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AFRIT SENT:

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

2. Verkstaða:
Búið er að helluleggja meðfram leikskólanum, búið að koma fyrir kantsteini að mestu leyti.Búið er að
hellulegga stétt við geymsluskúr og koma fyrir hólkum þar. Settir hafa verið niður staurar fyrir girðingu
umhverfis boltavöll og að geymsluskúr.

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

4. Breytingar gagna:
Eftirlit hefur lagt fram teikningu af girðingu umhverfis smábarnasvæði, teikning af breyttu
fyrirkomulagi á spænisgryfju smábarnasvæðis hefur verið lögð fram.

5. Nýjar kröfur verktaka:
Verktaki bendir á að endanlegar teikningar eru öðruvísi en útboðsgögn gáfu til kynna.

6. Eldri óafgreidd mál:
Niðurlögn og upptaka kantsteins metin og gjaldfærð í næsta uppgjöri.

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

9. Greiðslur og uppgjör:
2. verkstöðureikningur verður lagður fram í næstu 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:

Verktaki hefur lagt fram afrit launaseðla þeirra starfsmanna verktaka með að vinna við verkið. Verklok
verður hægt að meta á næsta fundi. Öll leiktæki eiga að vera komin til ísafjarðar í næstu viku.
Fyrirsjáanleg er að fresta þurfi hluta verksins til vors og vinna þann hluta í sumarfríi leikskólans. Verktaki
bendir á að teikningar hafi skilað sér seint og leiktæki séu að skila sér fyrst núna. Verktaki áskilur sér
rétt til að fara fram á vetrarálag vegna þessara tafa.

12.

Næsti verkfundur:

Texti
Fundi slitið kl. 15:00.
Næsti fundur ákveðinn þann 2020-12-03, Skrifstofa eftirlits, kl. 14:00.
Ritað/AJ
________________________________
Nafn

Dags. 2020-11-19
________________________________
F.h. verktaka
________________________________
F.h. verkkaupa
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