Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð:Áhaldahús/höfn
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Sigurður Þorvaldsson/Sverrir Guðbrandsson
Tímabil: Ágúst 2019
1. Verkefni í undirbúningi:


Ýmis smáverk fyrir deildir sveitarfélagsins.



Verkefni við mælinga og prufudælingar á hitaveituholu í Hveravík.



Standsetja lóð á skeiði fyrir atvinnutæki.



Lagnir í kringum ramp við íþróttarhús.



Dælustöð á Ósárveitu, unnið með Stoð verkfræðistofu vegna undirbúnings.

2. Verkefni í vinnslu:


Unnið við fjárréttir.



Girðing gert við hlið og fl.



Ýmis verk fyrir deildir sveitarfélagsins.

 Umhverfisátak í Strandabyggð.
 Fráveita við íþróttarhús.
3. Verkefnum lokið:
•

uppsetning myndavéla á höfn lokið.




Yfirlagning gatna lokið.
Hreinsun úr fráveitulögnum lokið.



Tæming á rotþróm norðan Hólmavíkur lokið.



Uppsetning myndavélakerfis í húsi Sorpsamlags lokið.

Grunnskólinn á Hólmavík
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
Ágúst 2019

Verkefni á frumstigi:


Vinna vegna sameiningar leik- og grunnskóla. Vinnuhópur, júní -ágúst. (HG og fleiri).



Innra mat skóla. Matsviðmið tilbúin til kynningar fyrir skólaráð og kennara. Lýkur des. 2019
(HG).

Verkefni í vinnslu:






Áætlun um lagfæringar í skólahúsnæði eftir úttekt Securitas. Pöntun á efni (SMÞ) og
uppsetning (SMÞ, HG)
Skipulagsdagur leik-, grunn- og tónskóla 6. september 2019. Námskeið jákvæður agi fyrir
allan hópinn (HG, IAB)
Stærðfræði til framtíðar, verkefni með styrk úr sprotasjóði. Ársverkefni með verkefnastjórn.
(HG, EEM, Trappa).
Gerð námsvísa fyrir allar námsgreinar og alla aldurshópa 2019 (EÖV og kennarar).
Persónuverndarstefna til kynningar á heimasíðu. Varðveisla gagna og vinna við gerð
eyðublaða 2019-2020(HG).

Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri
júlí-ágúst
Verkefni í undirbúningi:
 Fjárhagsáætlun 2020.
Verkefni í vinnslu:
 Færsla bókhalds í júlí-ágúst
 Launavinnsla í DK. Innleiðing á nýju launakerfi frestað þar til tími gefst.
 Glerveggur í Hnyðju, frestast mögulega
 One system innleiðing.
Verkefnum lokið:






Innrétting og gólfefni er komið og kemur vel út.
Innkaup og uppsetning skrifstofu Byggingafulltrúa.
Hamingjudagar.
Bókhald jan – júní og staða send á sveitarstjóra og deildarstjóra
Vsk skil í júní

Félagsheimili
Júlí-ágúst 2019
Brúðkaup var haldið í júlí og eitt ættarmót og ein veisluútleiga var í ágúst. Strandir í verki voru með
æfingar húsinu og héldu Menningarhátíð í ágúst sem tókst vel.
Verkefni á frumstigi:
 Lista upp eignir vegna trygginga. (Salbjörg-Áhaldahús)
Verkefni í vinnslu:



Fá fólk til að ganga betur um einu geymsluna í félagsheimilinu, hætta að bæta við allskonar
dóti þar svo áhaldahúsið geti sett upp hillur í kjallara undir sviði og til að útbúa dýnugeymslu
á stað sem er ekki til. (Salbjörg-Áhaldahús) 
 Taka til reglulega. (Salbjörg og aðrir notendur)
 Undirbúa veturinn, raða og taka til .
 Fara yfir tækjabúnað, merkja það sem vantar og laga til.
 Taka niður ferðamannaaðstöðu.
 Koma hljóðkerfi fyrir og ljósaborði endanlega
 Leita að týndum hlutum og tækjum
Verkefnum lokið:



Hurð máluð að innan á eldhúsgangi og viðhaldi sinnt við ganghurð.
Tiltekt í snúrukassa og tækjabúnaði, hentum ónýtum snúrum og köplum. Keypt inn í það sem
vantaði.

