

Gata pA fiSl jande striickor: 3-4-5-6r 10-

22-23 sanl F-plats dster om punkt 11,

?, Allmiinna grcinomrAden norr om tomLerna nr

2A - 30.

3. Planterings- och planerlngiarbeten pA tom-

terna nr 1 - 20 samt tomterna nr 53 och 75

som ej ingAr i ent'reprenaden,

Vtd besiktningstillfiillet
lingar m m:

Entreprenadkontrakt av den

iivriga handlingar giillanda

ftjrelAg fijljande hand-

19?3-1O-29 jiimte

Ftjr entreprenaden,

Vid besiktningen konstaterade fel och brister
ftjr vilka besiktningsfcirriittarna anser entrep-
ren6ren ansvar.ig finns Fijrtecknade i bllagor-
na nr 1 och 3.

Vid besiktningen konstaterade fel och brister
fijr vilka besiktningsfi5rrdttarna anser entrep-
renciren icke ansvarig finns fijrt,ecknade i bi-
laga nr 2.

Fel och brister enliqt bilagorna nr 1 och 3

skall av entreprenijren Atgti rdas snarast mciJ-

ligt dock skall arbeten avseende planering av

tomb samt plantering av vdxter och insAning av'

grilnytor anstA till l2implig tidpunkt under vA-

r6n 1976 dock senast den 1976-05-15.

wled avsteg frAn kontraktet beslutas att garanti-
tlden avseende planerings- och planteringsarbe-
ten inom tomt skall omfatta tiden frAn och rned

1975-11-24 ti11 och med den 19'76-10-01. Kallelse
till qarantibesiktning skall utfdrdas av AB

SkAnska Cementgjuteriet,
F[ir iivriga arbeten inqAende i denna

5r garantltiden frAn den 1.975-11-24

den 1977-11-24,

be siktning
tiIl och med

UNDAI!TAGIT TRAhI
BIS]KTNINICtN:

HANDL INCAR:

FIL OCH BRISTTR:

a

Arciinorn r

GARANT I:

lx>"
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De arbeten
go d kiinnes

:. lJ lrl

iifJ!tna

omfattas av denna besiktning
daQr

Kostnaderna fijr denna besiktning betalas av

bestiilLaren.
D

1, ffterkontroll av Atg2irdande av fel och bris-
ter skall filr anliigqningsarbeten kontrolle-
ras av ingenJiir At<e Johansson samt fcir pJ-a-

nerings- och plant,erlngsarbaten av trtidgArds-
ingenjcir CarI-Anders Jansson.

2. Antecknades att qator, p-platser samt gAng-

banor denna dag iivertages av Hiiqaniis kommun

dock fijreslAs att kommunen snarast vidtager
Atgiirder f ij r att dessa anl2iggningsdelar bl ir
ijverFijrda ti11 v?igfcireningen.

3, Den gemensamma kvartersmarken r5vertages denna

dag av Gyllerijds Samf 2ill ighetsfli5rening.

Dett,a protokoll delgives:
Hij gantis kommun

AB illalmbetong

AB SkAnska Cementgjuteriet
Gyllerij ds Sarnfii 11 i ghets fii rening

lYldlle den 1975-11-24

irrrfa n,d;77, , "-'.,-
r bbe 'ero^SJr@"n

Besiktningsman
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tillfrcjrande utlttande frAn d{r.l.rilutbesiktning den 1975-11-24 av-

seende toppbeliiggningl gAngf-rtrnor, allmdnna griSnomrAden och lek-
platser inom Gyllercjdsomrtdel; '

Vid besiktningen konstaterade fel och brister fijr vilka entreprenO-

ren anseS anSVafiq. r

sILLGRAND

Torg kring bomterna 49-51 (Sittgrtind 33r 31 och 25) samt tomt nr 71

(sillgriind 35 ).
1.5vacka vld tomt nr 51 Atgtirdas gBnom hiijning av storgatstensn,
2, Komplettering med sand kring gatstenen pA hela torget.

