LOFTRÆSIKERFI Í STJÓRNSÝSLUHÚSI - LOFTRÆSI OG KÆLIKERFI
FUNDARGERÐ 3. VERKFUNDAR

VERKHLUTI:

15036
001

FUNDARSTAÐUR:

Skrifstofa eftirlits

FUNDARMENN:

FYRIRTÆKI / STAÐA:

NETFANG:

SÍMI:

Arnþór Jónsson

Verkís / eftirlit

aj@verkis.is

8977370

Marinó Hákonarson
Karl Ingi Vilbergsson
Guðni Ó Guðnason

Ísblikk / verktaki
Hússtjórn/Stjórnsýsluhús
Hússtjórn/Stjórnsýsluhús

isblikk@simnet.is
kiv01@logreglan.is
gudnig@vis.is

8646550
8551682

Axel R. Överby

Ísafjarðarbæ

axelov@isafjordur.is

VERKNÚMER:

DAGS.:
NR.:

2020-08-17
3

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

2. Verkstaða:
50 kæliraftar eru komnir til Ísafjarðar ásamt kæliblásurunum sem verða í salnum á 4.hæð. Stofnlagnir
í neyðarrými eru nánast búnar. Verið er að smíða hljóðgildrur. Verktaki er að setja niður fyrir sér hverju
þarf að hliðra af köplum og lögnum í kjallara til þess að geta sett upp fyrstu loftræsisamstæðuna um
næstu helgi.

3. Mannafli og tæki:
2-3 blikkarar 2. píparar

4. Breytingar gagna:
Engar

5. Nýjar kröfur verktaka:
Engar nýjar kröfur
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6. Eldri óafgreidd mál:
Engin.

7. Mælingar:
Engar

8. Úttektir:
Engar

9. Greiðslur og uppgjör:
2. Verkstöðureikningur verður lagður fram í þessari viku. Liður 3.8.4 60% af 50 kæliröftum 60% af
kæliblásurum

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:

Ekki hefur enn fundist framleiðandi kerfisloftsins. Fyrirsjáanlegt er að töluvetrt þurfi af leiðurum til þess
að ganga frá í kringum kælirafta. Verktaki leggur til að kerfinu verði skipt út á lokuðum skrifstofum fyrir
algengt kerfi sem notað er í dag. Eftirlit skoðar áfram hvort núverandi efni sé enn framleitt og til
samanburðar hvað útskipti á skrifstofum myndi kosta.

Fundi slitið kl. 12:00.
Næsti fundur ákveðinn þann 2020-09-01, Fundarsalur 4.hæð , kl. 11:00.
Ritað/AJ
________________________________
Nafn

Dags. 2020-08-17
________________________________
F.h. verktaka
________________________________
F.h. verkkaupa
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