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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 4 november 2015
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Kårstyrelsen
Perioden 2015-10-07 till 2015-11-04

Styrelsen har sedan sist fyllnadsvalt två viktiga poster till vintern, nämligen Balmästare till nyårsbalen
samt Head of International Introduction. Framför allt vinternollningen är strategiskt viktig och
Valberedningen har gjort ett superjobb med att hitta bra kandidater.
Vi har fortsatt arbeta med humanitär hjälp och bistånd. Vi beslutade att stödja teknologers insamling för
människor på flykt med 10 000 kronor och har försökt sprida så mycket information som möjligt i
frågan.
Vi har valt att bevilja ett inköp av en viasat-box med licens för att kunna visa sportevenemang, något
som ska utvärderas under året. Vidare har vi stöttat ett innovations- och entreprenörsprojekt efter
initiativ. Gruppen arbetar självständigt i uppstarten, men med god kontakt med framför allt näringsliv.
Riktlinjer angående bokning av kårens mötesrum samt riktlinjer för svensk-engelsk ordlista har klubbats
efter gott arbete från ansvariga heltidare. TLTH vann Nobellotteriet och efter internlottning ska VKOi
Linnea Thörnqvist bära vår ädla fana i Blå hallen. Kåren finansierar största delen av resan.
Arbetet med Verksamhetsplanen fortlöper, vissa punkter är naturligt längre fram än andra. Den
sammantagna känslan är god och att vi kommer producera bra saker under året.
En bokslutsdisposition rörande de två föregående årens resultat har diskuterats i samråd med GS 14/15
och ett förslag kommer att presenteras så fort revisorerna är färdiga.

Slutligen måste Styrelsen enligt delegationsordningen rapportera att resultatenheten HUT04 beräknas
avvika negativt med mer än 50 %. Ett budgetavsteg för inköp av antiviruslicens beviljades på S5,
licensen gäller i 2 år och priset är 5717. HUT04 var budgeterad till 11400, vilket betyder att
budgetavsteget överstiger 50 % med 17 kr. Resultatenheten HUT04 beräknas efter avsteget avvika med
50,149 %

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Kårstyrelsen
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Presidierapport

Kårhuset Lund, 5 november 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Presidierapport
Utbildning och politik
Under perioden har ett antal remissvar lämnats, bland annat Kåre Bremers
Ledningsutredning som behandlar hur Universitetsstyrelsen ska styras. Där vi ansåg att
studentrepresentanten i förslagskommittén ej borde tas bort. Dessutom ytterligare några
remisser behandlats som inte ännu har blivit besvarade, bland annat internremissen om den
nya Forskningsorganisationen på LTH. Där vi anser att forskarutbildningens position bör
stärkas.
Utöver det har vi firat anonyma tentor och arbetat på en LUS-gemensam rapport om
studieplatser på universitet

Fritid
Babel Bistro flyter på och arrangeras i princip varje vecka. Sjøn Sjøn Ocean Race och Erik
Ståhl-föreläsningen är utmärkta exempel på hur någon från en sektion har kommit till oss
med en bra idé och med hjälp av TLTH kunnat genomföra den. Slutligen har vi också
arrangerat Lophtets 50års-jubileum.
November är som vanligt en intensiv månad för fritid med F1-röj och Sångarstriden.
Dessutom återuppstart av Puben Puben samt planering av VT-nollningen och Nyårsbalen
(där vi tillslut har hittat ansvariga). TackU har kommit igång ordentligt och planerar bland
annat en FIFA-turnering och ett Star Wars-maraton.

Näringsliv
Under perioden har TLTH Näringsliv nyrekryterat framgångsrikt och har börjat planeringen
av Innovation Week och Start Up-fair – två projekt som kommer vara centrala i TLTH
Näringslivs verksamhet det kommande verksamhetsåret.
Självklart är den stora pucken just nu ARKAD som i skrivande stund är stundande.
Projektgruppen fungerar mycket bra och är självständiga i sitt arbete.

