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jon.a.baldurs@gmail.com
FW: Næsta árs afborganir
1609021
Dalabyggð
2.11.2017 16:49:44
Sveinn Pálsson

Viðhengi
Afborganir næsta árs.2018.pdf
Sæll Jón Arnar
Nú er komið lboð í Lauga sem sveitarstjórn þarf að taka afstöðu l á þriðjudag í næstu viku.
Tilboðið er 350 mkr. sem er í lægri kan num miðað við álit þi frá 25. september sl.
Þú metur það þannig að sveitarfélaginu sé óhæ að taka 150 mkr lán.
Er það skuldaviðmið sem ákvarðar þe a eða rekstrarleg geta l að greiða a organir?
Sendi þér yﬁrlit yﬁr a organir lang malána. Á því sést að árlegar a organir núverandi lána lækka verulega árið 2025 eða e ir 7 ár. Er hugsanlegt að teygja sig
ei hvað upp fyrir 150 mkr ef hor er á þe a og þá hugsanlegar brey ngar á núverandi lánum með endur ármögnun samhliða ármögnun íþró amiðstöðvar.
Sveitarstjórn þarf að á a sig á hvort glóra sé í að taka þessu lboði eða ákveða upphæð gagn lboðs.
Það væru go að fá ei hvað frá þér fyrir fundinn sem verður seinnipar nn á þriðjudag.
Með kveðju,
Sveinn Pálsson
Sveitarstjóri Dalabyggðar
Miðbraut 11, 370 Búðardal.
sími: 430 4700 ? 864 4647
ne ang: sveitarstjori@dalir.is
veﬀang: www.dalir.is
---------------------------------------------------------------------------------------------Fyrirvari:
Þessi tölvupóstur getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er s laður á.
Öll önnur notkun er óheimil og vísast l 47. og 74. gr. Laga nr 81/2003.
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