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FORSGRENS KOMPLEMENTBYGGNADER FTK-21 



FFÖÖRREETTAAGGEETT  
Svenska Husgruppen AB / Forsgrens Timmerhus 
Skäggargatan 3 (besöksadress) 
Box 803, 781 28 Borlänge 

Telefon: 0243-21 72 00  
Internet:  www.forsgrensmmerhus.se 
e-mail: info@forsgrensmmerhus.se 

Företaget har försäljningskontor över hela landet. Forsgrens  
Timmerhus etablerades 1954. 

BBYYGGGGSSYYSSTTEEMM  

Yerväggar llverkade i storblockselement med fönster      
monterade i yerväggar vid leverans. Takstolar alternavt 
takstolsben på limträbalk, beroende på modell. 

KKUUNNDDSSEERRVVIICCEE::  

- rådgivning angående tomt- och husval
- uppräande av produkonskostnadskalkyl
- bygglovshandlingar
- Inlogg ll digital projektplats— digital huspärm 
- samtliga ritningar och övriga handlingar i PDF format
- Underlag ll arbetsmiljöplan
Byggherren ansvarar för arbetsmiljön

LLEEVVEERRAANNSS,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Om inte annat avtalats skall första leverans ske inom 6 mån.  
räknat från den dag då Svenska husgruppen AB / Forsgrens   
Timmerhus erhållit fullständiga avropshandlingar, såsom      
komple llverkningsorder, godkända ritningar, kopia på    
beviljat bygglov samt godtagbar banksäkerhet. 

Leverans av garagestomme fri byggplats på lastbil, längd 24 
m, höjd 4,5 m och axeltryck 10/16 ton. Lossning av väggblock 
och takstolar sker med kran från leveransbilen. Dea förut-
säer framkomlig väg och plats för bil enligt ovan uppgier 
samt a kranen når 20 meter från uppställningsplats. Om ej 
framkomlig väg eller uppställningsplats finns för bil och släp 
kommer kostnaden för omlastning och/eller kran a debiteras 
kund. 

Leverans av eventuellt övrigt material såsom gipsskivor, reglar, 
vitvaror, kök, sanitetsporslin, listverk, invändiga paneler o.dyl. 
sker fri byggplats på bil, lossning av materialet ombesörjer 
köparen på egen bekostnad samt svarar för erforderlig loss-
ningshjälp. 

 ALLMÄN ÖVERSIKT   FTK-21 FORSGRENS LEVERANS—KOMPLEMENTBYGGNADER FTK-21 
YYTTTTEERRVVÄÄGGGGAARR  
Värmemmer, väggblocken består ufrån se av: 

Huggen mmerplank 
Stående laxspårsregel 

Väggblocken levereras i storblock med fönster och utvändiga 
fasade foder monterade från fabrik.  
Garageport och ev. sidodörrar monteras på byggplatsen. 
Isolering och invändig beklädnad ingår ej. 
Synliga detaljer som knutar i fullmmer 122x181 mm. 

MMAARRKKBBJJÄÄLLKKLLAAGG  
Förutsäer betongplaa, INGÅR EJ. 

YYTTTTEERRTTAAKK  RRÅÅSSPPOONNTT  
Takstolar c 1200 mm i fackverkskonstrukon. 
Till underlagstak levereras: 

Råspontsluckor  
Underlagsduk 
Strö- och tegelläkt  
Tre vindskivor, den undre profilsågad 
Hängskivor 
Insektsnät mot luspalt 

TTAAKKPPAANNNNOORR  
Fabrikat BENDERS 
Ytbehandlade, 2-kupiga betongpannor PALEMA,  
nockpannor och montagepaket ingår. 
Färg: Svart, tegelröd, röd eller grå. 
Taksäkerhet enligt grundkrav ingår. 

VVAATTTTEENNAAVVRRIINNNNIINNGG  
Fabrikat PLANNJA STEINWALLS 
Lackerad, varmförzinkad stålplåt Färg: svart eller vit.  
Hängrännor och stuprör med llbehör. Vindskivelist och fotplåt. 
Fönsterbleck: Underbleck. Överbleck ll fönster på oskyddad 
plats. Täckplåt för knut på gavlarna. 

SSNNIICCKKEERRIIEERR  
Garageport: GARAGEPORTEXPERTEN ,Takskjutport LPU 42 
M-profil, Vit. Inkl portöppnare ProMac och montage inom 5 mil
från närmsta återförsäljare.

Yerdörr: LEKSANDSDÖRREN modell Insjön V1 vitmålad.      
Yerdörrstycken i brunoxiderad eller makrom samt lås ASSA 
2002 med Kaba låscylinder ingår. Dörrbroms. 

Fönster: TRARYD, 3-glas, träfönster vitmålade NCS S 0502-Y. 

32x181 mm 
45x145 mm 

23 mm 

25x38 mm 

CCAARRPPOORRTT  
Stolpar: Svarvade stolpar. 
Innertak i carport: 16 mm profilpanel. 

DDIIVVEERRSSEE  
Syllisolering av EPDM-gummi. 

MMOONNTTEERRIINNGG  AAVV  SSTTOOMMMMEE  

Resning av väggblock, montering knutar och montering av      
bärande mellanvägg. Utläggning av golvbjälkar, i förekommande 
fall, även verandor, terrass och balkonger. Montering av   
takstolar och limträ, råspont och underlagstäckning.      
Uppsäning av hängskivor och undre vindskivor. 