Verksamhetsplanen
Samtliga verksamhetsplanspunkter har konkretiserats till separata projektplaner, vilket
betyder att samtliga punkter har påbörjats

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition: Inspektorstavlor

Kårhuset Lund, 5 november 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Proposition angående Inspektorstavlor
Bakgrund
Av tradition målar vi porträtt av våra inspektorer som hängs upp på inspektorshyllan i
Kårhuset. Där hänger samtliga av våra tidigare inspektorer. Men varken Viktor Öwall eller
Kalle Åström. Den som har målat våra senaste tavlor har flyttat från Sverige och är således
inte tillgänglig.
Häromveckan hade jag haft ett möte med Lunds Universitets anställde porträttkonstnär Per
Helin. Han kan tänka sig att måla våra porträtt på fritiden för 20 000 kr per porträtt. Det tar
honom cirka 3 månader per porträtt och han kan måla efter en utskriven bild.
Förra gången betalade vi 15 000 kr som vidarefakturerades till LTHs kansli (LTH betalade
med andra ord). Efter samtal mellan LTH och Sara Gunnarsson framkom att LTH inte är
intresserade av att göra detta igen antagligen på grund av den ekonomiska situationen på
LTH.
Därefter tog jag kontakt med Ann Waldén på AF som berättade att de hade målat två
porträtt de senaste 15 åren där det ena kostade 50 000 kr och det andra kostade 37 000 kr.
Då den nuvarande väggen för upphängning av inspektorstavlor är full behöver vi hänga
tavlorna på en annan vägg. I samtal med pedellen och akademiska hus har vi kommit fram
till att väggen mitt emot, ovanför trappan, passar bäst för ändamålet.
Pengarna bör rimligtvis tas från en fond då det är en större investering som inte görs årligen.
Vårt förslag är att ta det från ”Kårhusets investeringsfond” som innehåller 386 270 kr och
har följande beskrivning:
”Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten i Kårhuset och vid inköp av nya
inventarier till Kårhuset som Kåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska användas till
att förändra eller utveckla verksamheten i Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige.”

Förslag

Därför yrkar styrelsen
…att

avsätta 20 000 kr från Kårhusets investeringsfond för ett porträtt av
Viktor Öwall.

…att

avsätta 20 000 kr från Kårhusets investeringsfond för ett porträtt av
Kalle Åström.

I styrelsens tjänst, dag som ovan

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående Kårhusmedalj

Kårhuset Lund, 4 november 2015
Karin Dammer, Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående Kårhusmedalj
Styrelsen tycker i allmänhet att det är trevligt med medaljer men är lite oroade över att det inte finns
någon struktur över Kårens olika utskottsmedaljer. De senaste åren har flera utskott på egen hand
skaffat sig egna medaljer vilka ingen hittills infogats i Policyn för funktionärsmedaljer. Policyn i sig är
inte helt tydlig gällande ifall utskotten själva kan ta beslut om en sådan medalj eller om beslutet måste tas
av fullmäktige och hittills har inget utskott tagit upp att de vill ha sina egna medaljer inskrivna i policyn.
Styrelsen är inte på något sätt negativt inställd till att Husutskottet vill belöna sina medlemmar med en
medalj men är lite tveksamma till om det inte hade varit att föredra att alla utskottsmedaljer läggs in i
policyn vid samma tillfälle. I nuläget gör vi dessutom bedömningen att det är fritt fram för Husutskottet
att införskaffa medaljer till sina ledamöter utan att Fullmäktige behöver besluta om det. Vidare anser
styrelsen att det åligger medaljkommittén att göra en översyn av samtliga medaljer och integrera dem i
den befintliga Policyn för funktionärsmedaljer vilket också har beslutats om på senaste styrelsemötet.
Ps. Enligt Teknologkårens stadgar § 25:5 har samtliga medlemmar och inte bara Fullmäktiges ledamöter
rätt att lämna in motioner.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen

I tjänsten,

KARIN DAMMER
Styrelsen 2015/2016

Motionssvar: Motion angående Kårhusmedalj
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Kårhusservices Förvaltare