Torg kring tomterna 53A,54 och 55 (Sillgrand 19t1? och 15) samt

tomt nr 69 (sillgraind 39 ).
1.3 st, Salix Alba Sericea bytes, hAller ej fijreskrivet mAtt,

GARNGRAND

Torg kring tomterna nr 23-24 (Qarngr2ind I och 6) samt tomterna nr

--31-32 (Garngr?Jnd 11 oeh 9),
1, Tre stycken servisventiler justeras,

Tomterna nr 29-30 (Garngriind 13 och 15).

1,1 st rdnnstensbrunn 6r fiir IAg i flijrhAllande t11l stensdttningent

hiijes,

AtcnAruo

Torg kring tomterna nr 39-42 (AlgriinO 12, 14, 16 och 13)

1, Lagning av safaltbeliiggning.

Tomt nr 38 (Algrand 10)

1, Dtfig anslutning vid rdnnstensbrunnr tillriittas.

Lr KpLATSgR

Genereflt: Spikar I inhiignader utbyt'es tilI syrafast spik.

Lekplats be169en kring tomt nr 42 (Algriind 13 och tomterna nr 4?r48

(Al9riind 9 och ?) samL tomterna nr 7A-?1 (Sillgrand 35 och 37),

1 , Betong kring gungst,2illning borttages tiIl 25 cm under f iirdig mark.

2, KvargliJmda asfaltklumparr borttages.
3. Triimaterial pA b2inkar och bord SCwl nr 96, bytes.

Lekplats bel2igen kring tomterna nr 17-18 och 22-23 (Garngrtind 6 och B)

samt tomtEBna nr 24-25 (Garngr2ind 12 och 10).

1, Inh?ignad kring gungst2illning kompletteras med stolpar.
2, Svacka i gAngviig viister om tomt nr 18r borttages, /rya



A LLTVIAN PLAT SIViARK

Strtickan 1- 2, Norr om tomt nr 27 (Garngriind

1, Justerinq av marknivAn.

2, Ut,byte av jord med oljesPill,

lYlarkomrtde viister om tomt nr '32 ( Garngr?ind 9 ) r

och norr om tomtBrna nr 50 (SiffQriind 31)r 49

sijder om tomterna nr 30-31 ( Garngriind 1 1 och 1

1, OmrAdet v?iltas vid liimplig tidpunkt, sA att,

2, Uppfyllning och komplettaring med gr2issAdd

gAng mel1an griisyta och asfaltgAngbana kan

3. ftabLering av oetablerad griisyta.

Griisyta sydvdst om tomterna nr 16-17.

1. Griisytan kompletteras,

10).

tomt nr 40 ( Algriind 14)
( sif f gr2ind 33 ) samt

3),
biittre yta erhAIles.
som att mjukare 6ver-
erhAllas.

Gr2isyta norr om tomt nr 68 (SiIlgrand 41 )

1, Grdsytan stenplockas och jiimnas samt kompletteras med griissAdd.

lYliilLe den 1915-11-24
,/

'' 4/ / 1 l/f/"'::7@ -' tj\
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Ibbe B].omstergrdn

Besiktninosman



Bil.aqa Fr_2

tillhijrande utlAtande f rAn Ct:-L:,lutbesiktning den 1975-11-24 av-

seende toppbeliiggning, gAngb;:,'r:r', allmbnna grcinomrtden och Iek-
platser inom Gyllerijdsomr5det.

Vid beslktningen konstaterade fal och brister fijr vilka entreprenc!-

ren icke anses ansvarig.

ALLI'iAN PLATSTVIARK

GAngv2ig norr om tomterna nr 26-26 ( Garngriind

SAsom tilleggsarbete bestiilles komplettering
asfalterad gAn.gvtig och griisyta.

lYliiLl-e den 1975-1 1-24

12 och 14).

med storgatsten mellan

,,'2//r /J /,' zz z7frQ t,,
| -"t+a-'--

fbbe Blomstero16n
:\

Besiktningsman



EJi.Laqa nr 3.

tillhiirande ut,lAtande frAn
avseende planLerings- och p

TomL nr 29

Garngrdnd nr 15

slutbesiktning den 1975-11-24

laneringsarbeten inom tomt.

Ftjr vilka anliiggningsentrepreniiren afisES ans-

i griins mot tomt nr 30.

under vAren 1976.