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð:Tómstundafulltrúi
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Aðalbjörg S. Sigurvaldadóttir
Tímabil: Júlí-ágúst 2019
4. Verkefni í undirbúningi:
 Undirbúningur fyrir veturinn í tómstund, frístund og
verkefnum vetrarins.
 samantekt vegna menningardvalar í dreifnámshúsi.
5. Verkefni í vinnslu:
 Félagadagur – kynning félaga í Strandabyggð fyrir starfsemi
og tilgangi félagsins. Dagsetning ekki komin.


verkefni vetrarins t.d. tómstund, frístund-starfsfólk grunnskólans
vinna í frístund fyrir 1.-4.b.

 starfsáætlun, unnið að starfsáætlun TÍMnefndar

6. Verkefnum lokið:
 tómstund, frístund að hluta.

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Byggingarfulltrúi
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Grettir Örn Ásmundsson
Tímabil: Ágúst
7. Verkefni í undirbúningi:


Brunngata sameining við Bröttugötu



Orkubú – háspennuskúr ekki til á pappírum

8. Verkefni í vinnslu:
a. vefsjá – skanni – skjalageymsla – nútímavæða


Hafnarbraut 22 – loka úttekt í samráði við slökkvilið



Finna hótel – loka úttekt í samráði við slökkvilið



Lóð við vegagerð, lóðaleigusamningur, ljósleiðari?



Finna lóðauppdrætti hjá kirkjugarði



Skeljavík lóðaruppdrættir



Gæða kerfi



Lækjartún 9



Landmælingatæki verð og upplýsingar

9. Verkefnum lokið:

10. Annað:
a. Grenndarkynning – Lækjartún 9
b. Gámar á höfðagötu

Íþróttamiðstöð og tjaldsvæði
Hrafnhildur Skúladóttir

Forstöðumannaskýrsla
9.september

Verkefni í undirbúningi











Vinna úr sumarkönnun ferðamanna
Vinna úr komutölum í Íþróttamiðstöð og á tjaldsvæði
Samantekt og sundurliðun á innkomu sumarsins. Mig langar að gera grein fyrir því
Klára skipulagsvinnu á tjaldsvæði með Hildi Dagbjörtu
Fá á hreint framhald endurbóta til að koma þjónustustigi í samt lag
o Hvort hægt sé að vinna verkáætlun fyrir gufubað í haust?
o Hvort hægt sé að breyta fatlaða WC í sérþarfaklefa?
Endurbætur á borðum við sundlaugardúk
Loka aðstöðu í félagsheimili
Loka tjaldsvæaði fyrir veturinn
Endurmat á þörfum tengdum tjalsvæði eftir sumarið
o Á að byrja að rukka fyrr á morgnana og hætta seinna á kvöldin?
o Hvernig með þá sem leggja út um allan bæ. Ætti að taka hring á morgnana og setja
miða á þá bíla eins og við gerum á tjaldsvæðinu við þá sem ekki svara ? Þar sem fólk
er hvatt til að koma í afgreiðslu og greiða. Annars verði send rukkun á eiganda bíls.
Þar kemur fram bílnúmer og tímasetning. Þetta þarf að ræða.
o Á að vera ódýrara að koma inn og greiða eins og sumstaðar er. T.d. leggjast 500
krónur ofan á ef þarf að rukka þig úti á svæði. Það er hvati til að fólk komi inn og
greiði.
o Skiltagerð – þarf afgerandi skilti sem bendir á hvar móttakan er fyrir tjaldsvæðið, þarf
að vera á horni sundlaugargarðs held ég. Gestir vita ekki hvert þeir eiga að koma til
að greiða og fá upplýsingar.
o Spurning um að láta teikna fallegt kort af tjaldsvæðinu eins og kortið er inni á Skeiði,
sem sýnir hvar þjónustu er að finna. Þjónustuhús, rafmagnsstaura ( þeim þarf að
fjölga) móttaka, eldunaraðstaðan, matsalurinn og salernin í félagsheimilinu og
húsbílalosunin. Eða gera einfaldara kort með loftmynd. Þarf alla vega að setja upp
svona upplýsingakort.
o Hvað á að taka stórt svæði undir skipulagt tjaldsvæði? Að mínu mati þarf svæði A,B,
C og D allt að vera undir og klára þarf skipulagingu á því sem einni heild. Í júlí voru að
meðaltali yfir 40 einingar á tjaldsvæðinu á hverri nóttu svo þörfin er skýr.

Verkefni í vinnslu
 Flísalagning vaðlaugar. Átti að klárast fyrir síðustu helgi en tókst ekki vegna veðurs. Ætti að
klárast í þessari viku
 Vetrarvaktir og vetrarskipulag. Tafist vegna veikinda. Vetraropnunartími óbreyttur
Verkefnum lokið
 Ráðning starfsmanns
 Laugarbjörgunarnámskeið og hæfnispróf nýráðins starfsmanns. Hann tók próf í
Laugardalslaug sl. laugardag
 Búið að kaupa gúmmíhellur á sundlaugarbakka til að mæta gagnrýni um hálku, sem á þó að
lagast þegar frá líður. Er verst meðan efnið er nýtt. Vildi ekki taka áhættu samt sem áður.

