Bjuvs Mark & Trädgård informerar om sitt VA-arbete
Vi är glada att fått förtroendet att bygga ut VA-nätet hos er på Sommarbyn Tornet och ska
göra vad som är möjligt för att arbetet hos er skall gå så smärtfritt som möjligt.
Vi anser inte att man skall behöva stänga eller begränsa tillträdet under tiden vi utför arbetet
utan istället ha en dialog och ömsesidig respekt. Vi kommer att köra med maskiner på
området för att flytta schaktmassor och gräver en gång i taget. När maskiner är i rörelse så
iaktta försiktighet så ingen olycka händer. Vi kommer att sätta upp avspärrningar på det
området vi gräver när vi inte finns på plats.
Vad gäller ingrävning och påkoppling till den enskilda stugan, kan vi självklart hjälpa till
med detta. För dom som vill ha en helhetslösning med inkoppling och rördragning inne i
stugorna samarbetar vi med Bjuvs Rör. Vi har egna hantverkare som kan lösa t ex
upptagning av golv och återställa detta enligt önskemål. Då stugor och tomter har olika
sträckningar och utseende kan man inte ge något generellt pris utan detta måste man se på
plats.
Vad gäller grävning, avloppsrör, vattenledning fram till stugan kostar detta ca 350 kr/meter
inkl moms efter rot-avdrag. Då ingår återfyllning av uppgrävda ytor, dock ingen återställning
av gräs, stensättning m.m. Om återställning av detta önskas kan vi hjälpa till med detta, men
tips är att vänta till våren så ytorna hinner ”sätta” sig och packas.
Arbetet inne i stugan deb per timme, återigen eftersom stugorna kräver olika mycket ingrepp
och arbete samt vad man önskar få hjälp med. VVS-installationen kan man däremot få ett
fast pris på. Samtliga arbeten omfattas av rot-avdrag med 30 % på arbetskostnaden.
Ev. material tillkommer. Antingen köper vi in det - eller om ni som kund ombesörjer detta
själva. Arbetskostnaden per mantimme är 580 kr inkl moms, från detta avgår rot-avdrag med
30%. För er innebär detta att arbetskostnaden blir 406 kr inkl moms per mantimme.
Är ni intresserade av att få en offert, ta kontakt med Mats eller Per-Anders
Mats 072-534 97 54
Per Anders 073-409 80 70
Än en gång tack för förtroendet.
Mvh Mats, Jesper och Per Anders
Bjuvs Mark & Trädgård AB