Kårhuset Lund, 8 oktober 2015
Marcus Peterson,Pedell

Motion angående KHS Förvaltare
Bakgrund
För en tid sedan införrättades den ytterst ärofyllda posten Kårhusservice Förvaltare. Denna
Förvaltare har haft som uppdrag att under Husutskottets fana bistå Pedellen i
upprätthållandet och drivandet av Kårhusservice, som ej endast en inventariernas man, utan
även som ett skyddsombud och fackombud.
Denna persons uppgifter har således varit nära anknutna till Pedellen och därigenom HUT.
Att denna person då väljs vid ett Val-FM för att få en stark kandidat är alldeles ypperligt,
dock verkar denna post injaga allt för mycket skräck i de sökandes hjärta varför det har varit
upp till den Mäktiga Ödmjuka Pedellen att tvångsvärva uppmuntra människor till att söka
posten.

Förslag
Det verkar märkligt att Pedellen inte har rätt att fyllnadsvälja sina egna funktionärer.
Jag yrkar därför på
att

i reglementet, §4.2.1 flytta posten Kårhusservices Förvaltare från
den första att-satsen till den andra att-satsen

I Ärofylld Tjänstgöring,

MARCUS PETERSON,
Ordförande för HUT och DUT, tillika betvingare av Flaggan, Sörjare av Lophtet och Allmänt Jävla Bitter

Motion angående Kårhusservices Förvaltare
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: KHS Förvaltare

Kårhuset Lund, 5 november 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Motionssvar till Motion angående KHS
Förvaltare
Bakgrund
Konsekvensen av motionen blir att man öppnar möjligheten för Pedellen att välja
Kårhusservice Förvaltare. I Delegationsordningen kan man läsa följande:
”Ordinarie val
Utskottsordförande äger rätt att till sitt utskott agera valberedning för, samt välja, erforderligt
antal ledamöter. Snarast efter förrättandet av val ska dessa val tydligt rapporteras till
kårstyrelsen.”
Dock kan val som stipuleras i första att-satsen under ”4.2.1” Vallfullmäktige och ”4.2.2
Höstfullmäktige” kan enligt ”4.2 Val” inte delegeras.
Om Kårhusservice Förvaltare går det att läsa följande i Reglementet:
”7.4.6 Kårhusservices förvaltare
Kårhusservices förvaltare ansvarar för Kårhusservices inventarier, rutiner, talan för arbetsvillkor,
rättigheter och skyldigheter samt för rekrytering och utbildning av nya medarbetare inom
Kårhusservice. Kårhusservices förvaltare ska även bistå Pedellen med att hålla koll på
utrymningslokaler och inventarier och det allmänna tillståndet hos Kårhusservice.”
Kårhusservice Förvaltare är den enda post som inte är delegerbar som ligger under en annan
post (i det här fallet Pedellen) förutom studentrepresentanterna i Karriärsnämnden,
Rekryteringsnämnden och SLTH samt ledamot i valberedningen.
Styrelsen diskuterade om placeringen av Kårhusservice Förvaltare kan bero på formuleringen
”Kårhusservices förvaltare ansvarar för [...]talan för arbetsvillkor, rättigheter och skyldigheter...”. Det vill
säga att Kårhusservice Förvaltare har en form av facklig uppgift gentemot bland annat
Pedellen, vilket skulle försvåras om Pedellen var den som valde personen.
En klar majoritet av Kårhusservice Förvaltares uppgifter i praktiken är dock det övriga som
står i regementet; nämligen inventarier, rutiner och i allmänhet bistå pedellen. Här är det en
fördel om Pedellen själv har möjlighet att välja den som denne vill arbeta med.
Styrelsen anser att fördelarna av en smidig process där Pedellen kan bereda och välja
Kårhusservice Förvaltare på samma sätt som resterande del av sitt utskott, överväger
nackdelarna. Dock uppmuntrar styrelsen Fullmäktige att ta en diskussion i frågan.

