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DAGSKRÁ
1. Síðasta fundargerð:
Samþykkt og undirrituð

2. Verkstaða:
Búið er að helluleggja meðfram leikskólanum að mestu leiti, unnið er að því að koma fyrir kantsteini
að hluta.Búið er að grafa frárennslislagnir og ídráttarrör fyrir ljós. Unnið er að mótun undirlags undir
boltavöll og niður steypu staura umhverfis hann, sett hefur verið niður festing fyrir boltamark.

3. Mannafli og tæki:
Lítill liðléttingur, 3 menn við hellulagningu

4. Breytingar gagna:
Eftirlit hefur lagt fram teikningu af girðingu umhverfis boltavöll, leiktækjalisti lagður fram og kort frá
minjastofnun sem sýnir það svæði af lóðinni sem þeim er annt um og óskar eftir að fá að fylgjast með
þegar þar verði raskað.

5. Nýjar kröfur verktaka:
Verktaki óskar eftir að fá greitt fyrir niðurlögn og upptöku kantsteins sem víkur fyrir annari gerð.

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

8. Úttektir:
Eftirlit hefur fylgst með frá degi til dags.

9. Greiðslur og uppgjör:
1. verkstöðureikningur verður lagður fram í þessari viku.

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. Eftirlit gerir athugasemd við notkunarleysi á augnhlífum og heyrnarskjólum þegar steinn er
sagaður.

11.

Önnur mál:

Eftirlit óskar eftir að lögð séu fram afrit launaseðla septembermánuðar þeirra starfsmanna verktaka og
undirverktaka sem koma til með að vinna við verkið. Eftirlit óskar eftir verði í frárennslislagnir.
Byggingarfulltrúi spyr hvort verklok standi. Verktaki bendir á að verkteikningar hafi ekki skilað sér að
fullu, því er til að svara að hönnuður hefur verið frá vegna andláts í fjölskyldu hennar sem skýrir seinkun
á framlagningu verkteikninga, þær eru nú væntanlegar á næstu dögum. Verktaki spyr um
afhendingartíma leiktækja og bendir á að niðurlagning torfs hentar illa á þessum árstíma vegna þess
að torfið skýtur ekki rótum fyrr en í maí á næst ári. Athuga þarf því hvort fresta þurfi þeim lið.

12.

Næsti verkfundur:

Texti
Fundi slitið kl. 15:00.
Næsti fundur ákveðinn þann 2020-11-03, Skrifstofa eftirlits, kl. 14:00.
Ritað/AJ
________________________________
Nafn

Dags. 2020-08-25
________________________________
F.h. verktaka
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F.h. verkkaupa
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