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Sælir,
hér eru punktar frá Heiðari sem fór að skoða búnaðinn í lauginni og lagnamál. Hann minnist
reyndar ekki á borholubúnaðinn en þar þarf aðeins að lappa uppá líka. En niðurstaðan er að
búnaðurinn er í lagi fyrir sundlaug af þessu tagi en orðinn gamall. Svo eru þarna nokkur
viðhaldsatriði sem þarf að taka á.
Kveðja,
ÞH
From: Heiðar Jónsson
Sent: föstudagur, 6. apríl 2018 09:00
To: Thorhallur Hinriksson
Subject: Laugar
Sæll Þórhallur
Hér er minnisblað vegna lagnakerfa. Ég len í smá brasi við að ﬁnna mailið þi í gær, náði ekki
sambandi við Samúel.
Smá fróðleikur: Sigurður á Vatni ólst upp í húsinu sem á að vera kaﬃhús, Jökull faðir hanns kenndi
þar sund, íþró r og raungreinar, jafnframt því að reka árbú að Vatni.
Kveðja / Regards,
Heiðar Jónsson
Byggingatæknifræðingur
Construc on engineer BSc
Löggiltur pípulagningameistari
Sími / Tel.: +354 422 3119
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Sælir,
meðfylgjandi eru skýrslur frá Mannvit og THG.
Í ú ekt THG er bent á allmörg atriði sem þarf að lagfæra en ég lít svo á að ﬂest þeirra verði tekin í
gegn þegar herbergjum verði ölgað og geri ég því ekki athugasemdir við þau atriði.
Varðandi skýrslu Mannvits þá er þar bent á nokkur atriði sem ég myndi vilja að verði lagfærð
fyrir a endingu. Einkum atriði 1, 2 og 8 sem snúa að sundlaug og heitum po en einnig
atriði 5, 6 og 7.
Varðandi borholur vil ég óska e ir að lagfærðar verði þær leiðslur sem leka og steyptur
toppur sem lekur verði lagfærður einnig.
Varðandi almenn skil eignanna óska ég e ir að eignunum verði skilað í samræmi við óskir
leigutaka, haﬁ slíkar óskir komið fram. Ha verði l hliðsjónar sambærilegt ástand og
undanfarin ár, einkum vegna hótelrekstrar Edduhótela.
Kveðja,
ÞH
SmallLogo
Þórhallur Örn Hinriksson
Framkvæmdastjóri
th@arnarlon.is
S: 686-4085
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