FeL och brister
varig:

Anmiirkning I

PLantor ej satta

Atgard:

-Plantorna siittes

/trl'gr
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tillhdrand€ utlAtande
avseande planterings-

Tomt nr 30.

Garngriind nr 13

frAn sLutbesiktninq den 19'l5-11-24

och planeringsarbeten inom tomt,,

{ Fel och brister fiir
varig.

vilka anliiggningsenlreprenci ran anses ans-

Anmairkning:

PLantor eJ satt6 1 grdnsen mot tomt nr 29,

Atgard:

-Plantorna s6ttes under vAren 1976,

/4'se



.%i]a%r nr 3

tillhiirande utlAtande
avseende planterings-

f16n slutbesiktning den 1975-11-24

och planerinqsarbeten inom tomt.

(

Tomt nr 3'l'

Algrtind B.

Fel cr ch brister fcjr vilka anliiggningsentreprenc5ren anses ans-
va rig :

Anmdrkninq:

Hdck saknas i griins mot tornt nr 44.

HCgard:

Hticken planteras under vAren 1976,

"/,W



B.ifaqa nr 3

tillhiirande utlAt,ande
avseende planterings-

frAn slutbesiktning den 1975-11-24
och planerlngsarbeten inom tomt,

(

Tomt nr 39.

Algr2incl nr 12.

Brister och feL fci'r

varig:

Anmii rkning:
5 st Bokplantor i griins t,i11
Storgatstensytan ej fogad vid

viLka an1?iggnlngsentreprenci ren anses ans-

tomt nr 40 2ir diida.
s o p s k A p s d tj r r e n .

Atgiirdt
€torgatstensytan Fogas omedel-bart mot, sopskApsdcirren
Bokplantorna ers6ttes med nya under vAren 1976,

,4,t



tilthcirande utlAtande frAn slutbesiktning den 1975-11-24

avseende planterings- och planeringsarbeten inom tomt.

Tomt nr 40

Algriind nr 14

FeI och brister fijr vilka an12i ggningsentreprenciren ansss oFls-

varig:

Anmdrkning:

Konstaterades att 9 st bokplantor dcitt.
Konstaterades att spolbrunn t,i11 htjger om entr6n stAr flijr hcigt.

-Atgarder:
Bokplantorna ersdttes med nya under vAren 1976,

Spolbrunnen kapas til-1 marknivA, omedelbart.

,/,ry,



Bilaqa nr 3

tillhcirande utl"ttande
avseende planterings-

frAn slutbesiktning den 1975-j1-24
och planerlngsarbeten inom tomt,

Tomt nr 42.

Algriind nr 13

Fel och brlster fijr vi-l.ka anliiggningsentrepreniiren
varig:

tsflSAS AflS-

Anmdrkning:

Konstaterades att 6 st bokplantor dijtt eLrer hA1ler ej ftjreskriven
storlek.

Atgaro:
Bokplantorna erstjttes med nya under vAren 1976.

/'i({\'



Bilaqa nr 3

tillhiirande utlAtande
avseende planterings-

frAn slutbesiktning den 19'16-11-24

och planerlngsarbeten inom tomt.

Tomt nr 43.

Atgrand nr 11,

Fel och brister fijr vilka anliiggningsentrepreniiren 3rl s€s €os-

varig:

Anmiirkning:

Konstaterades att ett st,yck f rukttriid dijtt.

9,At,qard:

--Frukttrtidet ersdttes med nytt under vAren 1976,

NNIVIARKN iNG:

Konstaterades att tr2iden utbyLts ti.11 f rukttr2id.

lry'



Bi.laqa nr 3

tilfh6nande utlAtande
avseende planterings

Tomt nr 44

R.Htqrano nr o

frAn slutbesiktning
och pLaneringsarbeten

den 1975-11-24

inom tomt

Fel och brister fijr vi.Lka anl2iggningsentreprenijren anses ans-

varig:

Anmdrkning:

Htick saknas i grdns mot tomt nr 37.

Hiick mot tomterna nr 45 och 46 ej planterad.

Atgara:
Hiick mot tomt, nr 37 planteras under

Hdckplantor fcir hiickar mot tomterna
plante ring.

vAren 1976,

nr 45 och 46 levereras utan

/(*



Bjlaoa nr 3

tillh6rande utlAtande frAn slutbesiktning den 1975-11-24

avseende planterings- och plan;eringsarbeten inom tomt.

