Ann-Christine Sjösten
Från:
Skickat:

Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Monika Marek
den 8 Juni 2020 13:46
Info $D24 DIARIUM
VB. Vidaredelegation - Lekplatsbesiktning
Vidaredelegation av beslutanderätt EAV - Besiktning aktivitetsområden.docx; VB.
Upphandling lekplatsbesiktnmqar underlag Skhlm SDF

Hej,
Här kommer ett nytt ärende till diariet
Förklaring
EÅV genomför en upphandling av lekplatsbesiktningar och Skärholmen vill vara med på den Se bifogat underlag från
Love för detaljer
//Monika Marek

Från: Maria Ricknell <maria.ricknell@stockholm se>
Skickat: den 8 juni 2020 13:34

Till: Monika Marek <monika.marek@stockholm.se>
Ämne: Vidaredelegation - Lekplatsbesiktning

Hej,
Här kommer den, äntligen ..
Bättre sent än aldrig. eller?
Tacksam om du har möjlighet att hantera den internt hos er och skicka i retur till mig.
Hörs!
//Maria
Maria Ricknell
Upphandlings- och inköpsansvarig
Enskede-Arsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Adress. Slakthusplan 8A (T-bana Globen),
Postadress. Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 20 333
E-post: maria.ricknell@stockholm.se
stockholm. se
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Ann-Christine Sjösten
Från:
Skickat:

Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Love Örsan
den 23 januari 2020 12:41
Monika Marek
VB: Upphandling lekplatsbesiktrnngar underlag Skhlm SDF
Lekplatser & Utegym - Karta & Adresser.pdf

Hej Monika
Se mail nedan med vår info till EAV inför gemensam upphandling
Framöver kommer jag hålla dig informerad i dessa ärenden
Hör av dig vid minsta fråga

Med vänlig hälsning
Love Örsan, Parkinqenjör
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stadsutveckling och medborgarservice
Bodholmsplan 2, 127 48 Stockholm
Telefon 08-508 24 019
E-post: love.orsan@stockholm.se
www.stockholm.se

ffl Stockholms
V stad
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna,
som är personuppgiftsansvarig På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter

Från: Love Örsan
Skickat: den 10 januari 2020 12:05

Till: Isa Hellberg <isa hellberg@stockholm.se>
Kopia: Pierre Persson <pierre.persson@stockholm.se>
Ämne: Upphandling lekplatsbesiktningar underlag Skhlm SDF
Hej Isa
Tack för igår
Här kommer underlag för lekplatsbesiktningsupphandling
Vi har 17 st lekplatser och utegym, enligt bifogad karta
Vi skulle gärna se att besiktningsman är certifierad även för besiktning av utegym enligt senaste SIS
standard

Uppskattat beräknat avtalsärde för oss är 50 - 60 tskr/år inklusive årlig besiktning av samtliga lekplatser,
granskning av projekteringshandlingar, mstallationsbestktrunq vid nyuppsättning av utrustning under året.
Hör av er vid minsta fråga, eller om ni behöver ytterligare information
Trevlig helg!
Med vänlig hälsning
Love Örsan, Parkingenjör

Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stadsutveckling och medborgarservice
Bodholmsplan 2, 127 48 Stockholm
Telefon: 08-508 24 019
E-post: love.orsan@stockholm.se
www.stockholm.se
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Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna,
som är personuppgiftsansvarig På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter

Från: Isa Hellberg <isa.hellberg@stockholm.se>
Skickat: den 15 november 2019 11:15
Till: Love Örsan <love.orsan@stockholm.se>
Kopia: Pierre Persson <pierre.persson@stockholm.se>
Ämne: SV: lekplatsbesiktningar

Hej!
Det låter jättebra Jag pratar med Pierre och sen hör vi av oss när det är dags så att vi kan fixa med
delegation, underlag mm
Trevlig helg!
Mvh
Isa Hellberg
Parkingenjör
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Lokal och stadsmiljö
Slakthusplan 8A, Box 81, 121 22 Johanneshov
E-post: isa.hellberg@stockholm.se
www .stockholm.se
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Från: Love Örsan <love.orsan@stockholm.se>
Skickat: den 15 november 2019 09:56
2

