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Lekplats
Arbetet innefattar att leverera samt montera lekplats enligt ritning, ytan schaktas ur 30-40 cm i
säkerhetszonerna, (materialet läggs vid sidan av boulebanorna) och återfylls med godkänd EU
sand enligt gällande standard i säkerhetszonerna, befintlig godkänd sand sparas och läggs i
botten innan ny sand fylls på, hela ytan mellan leken blir i sand. Sandlådan fylls med bakbar
sand. En sarg 140x45 monteras runt om. Befintlig utrustning tags bort och läggs åt sidan. Ytan
dräners och vatten leds iväg på andra sidan gatan.

Boulebana
Arbetet innefattar att på ytan mot vattnet anlägga en dubbel boulebana 15x8 meter, packad och
justerad med sten mjöl på toppen. En sarg 140x 45 monteras runt om. 2 stycken bänkbord 2,9
meter långa placeras ut på ytan (runt om boulebanorna ingår inte).

Friggebod
Vi kommer att placera ut en 15 kvm stor friggebod med plåttak och träbotten på betongplintar
på anvisad plats.

Multisportarena
Arbetet innefattar att anlägga en 40x20 meter multisportarena Sweden från Hags (färg går att
välja).Topp jorden schaktas bort och en fiberduk läggs innan vi lägger 25-30cm med leka,
därefter läggs en ny fiberduk och ett bärlager byggs upp 10-15cm innan en asfalt läggs enligt
Svedborgs rekommendationer innan de lägger Acrylotexbeläggning på asfalten med tillhörande
linjering. Nät och stolpar och för basket , fotboll, volleyboll och tennis medföljer.

Kostnad exkl moms enligt nya ritningen
Alla jordschakt kommer att läggas på ytan intill boulebanan.
Priset är gällande med reservation för fri mark (att det är möjligt att schakta enligt
tillverkarens monteringsanvisningar och gällande standard ss en 1177 utan berg, sprängsten
eller andra hinder). Kablar typ bredband, tv eller dylikt mäts ut och markeras av er.
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Offerten giltig till 2010-10-30
Betalningsvillkor: 30 dagar netto
Arbetet kommer att utföras -10 om vädret tillåter alt våren -11 Acrylotexbeläggning på asfalten
anläggs våren 11
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