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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
2014-06-16
Plats
Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen
Tid
kl. 19.50-19.55
Beslutande

Alf Michelsen (M) ordförande
Lennart Månsson (M) vice ordförande
Åsa Ahlström (M) ledamot
Bengt Håkansson (FP) ledamot
Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare för Rune Netterlid (S)

Övriga deltagare

Lotta Ahlfors, teknisk chef § 57
Susanne Persson, nämndsekreterare § 57

Utses att justera

Bengt Håkansson

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2014-06-18
Sekreterare
Susanne Persson
Ordförande
Alf Michelsen
Justerande
Bengt Håkansson

Utdragsbestyrkande

Paragrafer
57
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-06-16
Paragrafer

§ 57

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-06-19

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-07-11
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2014-06-16

TN AU § 57

Dnr TN 2014:211.060

Beställning av entreprenad för konstgräsplan Borgeby IP
(inklusive belysning och staket), Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Entreprenaden för konstgräsplan Borgeby IP omfattar ny konstgräsplan av typ
året-runt-plan inklusive belysning och staket. Den nya planen inrymmer en fullstor elvamanna plan och två sjumanna planer. Entreprenadform är totalentreprenad. Byggnationen är beräknad att påbörjas i augusti 2014 och vara färdigställd
för slutbesiktning under november månad 2014.
Finansiering kommer att ske inom ramen för tidigare beslutad totalbudget, om 6,8
mnkr, för konstgräsplan Borgeby IP. Efter anbudsförfrågan, daterad 2014-05-15,
har sex stycken anbudsgivare inkommit med anbud. För upphandlingen tillämpas
lag om offentlig upphandling (LOU). Anbudsprövningen pågår fortfarande men
det kan konstateras att flertalet anbud ligger inom ramen för tidigare beslutad
budget om 6,8 mnkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-06-13
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ge teknisk chef Lotta Ahlfors och
ordförande Alf Michelsen i uppdrag att beställa entreprenaden efter avslutad anbudsprövning till en anbudssumma inom ramen för projektets tidigare beslutade
totalbudget om 6,8 mnkr för att på totalentreprenad utföra ny konstgräsplan inklusive belysning och staket inom Borgeby IP i Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

