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DAGSKRÁ
1. Síðasta fundargerð:
Samþykkt og undirrituð

2. Verkstaða:
Búið er að taka upp úr götunni og fjarlægja efni, ásamt því að grafa fyrir vatnslögnum. Búið er að leggja
vatn og tengja heimtaugar. Búið er að helluleggja 20 m² af gangstétt í Brunngötu og 80 m² af götu í
Skólagötu. Búið er að brjóta kant við innkeyrslu í skóla, lagur hefur verið kantsteinn 26m. Rifnar hafa
verið upp hellur í niðurtekt við skóla og meðfram Skólagötu 8. Þakniðurfall þar hefur verið tengt.

3. Mannafli og tæki:
Lítil skurðgrafa 2 menn, 7 menn við hellulagningu

4. Breytingar gagna:
Eftirlit hefur óskað eftir því að kringlóttum brunnkörmum verði skipt út fyrir ferkantaða hellukarma og
lok.

5. Nýjar kröfur verktaka:
Nokkrar tafir hafa orðið vegna leitar að vatnslögn frá Brunngötu.

6. Eldri óafgreidd mál:
Engin
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7. Mælingar:
Engar

8. Úttektir:
Lagnir hafa verið GPS mældar.

9. Greiðslur og uppgjör:
1. verkstöðureikningur verður lagður fram í þessari viku. Nokkur magnaukning er fyrirsjáanleg í
skurðgreftri og vatnslögn.

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

11.

Önnur mál:

Verkið er komið 10 daga fram yfir skilafrest og fyrirsjáanlegir nokkrir dagar í viðbót. Eftirlit óskar eftir
því við verktaka að allt efni og verkfæri verði fjarlægt af skólalóðinni og skilið í milli með girðingu.
Verktaki hyggst ljúka því í dag.

12.

Næsti verkfundur:

Texti
Fundi slitið kl. 15:00.
Næsti fundur ákveðinn þann 2020-09-02, Skrifstofa eftirlits, kl. 14:00.
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