
 

 

    

AVTAL 

 

Följande avtal har tecknats, dag som nedan, mellan Torsås Kustmiljögrupp, Enebacksvägen 

15, 385 42 Bergkvara, i fortsättningen kallad Kustmiljögruppen och Webbochform.se, 

Storgatan 19D, 385 41 Bergkvara, i fortsättningen kallad WochF. 

Omfattning: 

WochF har ensamrätt på att ta hand om samt ansvara för skötseln av Kustmiljögruppens 

hemsida utan inskränkningar eller begränsningar, så att hemsidan uppfyller 

Kustmiljögruppens ställda krav.  

Det åligger WochF enligt intentionerna i detta avtal, att utan dröjsmål ta initiativ till 

förbättringar av Kustmiljögruppens hemsida. Sådana förbättringar skall tillställas styrelsen i 

Kustmiljögruppen för beslut innan sådana förbättringar sker. 

Avgränsning: 

WochF fungerar som support för frågor gällande Kustmiljögruppens hemsida.  

WochF vidmakthåller och vidareutvecklar hemsidan samt är behjälplig vid inläggning av nytt 

material, borttagande av inaktuellt material samt uppdatering av såväl hemsidan i allmänhet 

som såväl text- och bildmaterial i synnerhet.  

Text- och bildmaterial: 

Kustmiljögruppen ansvarar på sin bekostnad för text- och bildmaterial som skall läggas in på 

hemsidan. 

Text-och bildmaterial skickas per mail eller på CD-skiva alternativt USB-minne till WochF 

utan dröjsmål för inläggning på hemsidan. 

Inläggning av text- och bildmaterial skall ske i samråd med Kustmiljögruppen och utan 

dröjsmål. 

 

 



Avtalsperiod: 

Detta avtal gäller från den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Har avtalet inte 

sagts upp från någondera av parterna senast den 31 oktober 2013 förlängs det med ytterligare 

12 månader på de villkor som anges under rubriken ekonomi/ersättning. 

Ekonomi/ersättning: 

För utförda tjänster i enlighet med detta avtal erlägger Kustmiljögruppen till WochF  

en timersättning i realtid uppgående till 330 (TREUNDRATRETTIO) SEK per timme 

exklusive moms. Uppgår den fakturerade tiden till mer än 21 (TJUGOEN) timmar för helåret 

2013 d.v.s. 7 000 (SJUTUSEN) SEK exklusive moms, skall Kustmiljögruppen inte debiteras 

tid för överskjutande belopp av WochF. 

Betalning 

WochF tillställer Kustmiljögruppen faktura månadsvis för utförda tjänster med 

betalningsvillkor 20 dagar netto. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt exemplar. 

Bergkvara den 17 december 2012. 

 

Rune Fransén   Johan Blomqvist 

Ordförande    Webbochform.se 

Torsås Kustmiljögrupp 

 

 

Karl-Gustaf Eklund 

Sekreterare 

Torsås Kustmiljögrupp 

 

 

 

 


