Áhaldahús/þjónustumiðstöðin





Askalind 5
Magnús sér um kalda vatnið
Umhirða í Kópavogi/viðgerðir á leiktækjum á vegum bæjarins
Vatnsveitumál (kaldavatnið)  Magnús.

Bílarnir







D1 (hér) = BFH55 (C1) - DFP17 (C1) - IBH82 (C3) - JDA06 (C3)
D (olís) = NGY53 (C1) – UHV57 (C1) – YYT07 (C3)
Sendiferðabíll - IMZ81
Gylfi - VGZ73
C (Velferðasvið) = FVP36 – LHU40
Jóhannes yfirhúsvörður = GXZ25

Byggingafulltrúi




Byggingafulltrui@kopavogur.is
Eignaskiptasamningar = Jens sér um þá og eru loks afgreidd í innheimtu. Eigandi þarf svo að
fara til sýslumanns til að láta þinglýsa samningnum
Foheldisvottorð = afgreidd inni í innheimtu

Úttektir
Senda skjalið kl. 12 á asgeir@versa, trausti@versa, bjarki@versa.
setja þjónustuver, Guðrúnu Hauks og Bjarna Rúnar í CC
Allar úttektir skráðar í skjal NEMA;




Öryggisúttektir
Fokheldni
Lokaútektir

Til að panta lokaúttekt:




Beiðni um lokaúttekt - Byggingarstjóri skrifar það
Stilling og virkni hitakerfis – yfirlýsing píparameistara
Verklok á raforkuvirki – yfirlýsing rafvirkjameistara

Til að panta fokheldni og öryggisúttekt
-

Fylla út eyðublöð

Byggingafulltrúi hefur svo samband við umsækjanda til að bóka tíma.
Samskipti:




Kl. 10 – 11 alla virka daga = símatímar
Kl. 11 – 12 alla virka daga = viðtalstímar
Teikningar afgreiddar á þrið og fimt milli kl. 13 og 15 /Guðrún. Tala við Jens ef mjög mikið er
að gera

Launadeild



símtatími frá 8:30-13:00
laun@kopavogur.is

Skipulagsdeildin





Skipulagsstjóri = Birgir Hlynur
Símatími skipulagsstjóra mán-fimmt kl. 10-11
Viðtalstími skipulagsstjóra mán-fimmt kl. 11-12
Aðstoðarskipulagsstjóri = Smári

Tölvudeild


Björn Gunnlaugsson og Logi sjá um spjaldtölvurnar /spjaldtölvur@kopavogur.is

Umhverfismál




Allir tölvupóstar sem berast vegna umhverfismála (fullar ruslatunnur, fallið tré, grjótahrúga
og þ.h.) = senda allt á Guðmund G. Gunnarsson
Lóðaleigusamningur – Guðmundur G. G. eða Magdalena ef G. G. G. er í fríi. Eru afgreiddir inni
í innheimtu
Unglingavinnan/bæjarvinnan = Svavar svavarp@kopavogur.is

Velferðasvið




Má gefa símann á alla nema barnavernd
skiptiborð: 1551
Símatímar hjá heimaþjónustu: 9:30 – 10:30

Yfirstjórn Stjórnsýslusviðs




Ármann = Elísabet/Anna Kristín
Pálmi bæjarlögmaður = gefa á Evu Kolbrúnu ritara (Mörtu yfir sumartímann
Tryggingarmál = tjon@kopavogur.is. Marta/Lilja sjá um það

Bookmarka þessa linka:







Bæjarskrifstofur Kópavogs
https://www.kopavogur.is/is/stjornsysla/um-okkur/baejarskrifstofur
Eyðublöð Byggingarfulltrúa
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/byggingarmal/byggingarleyfi/eydublod-byggingarfulltrua
Útboðsvefur
http://utbodsvefur.is/?adili=995
Verkefnaskrá fyrir úttektir byggingarfulltrúa
https://kopavogure3.sharepoint.com/sites/Verkefnaskrfyrirttektirbyggingarfulltra/Shared%2
0Documents/Forms/AllItems.aspx
Gjaldskrá
https://www.kopavogur.is/is/gjaldskra
Fjörið
https://kopavogur.facebook.com

Punktar dagins:

