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ÖHU moli fundarins
DAGSKRÁ
1. Síðasta fundargerð:
Samþykkt og undirrituð

2. Verkstaða:
Tvær samstæður eru uppsettar og frágengnar og komnar í rekstur. 90% af lagnavinnu í kjallara er búin.
Kjarnaborun fyrir lögnum er enn ekki hafin. Verkið er farið að tefjast vegna þess. Kjarnaborun mun
hefjast í næstu viku.

3. Mannafli og tæki:
1-3 blikkarar

4. Breytingar gagna:
Engar

5. Nýjar kröfur verktaka:
Engar.

6. Eldri óafgreidd mál:
Tenging lofthitara hefur ekki ratað inn í magnskrá. Verktaki leggur fram verð vegna þessa verkþáttar.
Þ.e. kostnaðinn við lokana og tengingu þeirra.
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7. Mælingar:
Engar

8. Úttektir:
Eftirlit hefur fylgst með framvindu verksins.

9. Greiðslur og uppgjör:
4. verkstöðureikningur verður lagður fram í þessari viku. Greiddur verður hluti efnisliðar kælirafta.
Magnaukning í stofnstokkum. Stæður greiddar að fullu.

10.

Öryggismál:

Starfsmenn skulu búnir almennum öryggishlífum, öryggisskóm, augnhlífum, heyrnarskjólum og öðrum
öryggisbúnaði eftir því sem við á. Starfsmenn skulu vera búnir sýnileikafatnaði svo ljóst sé hverjir eru
við vinnu í húsinu.

11.

Önnur mál:

Eftirlit bendir á að 4. vikur eru eftir til umsaminna verkloka. Verktaki bendir á að töluvert er um að
hagræða þurfi hlutum sem gert hafi verið ráð fyrir að ættu að hafa pláss samkvæmt teikningum. Rætt
um að endurskoða verklok þegar lengra líður á verkið. Eftirlit óskar eftir tímaáætlun þar sem fram komi
hvenær verði unnið í hverju rými svo hægt sé að skipuleggja viðveru á hverjum stað. Eftirlit ræðir við
hönnnuð loftræsikerfis um hvort kostur sé að færa kælirafta úr rýmum þar sem minnst sólarálag er og
setja upp í Íslandsbanka. Nokkuð lofthljóð er í innblæstri í alrými, ástæða þess er plata sem komið hefur
verið fyrir inn í ristinni. Verktaki leggur fram tímaáætlun varðandi viðveru á skrifstofum á næsta fundi.
Fyrirhugað er að byrja á fyrstu hæð strax í næstu viku.

Fundi slitið kl. 12:00.
Næsti fundur ákveðinn þann 2020-11-25, Fundarsalur 4.hæð , kl. 11:00.
Ritað/AJ
________________________________
Nafn

Dags. 2020-10-14
________________________________
F.h. verktaka
________________________________
F.h. verkkaupa
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