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Hej Malin!

Det är fortfarande för mig ofattbart men vi har väl inget val om vi skall komma vidare.
De får köra på men jag hoppas att de åtminstone gör ett försök att vara effektiva.

Med vänlig hälsning

Susanne Kristensson
Peab Bostad AB
Region Bostadsutveckling Väst
Edingsvägen 2
451 52 Uddevalla

Telefon 0522-64 24 02 Mobil0733-33 92 38
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?Facebook U Twitter
mLinkedin ü Youtube
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Hej Susanne!
Jag återkopplade tillTengbom efter ditt mejl:
"Gäl/ande MKB-kostnaderkan de arbeta löpande med en avrapportering vid nedlagda 80 timmarmed rapport om

vad som kvarstår tillfärdigt arbete."

Tengbomssvar är att de kan varsla vid 80 nedlagda timmar men att de, liksom tidigare påpekat, kommer behöva
arbeta mer än så och att de inte ser att de kan gå under den budget som de lagt fram. De måste få bekräftatatt de
kan jobba utifrån sin budget för att inte riskera att inte få betalt för upparbetad tid. De jobbar på så långt de hinner
inför 8 maj men kommer inte hinna helt klart utan vi får en koncepthandling.Vi kan ju som jag tidigare sa lämna in
en koncepthandlingför beslut men de stora bitarna måste vara på plats.

Budget presenterad av Tengbom:
lnläsning nya dokument 30 h (varav 20 h upparbetat inför mötet)
Möten och kommunikation 17 h (varav 10 h upparbetat)
Studier av ny plan höjder och Iandskapsbild



I nytt förslag samt planbestämmelserna 20 h

y

Uppdatering av dokumentets texter 42 h
Skriva nytt avsnitt fornminnen/arkeol.studera m plan 10 h
Nya kartor och bildersamt dok. Sammanfattning 21 h
Totalt 140 h


