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VERKFUNDARGERÐ 

Verkheiti Verkkaupi Verknúmer 

Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð Bláskógabyggð  
Fundarefni Fundarstaður  Nr. fundar 

Verkfundur #7 Aratunga #7 
Fundarboðari Fundarritari Fundardags. Fundartími Dags. Fundarg. 

Guðmundur Daníelsson Guðmundur Daníelsson 8/04/2020 11:00 8/04/2020 
Fundarmenn Fyrirtæki 

Ásta Stefánsdóttir (ÁS) 

Bjarki Hallvarðsson (BH) 

Bjarni Daníelsson (BD) 

Guðmundur Daníelsson (GD) 

Gunnar Skaptason(GS) 

Sigurjón Hallvarðsson (SH) 

Bláskógabyggð 

SH Leiðarinn  

Bláskógabyggð 

Bláskógabyggð 

Bláskógabyggð 

SH Leiðarinn 
Fjarverandi Fyrirtæki 

Böðvar Pétursson (BP) 

Hörður Davíðsson(HD) 

Helgi Kjartansson (HK) 

Digriklettur 

Digriklettur 

Bláskógabyggð 
Dreifing Fyrirtæki 

Fundarmenn  
Dagskrá Fundar 

Skv fundarboði 
Dagsetning næsta fundar 

22/04-2020 

Tími næsta fundar 

11:00 

Staða fundargerðar 

 Í vinnslu     Drög til yfirlestrar      Lokið 

Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð / 

dags. 

1. Fundargerð síðasta fundar 
Þar sem um símafund er að ræða var ekki hægt að undirrita fundargerð. 
Samþykkt fundargerð verður send verktaka til undirritunar. 

BH 

2. Útistandandi mál frá síðasta verkfundi 
Tengimynd komnar í hendur verktaka, kerfismynd með breyttri áfangaskiptingu 
komin í hendur verktaka. Uppfærð verkáætlun ekki í komin til verkkaupa. GD 
óskaði eftir því að hún bærist sem fyrst. BH spurðist fyrir um grófa magnskrá yfir 
umfang áfanga. GD sendir. 

BH 
GD 

3. Framgangur við þá áfanga sem unnið er við 
Búið er að setja niður alla brunna í áfanga 8, eftir að tengja 4 tunnur. Í áfanga 2 
eru sjö hús eftir. Undirbúningur stendur yfir í áfanga 1 og hafist verður handa við 
vinnu í áfanganum eftir páska.  

 

4. Næstu skref og áfangar 
Vinna við áfanga 1 hefst eftir páska og áætlað er að vinna við plægingu hefjist um 
20. Apríl. GD spurðist fyrir um það hversu margir starfsmenn koma til með að 
vinna við verkið næstu tvær vikur. BH gat ekki svarað því, þó ekki færri en 2 
starfsmenn og hugsanlega fleiri.  

 

5. Önnur mál er varða efni fundarins  

 SH spyr um hvort að hægt sé að skipta greiðslu á áfanga 8 upp í tvo hluta í ljósi 
veðurs og aðstæðna. GD fór yfir að í þeirri undantekningu sem gerð var fyrir 
áfanga 2 hafi skýrt komið fram að sú undantekning yrði ekki endurtekin. ÁS sagði 
að hægt væri að bera málið upp á sveitarstjórnarfundi fimmtudaginn16. apríl. GD 

BH 
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Samþykki verktaka      Samþykki verkkaupa 

óskaði eftir því að verktaki skili inn nákvæmu yfirliti yfir stöðu verksins í áfanga 8, 
þ.e. hvaða leggi búið er að vinna, blása, tengja, hvaða hús búið er að ganga frá 
inntaki í og öðru sem sýnir hversu stór hluti áfangans er lokið. BH útbýr yfirlit. 

 BD spyr hvort að verktaki hafi tiltæka starfsreglu varðandi vinnu í húsum þar sem 
íbúi er í sóttkví. BH sagði að verktaki vinni ekki inni í slíkum húsum. ÁS sagði að í 
póstnúmeri 806 væru 8 einstaklingar í sóttkví og enginn í einangrun.  

 

 GD brýndi verktaka í að undirbúa vel komandi vikur. Nú tæki við verktími þar sem 
hægt er að setja stóraukið afl í verkið og mikilvægt að forgangsröðun verka, 
undirbúningur tækja og atriði sem hugsanlega geta hindrað framgang verði séð 
fyrir svo fljótt sem auðið er.  

 

 Fleira ekki rætt.  

   


