Ju k kasj iirvi S ; ns S ko gsallmiinning

Avtal vid fritidshueenine
Köparen är ansvarig for eventuella skador på mark,
vägar, ledningar m.m i samband med awerkningen

Mellan Jukkasjärvi S:ns Skogsallmänning hiir
nedan kallad säljaren och

och transporten.

Köparen ska vid uttaget folja erhållen instruktion.
Erhållit instruktion muntligen eller skriftligen av

Namn

E

Skogvaktare Sven Kangas
Adress

tr

Köpeskillingen erlägges mot faktura enligt loljande
alternativ:

Postadress

D Nar virket är framkört
Plats...

Telnr......
här nedan kallad köparetVenffeprenören, träffas
folj ande överenskommelse.

§1

tiden I '

tr

I

Kontraktet får ej överlåtaS utan säljarens
medgivande.

E

§4

på rot, plats..

övRtct:

I Vindftillen, plats.........
E Hygg.rurfall, plats...
Å fastigheten Allmänningsskogen

Område
avd......

skogsbilväg.

Vid hemmet Plats

2019
Säljaren upplåter for
och ftir ett belopp av ..... kronori m3fub alt.
kr /per träd (exkl.moms)

v.d

till

Slutredovisning av hugget virke sker vid inmätning
på plats. Minsta fakturering är 5 m3fub.
s:

Med detta avtal, som upprättats i 2 exemplar av
vilka vi tagit ett yar, är vi till alla delar nöjda och

1

...Ek.karta.
........i Kiruna kommun
..

bekräftar detta:

De upplåtna träden utsynas självständigt av
köparen inom ett anvisat och avgriinsat område. Vid
utsyningen skall strikt skogsvårdsmässiga principer
tilliimpas. Kalawerkning ej tillåten.

Ort:Vittangi datum

I

2019

Naml:....,.....
Jukkasjåirvi s:ns skogsallmänning

§2
Köparen skall hålla redskap och erforderlig
skyddsutrustning for arbetets utforande samt
ansvarar själv for att besitta erforderliga kunskaper /
utbildning for arbetets genomforande. Krav på

Ort:...............................datum

I

2019

Namn:

motorsågskörkort.
Köparen ansvarar for att arbetet bedrivs enligt

Köpare

gällande arbetarskyddsbestämmelser inkluderat
bestämmelser ft)r ensamarbete och skall därvidlag
vidta nödvändiga åtgåirder fdr att vid ensamarbete
siikerställa att erforderlig kommunikation / tillsp

Obs ! Skriv under och posta ett exemplar
tillbaka till oss i det frankerade kuvertet. TACK!

utfors.

Köparen ansvarar själv for trafik siiker uppläggning
vid bilväg och transport.

Postadress

980 10 Vittangi

Gatuadress
Kyrkogatan 2

Telefon

Postgiro

Organisationsnummer

076-81

6 79 79-5

89 73 00-0139

E-post

Bankgiro

Momsreg.nrA/AT-nr

info@ukkasallmanning.se

205-1134

lnnehar F-skattebevis

1

0280

