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1. Yfirlit yfir verkið
Verkið felst í byggingu á 187 m2 viðbyggingar norðvestan við núverandi leikskóla, ásamt 70 m2
tengibygginu suðvestan við núverandi leikskóla. Einnig skal endurnýja eldhús í leikskólanum á um 110
m2 svæði, á samt gólfefnum og klæðningum í öðrum hlutum hússins.
Verkkaupi: Ísafjarðarbær
Umsjón og eftirlit verkkaupa: Tækniþjónusta Vestfjarða ehf. Daglegt eftirlit, Sveinn D K Lyngmo.
Arkitektahönnun: Arkþing ehf.
Verkhönnun: TÓV ehf og Mannvit ehf.
Verktaki: Gamla Spýtan ehf.

2. Framkvæmdir
Vinna á verkstað hófst 28. Mars 2019.
Búið er að fjarlægja gamla húsið sem var á lóðinni ásamt leiktækjum sem voru innan vinnusvæðis,
búið er að grafa fyrir viðbyggingunni og uppsláttur sökkla er hafinn. Byrjað er á endurlagningu á 150
mm lögn við gafl á leikskólanum. Uppsláttur sökkla er hafinn.

3. Staða verks miðað við áætlun
Verkið er á áætlun:

4. Yfirlit yfir verkstöðu og magnbreytingar
5. Aukaverk og breytingar frá útboðsgögnum
Engar breytingar hafa verið gerða á verkinu frá útboðsgögnum.

6. Fyrirsjáanlegar breytingar
Engar fyrirsjáanlegar breytingar eru á verkinu.

7. Yfirlit yfir helstu niðurstöður rannsókna
Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir í tengslum við verkið.

8. Yfirlit um eftirlit
Eftirlit sér um samskipti á verkstað á framkvæmdatíma milli hönnuða, verkefnisstjóra og verktaka.
Verkfundir eru haldnir með u.þ.b. 2 vikna millibili og haldnir hafa verið 2 formlegir verkfundir frá
verkbyrjun. Eftirlit hefur ritað fundargerðir vegna þessa og dreift þeim til viðkomandi aðila.

9. Upplýsingar um veðurfar
Verður hefur verið fremur hagstætt á framkvæmdatímanum.
Ísafirði 30. apríl 2019
Sveinn D K Lyngmo