Tomt nr 46,

Algrtind nr 4

F-e1 och brister fijr vilka anliiggningsentreprentSren anses aFrs-

varig:

Anrndrkning:

\./ Hiick mot gata eJ planterad pA grund av faslighetsdgarens egna aF-

beten.
Hiick mot tomt nr 44 e j planterad.
Komplettering med matjord erfordras vid vdstra gaveln.

j

Atgiirder:
Hdck mot gata planteras under v&ren 1976.
Hiickplantor ftjr hiick mot tomt nr 44 Ievereras utan plantering.
Komplettering med matjord utfdres omedelbart.

ANMARKN iNG !

Vid besiktninqstillfiillet konstaterades att plattlarrn ti11 fijrrAds-
och garagebyggnaden var underminerad pA qrund av fastighetsiigarens
egen plattliiqgning.

4tft



Llilaqa nr 3

tillhiiiiande utlAtande
avseende planterings-

Tomt nr 47,

RrHl-9rano nr Y

Fr8n sLutbesiktning den 1975-11-24
och pldneringsarbeten inom tomt.

Fel och brister fijr vitka anliiggninqsentrepren6ren anses ans-
vario:

A nm6 r knin g:

Konstaterades att 10 st bokplantor dijtt.

Atgiird:

-Bokplantorna ersdtt,es med nya under v6ren 1g?6,

4,lts



Lt&l Eifaqa nr 3
vablqsltab

r

tillhijrande utlAtande frAn slutbesikLning den 1975-11-24
avseende planterings- och planeringsarbdten inom tomt.

Tomt nr 48.

Algriind nr ?

Fel och brister fijr vilka anl2iggningsentreprenciran anses ans-
varig:

Anmdrkning:

Konstaterades att B st bokplantor dijtt.

A tgara :

Bokplantorna ersiittes med nya under vAren 1976,

ANTTARKN I NG :

Konstat'erades att hdcken mot tomt nr ?2 har ersatts med staket.

.ilNK



tillhrjrande utlAtande frAn slutbesiktning den 1975-11-24

avsaende planterings- och planeringsarbeten inom tomt.

Tomt nr 49.

Si119rbnd 33,

Fel och brlster fijr vilka anl2iggningsentrepreniiren anses BRS-

varig:

Anmdrkning:

Konstaterades att 1B st bokplafitor diiUU.

Atgaro:

-Nya plantor siittes under vAren 1975,

,\tt"'\



Bilaga nr 3.

tillhiirande utlAtande
avseende planterings-

5ill9riind nr 31

Tomt nr 50,

frAn slutbesiktning den 1975-11-24

och planeringsarbeten inom tomt'

(
Fel och brister fijr vilka anliiggningsentrepren6ren anses ans-

varig:

Anmai rkning:
Konstaterades att h2ickan stAr fel bakom garaget'

Konstaterades att 17 st bokpLantor dcitt,

Atg2ird:

l2icken Flyttas ti11 riitt p1at,s

Dtjda bokplantrrt ersbttas med fltar
Atgerderna utQiires uncler vtren 1976,

/,\o.
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LIJ-! Eilaqa nr 3.
IdilorHltaD

tillhijrande utlAtande frAn slutbesiktning den 1975-11-24

avseende planterings- och planeringsarbeten inom tomt,

Tomt nr 52,

Sillgrlind n! 23,

Fel och brister fbr vilka anltiggningsentreprenciren anses ahs-

va rig :

Anmdrkning:

r.- Konstaterades att 12 st bokplantor var ci6da.

Atsara:
Utbytes mot nya plantor till vAren 1976,

Anteckning;
Konstaterades att bok planterad i grdnsen eL vdster placerats
utanfijr staketet av fastlghetsdgaren.



tlllhijrande utlAtande frAn slutbesiktning den 1975-11-24

avseende planterings- och planeringsarbeten inom tomL,

Tomt nr 34

Sillgriind nr 17,

Fel och brister fijr vilka anl2i ggnlngsentreprenijren anses afls-

varig:

Anmdrkning:

\,./ Konstaterades asfaltfldckar pA garageinfartens stenliiggning,

Atgara r

Fliickorna borttages,



tillhijrande ut,l6tande frAn slutbesiktning den 1975-11-24
avseende planterings- och planeringsarbeten inom t,omt.