Till: Isa Hellberg <isa.hellberg@stockholm.se>
Ämne: SV: lekplatsbesiktningar

Hej Isa!
Jag vore väldigt glad att hänga på en upphandling om lekplatsbesiktrunq
Det brukar inte kosta mycket, kring 30 - 40 tskr/år för oss
Vi har alla underlag, bara hör av er om ni går vidare med upphandling och kan tänka er att inkludera oss

Med vänlig hälsning
Love Örsan, Parkrnqenjör
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stadsutveckling och medborgarservice
Bodholmsplan 2, 127 48 Stockholm
Telefon 08-508 24 019
E-post: love.orsan@stockholm.se
www.stockholm.se

ffl Stockholms
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Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna,
som är personuppgiftsansvarig På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter

Från: Isa Hellberg <isa.hellberg@stockholm.se>
Skickat: den 13 november 2019 12:04
Till: Love Örsan <love.orsan@stockholm.se>
Ämne: lekplatsbesiktningar

Hej!
På ping-mötet i Älvsjö pratade vi om upphandlingar och jag skickade ut en fråga om någon är intresserad
av att haka på en upphandling för lekplatsbesiktningar De andra verkar ha skrivit in det i sina
parkdriftsavtal i de prissatta mängderna, men det har inte vi gjort. Vi har direktupphandlat
lekplatsbesiktning i tre år, och måste därför göra en upphandling inför nästa år. Janne sa att du kanske
skulle vara intresserad. Vi kan sköta processen här på EAV om du känner att du har dåligt om tid Vad
säger du?
Mvh
Isa Hellberg
Parkingenjör
Enskede-Arsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Lokal och stadsmiljö
Slakthusplan 8A, Box 81, 121 22 Johanneshov
E-post: isa. hel lberg@stockhol m. se
www .stockholm.se
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Stockholms
stad
Nummer

Benämning

Anläggningstyper

Adress

Mälarhöjdsbadet

Lekplats & utegym

Bredängs badväg

2

Parkleken Trissan

Lekplats

Stora Sällskapets väg 20

3

Parkleken Ängen

Lekplats

Bredängs Alle 22

4

Parkleken Kulan

Lekplats

Frösätrabacken 50

5

Borgmästar Skyttes Park

Lekplats

Sätragå rdsvägen

6

Sätradalsparken

Lekplats & utegym

Bogsätravägen 72

7

Sätrastrandbadet

Lekplats & utegym

Alsätravägen 250

8

Flamingoparken

Lekplats

Aspholrnsvoqen 20-42

9

ldleken

Lekplats

ldholmsvägen 125

10

Parkleken Ekholmen

Lekplats

Ekholmsvägen 222

ll

Västerholmsparken

Lekplats

Vårbergsvägen 41

12

Vårgården

Lekplats & utegym

Vårholmsbackarna 100

13

Stångholmsparken

Lekplats

Stångholmsbacken 22-30

14

Brantens lekpark

Lekplats

Brantholmsgränd 6

15

Grönastugan

Lekplats

Grönastugansväg l

16

Skärholmens utegym

Utegym

Skärholmens gårdsväg

17

Bredängs utegym

Utegym

Stora Sällskapets väg 60

m
V

Stockholms
stad

Enskede-Arsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning

Sida 1 (1)

2020-04-21

Vidaredelegation av beslutanderätt
Undertecknad, förvaltningschef 1
stadsdelsförvaltning, vidaredelegerar här med stöd av
nämndbeslut samt kommunallagen 7 kap. 6 § till
förvaltningschefen vid Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning genomföra
upphandlmg av·

_

Upphandling: Besiktning av lekplatsutrustning
EÅV 2020/317 (Enskede-Årsta-Vantörs SDF)
Vidaredelegationen omfattar att för nämndens räkning upphandla
ramavtal, van mgår utarbetande och beslut om förfrågnings
underlag, MEL-förhandlingar, annonsering, utvärdering,
tilldelnmgsbeslut och tecknande av avtal. Delegationen innefattar
även beslut om eventuella förlängningar, förändrmgar,
kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga
grunder
Observera att deltagande förvaltnmg själv ansvarar för att
informera arbetstagare och berörda fackliga organisationer om
upphandlingen, vad den omfattar och hur den genomförs enligt
de former för samverkan och mforrnatron som finns inom
respektive förvaltning.

Stockholm den

Underskrift

.

Namnförtydligande....................

..

.

