LOFTRÆSIKERFI Í STJÓRNSÝSLUHÚSI - LOFTRÆSI OG KÆLIKERFI
FUNDARGERÐ 11. VERKFUNDAR

VERKHLUTI:

15036
001

FUNDARSTAÐUR:

Skrifstofa eftirlits

FUNDARMENN:

FYRIRTÆKI / STAÐA:

NETFANG:

SÍMI:

Arnþór Jónsson

Verkís / eftirlit

aj@verkis.is

8977370

Marinó Hákonarson
Axel R. Överby

Ísblikk / verktaki
Ísafjarðarbær

isblikk@simnet.is

8646550

VERKNÚMER:

DAGS.:
NR.:

2020-12-16
11

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

2. Verkstaða:
Allar samstæður eru uppsettar og frágengnar og komnar í rekstur. Búið er að smíða og tengja uppí
lóðréttan lagnagang. Verktaki kaupir vél til þess að kjarnabora. Smíðað hefur verið úr 2137 kg. af blikki.

3. Mannafli og tæki:
1-3 blikkarar

4. Breytingar gagna:
Lagnaleið loftræsikerfis á 3. hæð breytist til samræmis við lagnir á 2. hæð 3. Kæliraftar færast af 2. hæð
niður á þá fyrstu. Varðandi fyrirspurn verktaka um hvort megi sleppa einangrun á inntaksstokkum þá
er það ekki leyft.

5. Nýjar kröfur verktaka:
Engar.

6. Eldri óafgreidd mál:
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7. Mælingar:
Engar

8. Úttektir:
Eftirlit hefur fylgst með framvindu verksins.

9. Greiðslur og uppgjör:
5. 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 í húsinu.

11.

Önnur mál:

Verktaki kynnir fyrir stjórnendum fyrirtækja í húsinu hvenær vænta megi þess að unnið verði hjá þeim.
Inn og útblástur er komið í jafnvægi þannig að loftræsingin er ekki að kæla niður húsið. Ofnlokar standa
víða á sér í húsinu þannig að ekki er alls staðar hægt að fá ofnhita þegar þörf er á.

Fundi slitið kl. 12:00.
Næsti fundur ákveðinn þann 2021-01-06, Fundarsalur 4.hæð , kl. 11:00.
Ritað/AJ
________________________________
Nafn
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________________________________
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________________________________
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FV Fundargerd 11. verkfundar stjórnsýsluhús.docx

FS-013-05

2/2

