30018 – Nordvestskolen blok 10-11

Oversigt over uafklaret forhold

Status ved byggemøde den 22.01.2018
Id. Nr.

Emne

Yderligere/foto

Bygning 10 og 11 – 1. salen - faglokalerne
001
Ventil på ventilation skal
kunne låses, ellers vil
eleverne dreje på den

Dato: 23.01.18
Aktion

Status uge 04

Sylvest VVS ser på
muligheden for, at få
ventil låst og vender
tilbage med svar til JCC

Er ordnet / låst af
Sylvest VVS

002

Hul i lofter ikke lavet pænt

Det er ved kemikalieskabene

Sylvest VVS ser på om
det er VVS/Vent. Og
om der mangler
tætninger

Sylvest ser på
dette i
indeværende uge

003

Nødbrusere monteres

ST-Skoleinventar kontaktes
for at se om Broen eller
anden leverandør har nogle
egnet

Sylvest VVS sætter 2
stk. brusere,
håndbrusere som
nødbrusere op ved
vaske

Monteres i
indeværende uge
af Sylvest VVS

004

Manglende
bagbeklædning ved
vaskeskabe (skabe med
vask i bordplade)

Der skal være tilgængeligt til
installationer, men mindre
opkant kan monteres – se
foto nedenfor

ST-Skoleinventar ser
på, om der kan
monteres en måske
150-200 mm opkant.

Peder Graversen
fra ST
Skoleinventar
ordner dette ex.
Vaskeskabe
denne uge,
Vaskeskabe bliver
senere

005

Gulvafslutning i det
mindre lokale ved
kemikalieskabene
mangler afslutning af gulv
– ca. 100 mm.

Der var planlagt inddækning,
men denne udføres ikke,
hvorfor der mangler gulv
mod ydervæg

Carlsen & Co ser på
dette og får sikret, at
gulv er intakt

Udføres denne
uge af Carlsen &
Co

006

Ved samme sted som pkt.
005 – ved kemikalieskabe
hænger en muffet ledning
udenpå radiator

Boysen El- og Teknik
får lagt ledning i kanal
bag eller over eller
under radiator

Er udført af
Boysen El- og
teknik

007

Oliering af nye bordplader

008

Bordplader skal alene
løbende vedligeholdes som
angivet i D&V materiale – se
foto næste side

ST-Skoleinventar løber
bordplader igennem
for eventuelle
”helligdage” i
overflade

Se 004

Bordplade til
opvaskemaskine mangler

ST-Skoleinventar
foretager montage

Se 004

009

Hul i dør mellem lokaler
samt forsegling på
dørblad

Carlsen & Co foretager
udbedring, dørblad
skiftes/males – det er
dørblad til teknikrum

Bliver ordnet
denne uge af
Carlsen & Co

010

Manglende folier på gulve
og døre

Firma
http://eyelearn.dk/
eller
https://www.uniqa.dk/

Sagen overgår til
LeanDesign som
sætter møde i
stand

011

AIA ledninger hænger
flere steder

Skolen skal få firma til
at ordne dette, som er
udenfor entreprisen

Svend ser på
dette denne uge

012

Vindueskarm til at
beskytte radiatorrør –
materialet forefindes på
pladsen

Carlsen & Co får anvist,
hvor det drejer sig om
af Svend fra skolen

Det er ikke del af
projektet Carlsen

013

3 døre står i det store rum

Carlsen & Co fjerner og
bortskaffer disse

Er fjernet af
Carlsen & Co

014

Der mangler afdækning af
borede taghuller for
ventilation

Sylvest VVS ser på
dette og får stedet
anvist af Svend

Sylvest VVS ser på
dette i denne uge

Aftalt, at skolen får direkte
kontakt til foliefirma, der
leverer og monterer for egen
aftale om dette.

015

Der mangler finish i lille
depotrum mod gymnastik

Carlsen & Co foretager
en eftergang.

I det omfang,
maler kan komme
til, ser Carlsen &
Co på dette
denne uge

Bygning 11, stueetage
016
Gulvet i det lille toilet mod
gymnastik er med en del
forsegling

Carlsen & Co foretager
udskiftning

Bliver ordnet af
Carlsen & Co
denne uge

017

Loftet i entre/indgang
mod skolegård er ikke
intakt, mangler lister

Carlsen & Co foretager
en eftergang

Bliver ordnet af
Carlsen & Co
denne uge

018

Mødelokalet skal have
malet skab og sikret, at
det er lukket i top og låge
kan lukkes og holdes fast

Carlsen & Co ser på
dette.

Bliver ordnet af
Carlsen & Co
denne uge

019

Ventilation i mødelokale
skal kunne tvangs slukkes
ved møder og tændes
derefter.

Sylvest VVS ser på
dette – eventuelt
kontakter Boysen Elog Teknik for kontakt

Er udført af
Boysen El- og
Teknik

Carlsen & Co vender
tilbage med løsning,
der ikke kræver årlig
vedligeholdelse

Afventer enighed
om metode –
TMC og FLR
aftaler nærmere

Carlsen & Co monterer
disse

Lem monteres
denne uge af
Carlsen & Co

G4S kontaktes af JCC
for fjernelse

Fjernet af Boysen
El- og Teknik

Bygning 10, stueetage
020
Rengøring af gulve

Arbejdet kunne eventuelt
igangsættes i weekenden
uge 3-4 og før den 25.01.

Øvrige forhold
021
Loftlem mangler montage

022

Meldere står med plast på
og kan dermed ikke blive
aktiveret

023

Øvrige forhold

Nævnt på mail fra Svend af
09.01.2017

Er udbedret eller ikke del af entreprise og
dermed skolen, der står for dette.

024

Nyt punkt – stinkskabet
alarm blinker og luft virker
ikke

025

Manglende el ved
opvaskemaskine

026

Manglende varmt vand

Der er ikke strøm ved
opvaskemaskine i de tæt på
placeret el-udtag

Helsingør Ventilation
ser på dette denne uge

Martin Froholt fra
HV ser på dette.

Kan hænge sammen
med gasinstallation

Fejlfing sker
denne uge af
Boysen El- og
teknik
Sylvest ser på
dette denne uge