Tomt nr 55

5il1grdnd nr 1 5

Fel och brister f ij r vilka anl-iiggningsentrepren6ren afls6s aDS-

varig I

Anmiirkning I

Konstaterades att 5 bokplantor var d6da.

Atgaro:
Aterplant,eras under vAren 1g?6

./.,{t'



tillhijrande utlAtanda frAn slutbeslktning den 1975-11-24

avseende planterings- och planeringsarbaten inom tomt.

Tomt nr 58

SiIlgr2ind nr 9

Fe1 och brister fcjr vilka anliiggningsentreprenciren anses ans-
varig:

Anmbrkning:

2 st Salixtrlid e j planterade.

Atgara:
Planteras vid Iiimplrtg tid vAren 1976

,i
,'/lY'.>\

" I',



t

nablonsuttab BilaOa nr 3

tilthijrande uLlAt,ande flrAn sLutbasiktning den 19?5-11-24

avseende planterings; och planaringsarbet'en inom tomt,

Tomt nr 59,

5 illqrlind nr 'l ,

Eel obhj blister Ftjr vilka anliiggningsentrepreniiren anses afls-

varig:

Anmiirknlng:

Konstaterades svacka i storgatstensbeliiggning pA garageinfart,

Atsaro:
FrAgan om 6tglirder anstAr tills garantibesiktningen.

,ft5



tlllhtjrande utLAtande frAn sLutbesiktninq av den 1975-11-24

avseende planterings- och planeringsarbeten incm tomt,

Tomt nr 63

SiIlgr-ind nr 51

Fel och brister ftjr vilka anl2igqninqsentrepreni5ren anses ans-

varig:

Anm6rkning:

Konstaterades att 3 st hiickplantor dijt,t 1 griins mot tomt nr 7 4,

0jiimna planering i rabat,t utanftjr plank 6t ijster j?imte komp-

letterlng med matjord.

Atsard:
TillJiimning och matJordskomplettering utfcjres omgAende och plan-
tering utfijres vAren 1976.

t

/,+rx



L.[J-l 3iiaoa nr 3.
Y&loatsultao

tillhtjrande utlAtande frAn slutbesiktning den 1975-11-24

avseende planterings- och planerlngsarbeten inom tomt.

Tomt nr 66

SiIlgr?ind nr 45

Fe1 och brister Ftjr vilka anliiggningsenLrepreniiren anses ans-
varig:

Anmiirkning:

Konstaterades att 25 st bokplantor dijtt eller ej hAller fijresk- n

rivet mAtt.

jtsara:
PJantorna ersdttes under vAren 1976,

1w



Bilaqa nr 3

tillhcjrande utlStande fr6n sLutbesikLning den 1976-11-24

avseende planterings- och planeringsarbeten inom tomt.

Tomt nr 6'l

Sillgriind nr 43

Fe1 och brister fijr v11ka anl?iggningsentreprenijren anses ans-

varig:

Anmdrkning:

Konstaterades att 15 st bokplantor dcjtt eller ej h6ller fijres-
kriven storlek.

Atsara:
--Plantorna ersdttas under vSren 1976,



l*!J e il-aoa nr 3
Y&IO(xilIAD

tillhtjrande utl6tande FrAn slutbesiktning den 1975-11-24

avseende planlerlngs- och planeringsarbeten inom tomt.

Tomt nr 68

Sillgrtind nr 41

Fel och brister fijr vilka anl2iggningsentrepreniiren anses ans-

varig:

Anmiirkning:

Konstaterades att 16 bokplantor dtjtt,
Asfalt och oljespill i plantering i anslutning till gatan,

Atgaro:
--Bokplantorna ersiittes med nya plantor under vtren 1976,

Asfalt och oljespill bortschaktas och jorden ersdtt'es.

,(qi,,,\



Bilaca nr 3

tillhijrande utlAtande frAn slutbesiktning den 1975-11-24

avseende planterings- och planerlngsarbeten inom tomt.