Förslag
Därför yrkar styrelsen
att

bifalla motionen i sin helhet.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: KHS Förvaltare

Kårhuset Lund, 5 november 2015
Björn Sanders, Kårordförande

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående bordläggande av påbörjade val

Kårhuset Lund, 26 april 2015
Linn Svärd, styrelseledamot

Motion angående bordläggande av påbörjade val
Bakgrund
I samband med valet, FM3 även känt som ”val-FM” framkom en del, enligt undertecknad, oklarheter kring
huruvida påbörjade valärenden kan bordläggas. För detta fall, som kommer att fungera som referens, gällde
det valet till styrelseledamot vid TLTH där sex av sju ledamöter tillsattes. Den sjunde posten till ledamoten
bordlades. Anledningen till detta var, som jag förstått det, att den sjunde personen som var valberedd och
valberedningens förslag inte kunde närvara. Det var således ingen fråga om tidsbrist, eftersom mötet
fortsatte, eller ett akut ärende t.ex. brand som bidrog till att lokalen behövde utrymmas omgående, som låg
till grund för att fullmäktige valde att bordlägga frågan till FM5. Det hade enligt undertecknad till och med
varit mer lämpligt att valet återtagits på FM4 än att avvakta ytterligare en längre tid för att återuppta valet.
Det åligger kandidaten att tillhandahålla sig uppgifter när valet sker. Personen i fråga behöver inte delta vid
mötet då det finns andra möjligheter att föra sin presentation med annan metod. Det åligger valberedningen
att ta fram lämpliga kandidater, i detta fall både i egenskap av individ men även som grupp. Det fullmäktige
sedermera har till uppgift är att fullfölja valet genom att välja personerna som kandiderar till posten/erna.
Att inte välja samtliga ledamöter till en styrelse vid ett och samma möte medför svårigheter när gruppens
dynamik ska analyseras. Det förväntas då att fullmäktigeledamöterna ska åminnas de egenskaper som de
tidigare värderat som goda och som resulterat i att de sammansatt sju individer som till en önskvärd grupp.

Förslag
Att val till grupp såsom Kårstyrelsen inte bordläggs när valet är påbörjat. Om så behöver ske ska posten
vakantsättas alternativt inleds inte valärendet från första början.
att i Policy för valberedningen; Valmöte addera följande lydelse: Påbörjade valäranden där flertalet personer väljs till
grupp och där dessa ska samarbeta ska inte bordläggas, i så vakantsätts posten.

Med vänliga hälsningar

MATILDA HJÄLLE & LINN SVÄRD
Styrelseledamot 14/15

Motion angående bordläggande av påbörjade val
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Bordläggande av påbörjade val

Kårhuset Lund, 13 maj 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Motionssvar: Bordläggande av påbörjade
val
Styrelsen förstår motionärernas avsikt och håller med om problematiken som kan uppstå
genom att bordlägga val på det sättet som motionärerna beskriver. Däremot så tror inte
styrelsen att ett tillägg i Policy för valberedningen kommer att ge den önskade effekten.
Styrelsen tror att ett bättre sätt att lösa problematiken är att lägga till det i reglementet i
samband med beskrivningen av val.
Styrelsen yrkar därför på
att

ersätta attsatsen i motionen med
att

i reglementet, Kapitel 4, under 4.2.4 lägga till
”I de fall Fullmäktige inte anser sig fått tillräcklig information
av kandidat(er) till en post skall posten vakantsättas istället för
att valet bordläggs”.

I tjänsten,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

Motionssvar: Bordläggande av påbörjade val
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående val till styrelsens ordförande

Kårhuset Lund, 25 april 2015
Linn Svärd, styrelseledamot

Motion angående val till styrelsens ordförande
Bakgrund
I valet till kårstyrelsen 2014/2015 samt 2015/2016 beslutade mötet att först välja ledamöter till styrelsen
och därefter utsågs en av de tillsatta styrelsemedlemmarna till styrelsens ordförande. För närvarande väljs
ordförande i styrelsen före ledamot i styrelsen. Detta medför att en kandidat som enbart kandiderar till
styrelsens ordförande inte ges möjlighet att bli vald till styrelsens ledamot. Det är mer rimligt att styrelsen
tillsätts och att det sedermera är en av dessa som väljs till styrelsens ordförande. Eftersom detta inte ändrats
i förordningslistan ser jag hellre att beslut tas av fullmäktige idag än att mötet ska godkänna detta vid
sammanträdet för valärende.