Vid montering skall återfyllning runt grunden vara uörd på alla 
sidor för ställningsbyggnad, dessutom skall vår kranbil kunna 
köra inll grunden på en långsida. Rastkoja, toale och bygg-
ström skall finnas på byggplatsen,  ombesörjes och bekostas av 
köparen. 

TILLVAL FTK-21 
KKOOMMPPLLEETTTTEERRIINNGG  TTIILLLL  YYTTTTEERRVVÄÄGGGGAARR  OOCCHH  VVIINNDDSSBBJJÄÄLLKKLLAAGG  
((IISSOOLLEERRAADD  BBYYGGGGNNAADD))  

Värmeisolering och invändig beklädnad av yerväggar och 
vindsbjälklag. 

Mineralullskiva i yervägg 
Plasolie   
Läkt för installaonspalt  

Beklädnadsskivor 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. 

Mineralisolering ll vindsbjälklag 
Plasolie  
Glespanel c 300  
Gipsskiva 

Taklist, dörr– och fönster salningar och foder i obehandlad furu. 

120 mm 
0,2 mm 
22 mm 

FFÖÖRRSSÄÄLLJJNNIINNGGSSVVIILLLLKKOORR 
Fastprisperiod
Avtalat pris gäller om första leveransen sker inom 8 månader från 
datum för köparens underskri av köpeavtalet (fastprisperioden). 
Sker leveransen eer fastprisperioden, skall avtalat pris regleras 
på följande sä: Om staska centralbyråns ”Prisindex för monte-
ringsfärdiga trähus, MT 74” utvisar e förändrat prisläge skall det 
avtalade priset höjas eller sänkas i motsvarande mån. Basmån är 
därvid den månad när fastprisperioden utgår och slutmånad den 
månad när första leveransen sker. 
 

BBEETTAALLNNIINNGG
Kostnad för bygglovshandlingar faktureras enligt köpeavtal när 
dessa uppräats. Resterande belopp betalas enligt  
betalningsplan, 
betalningsvillkor 10 dagar eer faktureringsdatum.  
Dröjsmålsränta utgår enligt TMF:s Allmänna Avtalsvillkor. 
 
VVii  rreesseerrvveerraarr  oossss  fföörr  eevveennttuueellllaa  ttrryycckkffeell..  BBiillddeerr  ii  ddeennnnaa  bbrroosscchhyyrr  
kkaann  vviissaa  hhuuss  ssoomm  äärr  eexxttrraauuttrruussttaaddee  uuttaannfföörr  vvåårr  ssttaannddaarrdd..  
SSvveennsskkaa  hhuussggrruuppppeenn  AABB  //  FFoorrssggrreennss  TTiimmmmeerrhhuuss  fföörrbbeehhåålllleerr  ssiigg  
rrääeenn  llll  äännddrriinnggaarr  ii  mmaatteerriiaall  oocchh  kkoonnssttrruukkoonneerr  ssaammtt  aa  eerrssääaa  
bbeerröörrdd  pprroodduukktt  mmeedd  lliikkvväärrddiigg..  
 
 

 
 

PPRRIISSEERR  

Avtalat pris gäller om stomleverans sker inom 8 månader från 
avtalsdatum. Sker stomleverans däreer skall avtalet prisregleras 
enl MT74. 

Basmånad är 8 månader eer avtalsdatum. Komple informaon 
framgår av bilaga ll köpeavtalet ”Prisindex för monteringsfärdiga 
trähus - MT74”. 

 

BBEETTAALLPPLLAANN  

5% av avtalssumman betalas när bygglovsritningar har uppräats. 
Resterande belopp betalas enligt betalningsplan som framgår på 
di köpeavtal. Dröjsmålsränta utgår enligt avtalsvillkoren AA12. 

 

LLEEVVEERRAANNSSBBEESSTTÄÄMMMMEELLSSEERR  

För köpet gäller uppräat köpeavtal och gällande beskrivningar 
enligt Allmänna Avtalsvillkor AA12. 

ÖÖVVRRIIGG  IINNFFOORRMMAATTIIOONN 

Energiberäkning och installaonsritningar på el och VVS– 
INGÅR EJ 

Streckade produkter och lös  inredning på ritning  - 
INGÅR EJ 

VVii  rreesseerrvveerraarr  oossss  fföörr  eevveennttuueellllaa  ttrryycckkffeell..  BBiillddeerr  ii  ddeennnnaa  bbrroosscchhyyrr  
kkaann  vviissaa  hhuuss  ssoomm  äärr  eexxttrraauuttrruussttaaddee  uuttaannfföörr  vvåårr  ssttaannddaarrdd..  

SSvveennsskkaa  hhuussggrruuppppeenn  AABB  //  FFoorrssggrreennss  TTiimmmmeerrhhuuss  fföörrbbeehhåålllleerr  ssiigg  
rrääeenn  llll  äännddrriinnggaarr  ii  mmaatteerriiaall  oocchh  kkoonnssttrruukkoonneerr  ssaammtt  aa  eerrssääaa  
bbeerröörrdd  pprroodduukktt  mmeedd  lliikkvväärrddiigg..  

195 mm 
0,2 mm 

28x70 mm 
13mm 
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Box 803, 781 28 Borlänge 

Telefon: 0243-21 72 00  
Internet:  www.forsgrensmmerhus.se 
e-mail: info@forsgrensmmerhus.se 
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