
Ramavtal mellan Sjöstadsföreningen i Stockholm och Hans Andersson Recycling AB

Ramavtal
Sjöstadsforeningen Hammarby Sjöstad (Föreningen) Zir en ideell intresseforening for
bästadsrättsforeningar, boendefiireningar och bostadsforetag i Hammarby Sjöstad.

Föreningen bildades 2003 och har 46 Bostadsrättsforeningar och två SKB-kvarter som

medlemmar med tillsammans över 4 000 lägenheter och cirka 10.000 boende

(Medlemmarna).

Sjöstadsforeningen vill kunna erbjuda sina Medlemmar ett attraktivt alternativ for hantering

av källsorterat avfall med målet att:

. minskahämtningskostnadernaftirfastighetsägarna

. minska den tunga fordonstrafiken i Hammarby Sjöstad genom att samordna och

effektivisera insamlingen
. minska och eliminera utsläpp av växthusgaser i stadsdelen genom att hämtning

genomfors med miljöv?inliga fordon, typ biogasbilar och / eller elbilar.
. minska volymerna av restavfall

Miljön åir en viktig aspekt i detta avtal och Förening har dtirfor ingått avtal med Hans

Anåersson Recycling AB org. Nr. 5561 14-2810 (Leverantören) som iir beredd att aktivt bidra

till satsning.n ia HÅmarby Sjöstad som ett gott exempel på en miljömedveten och ledande

stadsdel.

Leverantören är inforstådd med att varje Medlem i Föreningen själv sluter avtal.

§1. Leverantören fiirbinder sig att exklusivt i Hammarby Sjöstad för Föreningens medlemmar erbjuda

tjänster och priser enligt bilaga 1

§2. Föreningen kommer att informera sina Medlemmar och rekommenderaattde tecknar avtal med

Leverantören

§3. Leverantören fiirbinder sig att transport av källsorterat avfall kommer att göras med de fordonstyper

åch drivmedel som anges i bilaga I eller miljömässigt bättre alternativ.

§4. Leverantören kommer att sträva efter att inlora nya miljövänliga altemativ när så ä lämpligt och iir

åpp.n ftir att testa ny teknik, t ex genom de kontakter som Förening har om miljövänliga fordon
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§5. Leverantören ger rabatt till samtliga anslutna Medlemmar enligt bilaga 1' Rabatt skall utgå fom

nästkommande kalendermånad när antal anslutna uppnåtts lor en viss rabattnivå' Leverantören skall

regelbundet informera Föreningen om anslutna Medlemmar'

§6. Föreningen kommer att verka lor att detta miljöinitiativ uppmärksammas'

§7. Ramal.talet är giltigt i två år från undertecknande och förlängs automatiskt med ett år om det inte sägs

upp tre månader före avtalets utgång.

§g. Leverantören och Föreningen skall utse var sitt ombud for löpande kontakt och forvaltning av detta

avtal.

§9. Detta avtal är upprättat i två likalydande original av vilka pal'terna tagit var sitt'

Datum 2017- 04 -12

d"rr aLb&W\ .,";-" l,änn,", Ä^; *;"; ;..;; Dennis Arrefelt

Hans Andersson RecYcling AB
Sjöstadsföreningen i Stockholm
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Bilaga 1

Prisvillkor

Priser är angivna exklusive mervärdesskatt.

Eventuell avfallsskatt eller liknande som genom myndighetsbeslut förändrar förutsättningarna

ingår ej i Leverantörens priser.

Transportpriset justeras årsvis enligt transportprisindex T 085411. Bas är juni månad 2017 och

första justering sker tidigast 2018-06-01

Avtalsvillkor

Anbudet är baserat på en avtalstid om ett (1) år, med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3)

månader, och förlängs med ett (1) år i taget om uppsägning ej skett från någondera parten'

Pris

Hans Andersson Recycling Stockholm AB erbjuder sig att hämta nedanstående fraktioner från

Medlemmarnas kallsorteriigs rum i Hamm"rOy Sltitt"l till ett fast pris av 250:- per lägenheUår'

o Tömning plast varje vecka
o Tömning metallvarje vecka
o Tömninö pappersfclrpackningar/kartong varje vecka (vid behov tvä gånger per vecka,

275:-/ lägenhet)
o Tömning tidningar varje vecka
o Tömning glas varje vecka
o Tömning elektronik en gång per månad

Specialavfall som ej ingår ifast lägenhetspris är:

o Kyl/Frys (Freonåtervinning) 430:-/st.
o Färg/Kem (flYtande) 1O:-/kg.
o Bildäck 65:-/st.
. Byggavfall2S9:- Per kbm
o Grovsopor 255:- Per kbm
o Container

o 10 kbm, kör kostnad 1 200:- och 1 170:- per ton i behandlings avgift'

o 20 till 3ö kbm, kör kostnad 1 500:- och 1 170:- per ton i behandlings avgift'

Miljörummen skyltas upp med respektive fraktion på ett tydligt och pedagogiskt sätt'
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Biiaga 1 fo-trä.tn,ng

Övriga tjänster:
o Köp / hyr kärl

o 190 I 720kr I 41kr
o 3701 1500kr I 47kr
o 660 I 2335kr / 70kr

o Tvätt
o 160kr kärl
o Tvätt rum 1200kr

Rabatt

Beroende på antal anslutna medlemmar utgår en rabatt på baspriset enligt ovan till alla anslutna

enligt följande:

o 1-9 anslutna ger 0 kronor per lägenheUår

o 10-19 anslutna ger en minskning ex moms på 5 kronor per lägenheVår'

o 20-29 anslutna !", "n 
minskning ex moms på 10 kronor per lägenheVår'

För varje ytterligare 1otal anslutna föreningar ökar rabatten med 5 kronor ex moms per

lägenheUår.

Fordon

Transpofter skall ske med fordon som drivs med HVO eller biogas utom for elektronik där

eldrivet fordon skall användas
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