Förslag
Därför föreslås att kårstyrelsens ordförande ska väljas efter att samtliga ledamöter har valts vilket medför att
ordförande väljs av en av dem. Detta innebär att det i valärenden ska ändras så att valärendet om Ledamot i
kårstyrelsen skall väljas före Ordförande i styrelen.
att i Policy för valberedningen; Valmöte addera ett femte stycke: Vid val av kårens styrelse och dess ordförande ska
mötet först välja de sju ledamöterna och därefter ska en av dessa väljas till styrelsens ordförande.
att

Ledamot i kårstyrelsen väljs före Ordförande i styrelsen under valärenden

Med vänliga hälsningar

MATILDA HJÄLLE & LINN SVÄRD
Styrelseledamot 14/15

Motion angående val till styrelsens ordförande
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionsvar: Val till styrelsens ordförande

Kårhuset Lund, 13 maj 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Motionssvar: Val till styrelsens ordförande
Styrelsen förstår motionärernas avsikt med motionen och håller med om att det är bättre att
välja en grupp av ledamöter till styrelsen först och därefter välja en av dessa till kårstyrelsens
ordförande. Däremot så anser inte styrelsen att detta uppnås genom att lägga till det i Policy
för valberedningen. Idag finns det inget dokument som är optimalt för den här typen av
frågor men styrelsen finner att det som är lämpligast och vore mest tydligt är att lägga till det
i reglemente i anslutning till där våra val beskrivs och föreslår därför att vi lägger till en
underrubrik där som beskriver valförfaranden.
För att det inte ska bli otydligt i reglementet med den nya beskrivningen av valförfarandet så
föreslår styrelsen att man ändrar till att man ska välja sju ledamöter till kårstyrelsen istället för
sex som det står i dagsläget. Sedan så kommer valförfarande för att klargöra att det är de sju
valda ledamöterna som är valbara till kårstyrelsens ordförande. Det här går även i linje med
beskrivningen av kårstyrelsen i reglementet där det står att styrelsen består av kårordförande
samt ytterligare sju ledamöter varav en är styrelseordförande.
Styrelsen yrkar därför på
att

avslå andra attsatsen

att

ersätta första attsatsen i motionen med
att

i reglementet, Kapitel 4, under 4.2 lägga till
”4.2.4 Valförfarande
Val av ledamöter i kårstyrelsen sker före val av kårstyrelsens
ordförande. Därefter väljs kårstyrelsens ordförande bland
dessa ledamöter.”

att

i reglementet, Kapitel 4, under 4.2.1 ändra
”ledamot i kårstyrelsen (6)”
till
”ledamot i kårstyrelsen (7)”

I tjänsten,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

Motionssvar: Val till styrelsens ordförande
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående äskning
för nytt golv i Cornelis

Kårhuset Lund, 29 oktober 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Motion – Nytt golv i Cornelis
Bakgrund
TLTH förfogar över flera lokaler. Tre av dem används bland annat i fest- och
uthyrningssammanhang. Dessa lokaler är Gasquesalen, Lophtet och Cornelis. För att TLTH
skall kunna ha en uppskattad (och lukrativ) uthyrningsverksamhet måste vi se till att dessa
lokaler är attraktiva och hålla dem i gott skick. För ca 5 år sedan tillsattes en arbetsgrupp som
skulle utreda Cornelis med avseende på syfte och skick. Den arbetsgruppen har aldrig fått ett
tydligt avslut, men har arbetat till och från i olika konstellationer. I våras drogs det i detta i
form av en VP-punkt med pedell 21.0 i spetsen. Under sommaren åtgärdades några av de
brister som diskuterades i våras. Väggarna målades om, nya köksmaskiner installerades och
pelaren med centralkyla i baren har plockats bort. Men det som har diskuterats mest när
Cornelis syfte och skick har utretts är golvet och den dåliga akustik som kaklat golv medför.
Därför anser vi att det är dags för åtgärd. Det vi vill uppnå med att lägga nytt golv i Cornelis
är att förbättra akustiken i lokalen samt skapa en gemytligare pubkänsla i lokalen. Enligt de
som har varit inblandade i utredningen skapar klinkergolvet en något avskalad och steril
känsla i en lokal som vi vill skall kännas varm och mysig i och med att det primära
användningsområdet idag är pubverksamhet. Vi ser inte heller att det PVC-golv som vi
föreslår skulle försämra förutsättningarna för något annat av de flera potentiella
användningsområden som har diskuterats (till exempel restaurang, studieplatser, mötesrum,
klubblokal, näringslivsevent och paneldiskussioner).

