AVTAL
mellan
Bostadsrättsföreningen Villa Ekman org.nr. 7696L7-7562 (iavtalet kallat BVE) med fastighetsbeteckning Göteborg Lorensberg 11:8 (i avtalet kallat "tl:8")
och

Villa Beyer Samfällighetsförening org.nr. 7L79L3-9t70 (i avtalet kallat VBS) med fastighetsbeteckning
Göteborg Lorensberg 11:16 (i avtalet kallat "11:L6")

Avtalets syfte
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Detta avtal skrivs i syfte att upprätthålla god grannsämja mellan de båda fastigheterna och att
undvika konflikter i samband med att muren belägen mellan de båda fastigheterna återställs till
ursprungligt skick.
lnga tidigare avtal eller krav, som kan åberopas, finns sedan tidigare mellan parterna eller
så so m tjä na nd e/hä rska nd e fastighete r.

fastighete rna

Avtalet har också till syfte att klargöra att VBS och BVE har för avsikt att såsom byggherrar
gemensamt ta ekonomiskt ansvar för renovering av "Nedre muren", vidmakthålla "Övre muren"
samt återstäIla "Buskaget", dvs "Helheten".

Bakgrund

Under nittonhundratalets andra decennium, i samband med att fastigheterna Göteborg Lorensberg
11:8 och Göteborg Lorensberg 11:16 uppfördes, färdigställdes mellan de bägge fastigheterna en
stenmur (benämnd "Nedre muren").
Under 2008 inledde byggföretaget Ernst Rosen en renovering av fastigheten Göteborg Lorensberg
11:16. Renoveringen var till sin största del färdig 2013 varefter äganderätten övergick till sex (6)

s§cken

äga rlägen

heter med den gemensa mma

sa

mfällighetsföreningen VBS.

Som en delav renoveringen flyttades på fastigheten en mur (benämnd "Övre muren") belägen på

fastigheten 11:15 närmare tomtgränsen mot fastigheten Göteborg Lorensberg 11:8. Samtidigt
borttogs vegetation bland annat i form av träd i området mellan de båda murarna (ävenledes detta
på mark tillhörande fastigheten Göteborg Lorensberg 11:L6) benämnd "Buskaget".
Fastigheten LL:t6 är belägen ca 8 m högre än fastigheten 11:8 och "Nedre muren" är således
belägen nedanför den "övre muren" och "Buskaget".
År 2013 föll en av stenarna som utgör "Nedre murens" centrala del ut på gräsmattan framför muren

vilket har efterföljts av ett flertal stenar.
Orsaken till att den "Nedre muren" skadats har utretts av flera besiktningsmän men enighet kring
orsaksförloppet har icke uppnåtts.
Byggherren av den "Övre muren" byggföretaget Ernst Rosen hävdar med bestämdhet att den "Övre
muren" är korrekt anlagd.
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BVE anser inte att det är klarlagt huruvida den "Övre muren" är korrekt anlagd eller ej. Mätningar har
gjorts vilka visar på att "Övre muren" inte rört sig sedan mätningarna påbörjades för drygt ett (1) år

sedan.
Diskussioner har förts mellan BVE och VBS huruvida "Nedre muren" skall renoveras i sin helhet eller
enbart vid den skadade delen. Enligt den av BVEs konsulterade entreprenören går det inte att enbart
renovera den rasade delen.
Enighet har nu uppnåtts mellan de båda fastighetsägarna BVE och VBS att gemensamt återställa
"Nedre muren", "övre muren" i de fall den påverkas, samt "Buskaget" i ursprungligt skick (dvs
"Helheten").

Uppdraget

\.-

Företaget Teds Spräng och Stenarbeten Aktiebolag org.nr. 555463-3187 (i avtalet benämnt "Ted") får
i uppdrag att ansvara för samtliga åtgärder som krävs för inom ramen för "Helheten". I uppdraget
ingår även att dokumentera arbetet både avseende den "Nedre murens " och den "Övre murens"
beskaffenhet och rekonstru ktion.
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Avtalet med "Ted" kommer tecknas med endast en av parterna (BVE resp VBS) som uppdragsgivare.
Orsaken är att "Ted" önskar teckna avtal med endast en uppdragsgivare. Detta förhållande påverkar
på intet sätt den ekonomiska uppgörelsen mellan BVE och VBS vilken klargörs nedan.

Ekonomiska förpliktelser
Som grund för uppskattad kostnad av arbetet är den av "Ted" lämnade offerten för arbetet av

återställande av "Nedre muren" (Bilaga 1). Till detta belopp tillkommer eventuella kostnader för
ha nteri ng/återstä llande av " Buskaget" sa mt "Övre m uren".
Den totala summan för arbetet kommer att gemensamt belasta BVE och VBS med en fördelning
baserat på antal lägenheter vilket får till följd att BVE betalar 60% av kostnaderna och VBS betalar
40o/o

L

av kostnaderna.

Skulle det visa sig att den "Övre muren" rör sig eller rasar med anledning av att den är felaktigt
anlagd med ett s.k. "dolt fel" åligger det VBS att driva ersättningskrav gentemot byggföretaget Ernst
Rosdn.
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Fastställande av "dolt fel" skall avgöras av domstol i de fall byggföretaget Ernst Rosdn inte åtar sig att
stå för reparationen av den "Övre muren".

Eventuell ersättning/ skadestånd som utbetalas av Ernst Rosen i en uppgörelse/domförlikning
fördelas mellan de båda föreningarna utifrån den ovanämnda fördelningskvoten av kostnader för
återställande av "helheten".

ett återställande (kostnaderna) av den "Övre muren" enligt den överenskomna
fördelningsprincipen även i det läge då muren uppenbart är felbyggd.
VBS och BVE delar på
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sin derav respektive raktura rrån

"red". Eventuerra dröjsmårskostnader
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Avtalet har godkännts av respektive förening/samfällighet på ett för respektive part stadgeenligt sätt.

Göteborg

2018.:0h:.8

Bostadsrättsföreningen

Vi I la Ekman

Villa Beyer Samfällighetsförening
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