Tomt nr 69

Sillqriind nr 39

Fel- och brister ftjr vilka anldqgningsentrepreni5ren aosBS srls-

varig:

Anm2irkning:

2 m htick ej planterad mot gata.
30 st bokplantor tir dijda eller h6lIer ej fijreskriven storLek.
Konstaterades att en hdckrad saknas vid cistra tombgr?insen i

-"tntninq 
mot norr frAn garagegaveln.

Atgarder:
Kompletterings- och ersdttningspl"f;p"inqs utfijres vAren 1976.

ANtqARKN i NG:

Konstaterades att hdcken mot 6ster planterads cirka 1 r 5 m flel

och densamma skall f Iyttas om f astighetstigaren sA tjnskar.

&'s



{

Bilaqa nr 3

tillhijrande utlAtande frAn slutbesiktning den 1975-11-24

avseende planterings- och planeringsarbeten inom tomt,

Tomt nr ?A

Sillgrdnd 37,

Fel och brister f6r vilka anldggningsentreprenciren ans€s afls-
varig:

Anmdrkning:

27 st bokplantor At ijster iir d6da eller hA1ler ej fijreskriven
storlek.
Konstaterades att en hiickrad saknas.

Atg?irder:

Dijda ei-1er f6r sm6 bokplantor ersdttes med nya

Komplettering utftjres av hiickrad,
Utf iires under vAren 1976,

ANIVIARKN ING:

Konstaterades att h2icken mot tjster planterats cirka 1 r 5 m fel
och densamma skaLl flyttas om fastighetsdgaren sA tjnskar.

4f,



.l

LJJ-I BiLaea nr J
vablqrsultab

tillhijrande utlAtande frAn slutbeslkLning av den 1975-11-24
avseende planterings- och planeringsarbeten inom tomt,

Tomt nr 71.

5i119rdnd nr 35.

Fel och brister fijr vilka anl2iggningsentreprenijren anses ans-
varig 3

Anmiirkning:

27 st plantor samt 4 st Rosa rugosa planterade bakom prank d6da,

Konstatarades att en hiickrad saknas.

Atga ra:
-Aterplanering under vAren 1g'/6,

ANf!riRKN I NG:

Konstaterades att h?icken mot tjster planterats 1,5 m feI och den-

samma skall flyttas om fastiqhetstigaran sA tjnskar,



tillhiiilande utl&tande lrAn slutbesiktning den 1975-11-24

avseende planterings- och Rla'nerinqsarbaten inom tomt.

Tomt nr 74,

Atglana rr j

Fel och brister fcir vilka anlSggninqsentreprenijran ansBs dfls-
varl$:

Anmdrkning:

0jiimn planbridrg i rabatt utanfijr plank At ijster J2imte komplet-
terinq med matjord,

-f,t9aro:
Tllljiimning samt komplettering med matjord utfijres omgAende.

ANMiiRKN ING:

Konstaterades att planteringen ej var Futrlstiindig pt grund av

fastighet,siigarens egna arbeten samt at,t h2ick mot tomt nr 73

hade tagets upp av fastlghetsdgarenr

lvh"



SKA }I SKA C EM E ]ITCIUTERI ET

CytterOas Samfiillighetsf6rening
c/o Ingenj6r Kjell-Ake Mdller
Sillgriind 9

260 42 MOLLE

Er beteckning Ert meddelonde

Gvllergdsomr&det, Molle

Ni kallas hiirmed tilt delslutbesiktning den 24 november L975
av rubricerat omr&de. F6rriittni-ngen p&b6rjas cirka kl 09.45
p& arbetsplatsen.

Vid detta tillfiille kommer delar av gemensam kvartersmark att
slutbesiktigas och dverldmnas tiII Er.

116gaktningsfullt
AB SKANSKA CEMENTGJUTERIET
Byggnadsavdelningen Helsingborg

Z-..t --je Svensson

Siidergatan 39

2t2 25 Helsingborg

T ele gram C ement gi*terie t
Telefon 042-13 90 00

V6r beteckning Doturn

Ing S-B Svensson/ar 1975-11-19
5262.226 11

81.94. lOm 5J5 emsrr.s.mu