Förslag
Se alternativ 1 i bifogad offert från Lunds Golvmontage.
För att lägga om golvet i Cornelis föreslås följande åtgärder:
-

Avjämningsspackling av befintlig klinker
Läggning av golvbeläggning
Montering av anslutningslister till anslutande golv

Golvbeläggningen föreslås av skäl kopplade till skötsel, estetik och akustik vara ”Tarkett
Akustik Excellense 65 pvc-golv”.
Än så länge har bara en offert begärts ut. För att uppnå det vi önskar med ny golvläggning
beräknas kostnaderna enligt den bli 105400 kr inklusive moms. Om fullmäktige beviljar att
lyfta medel ur lämplig fond kan fler offerter begäras ut från andra aktörer för att eventuellt
kunna pressa priset. Det äskas med en marginal på ca 10% för oförutsedda kostnader.
Vi föreslår att pengarna lyfts ur Kårhusets investeringsfond, men uppmuntrar självklart
fullmäktige att diskutera vilken fond ni anser är lämpligast för detta ändamål.
Motion – Nytt golv i Cornelis
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående äskning
för nytt golv i Cornelis

Kårhuset Lund, 29 oktober 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Vi yrkar därför på
att

fullmäktige godkänner att det kan lyftas upp till 115000 kronor ur Kårhusets
investeringsfond för att lägga nytt golv i Cornelis.

I tjänsten,

GUSTAV SEEMANN
Aktivitetssamordnare 2015

MARCUS PETERSON
Pedell 22.0

ERIK MOLIN
Engagerad och intresserad

Motion – Nytt golv i Cornelis
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Lund 2015-10-26
Teknologkåren Lund
att: Pedellen
Sölvegatan 22
223 62 Lund

Anbud nummer: 2015-355

Objekt: Ny golvbeläggning på bef klinker i café/pub ca: 112 m2.

Härmed erbjuder vi oss att utföra Golvarbete i ovan rubricerad fastighet.
Arbetet utföres i enlighet med bifogad specifikation, alt. Föreskriven handling.
Kronor:
Alt.1
Alt.2
Alt.3

105.000:- inkl moms
81.000:- inkl moms
135.500:- inkl moms

Kostnader utöver offert
Servicebil 1x300:- inkl moms
Miljöavg. 1x100:- inkl moms

Med vänlig hälsning

Sten Helm

Bilaga nummer: 2015-355

Omfattning:
# Avjämningsspackling av bef.klinker
# Läggning av golvbeläggning
# Montering av anslutningslister till anslutande golv

Materiel:
# Ardex A-45 Golvspackel / Bostik fiber Quick
# Alt.1 Tarkett Akustik Excellense 65 pvc-golv
# Alt.2 Forbo Tessera Apex textilplattor
# Alt.3 Fakck design BS Classic gummilgolv
# Casco golvlim

Förutsättningar:

Ort, Datum

# Utrymmet ska vara uppvärmt till minst + 18 C
# Beställaren tillhandahåller vatten och el.
# Offerten giltig 3 månader från utskriftsdatum.
# Undertecknad beställningsbekräftelse ska vara oss tillhanda
innan arbetet påbörjas.
# Betalningsvillkor: 30 dagar.

Godkänd av

……………........……………………………………………………………………………………………………..

