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Offert: Reparation av badbrygga Kvarnåkershamn 
 
Kund: 
Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening 
Att: Anna Holmgren 
anna.s.holmgren@gmail.com 
 
 
Stockholm den 12 juni 2022 
 
Omfattning: Reparation av badbryggan i Kvarnåkershamn etapp 2. 
Rikvide Konsult AB erbjuder sig att utföra reparationsarbeten på badbryggan enligt 
följande beskrivning. 

• De 2 betongstöd nr 3 & 4 innifrån, som vid tillståndsbedömningen bedömdes 
vara i mycket dåligt skick åtgärdas genom borttagning av löst sittande 
betongrester och armering. Ny form sättning, armering och fyllnadsgjutning 
med UV betong. 

• De återstående ännu ej monterade tvärbalkar monteras, fixeras i betongstöd  
med expanderbetong samt fästs i längsgående balkar med specialtillverkade 
fästklammer och bult. 
Samtliga ståldetaljer utförs i  VFZ utförande. 

• De 12 rostfria skarvstycken som är monterade på de längsgående balkarna 
byts ut mot VFZ och bultar ersätts med nya M16 VFZ..Detta för att motverka 
framtida korrosion. 

 
Offertsumma: 228´200.- (Tvåhundratjugoåttusentvåhundrakronor) exkl moms. 
 
 
 
Löpande arbete utöver ovanstående debiteras 650:- tim samt verifierade kostnader 
för utlägg och material. 
Lagstadgad moms fn 25% tillkommer på samtliga priser 
 
Förutsättningar: 

• Offerten är giltig till den 26/7 
• Arbetet kan utföras under perioden 29/8—18/9 
• Världsmarknadspriset för stål och betong är på samma nivå som vid 

offertdatum. 
• Allt arbete kan utfaras sammanhängande. 
• De inre sektionerna av träöverbyggnaden ligger kvar (antal bestäms senare) 

som arbetsplattform. Övriga delar av träöverbyggnaden behöver vara 
borttagna senast 29/8 

• Vid extremt hårt väder enligt SMHI förbehåller vi oss rätten att skjuta upp 
arbetet. 
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Betalning 

• Fakturan skall betalas inom 10 dagar efter det beställaren mottagit den. 
• De balkar som redan är beställda kommer faktureras separat i samband med 

leverans och regleras mot ovanstående offertbelopp. 

 
 
Vi tackar för ert förtroende och ser fram emot en beställning 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Christer Ekermann 
Rikvide Konsult AB 
 
 


