
Sveitarstjori Dalir

Til  : 'Bergljót Kristjánsdóttir' <bergljot@hi.is>
Frá  : Sveitarstjori Dalir
Heiti  : RE: Laugar
Málsnúmer. : 1609021
Málsaðili  : Dalabyggð
Skráð dags  : 20.12.2017 09:51:15
Höfundur  : Sveitarstjori Dalir

Sæl Bergljót
Ég verð í Reykjavík nú á föstudaginn, laus eftir hádegið.
Nú stefnir í að Dalabyggð selji hlut sinn í jörðinni og ég held að það sé heppilegra að ganga frá lóðamálunum áður.
Hefur þú tíma til að skoða pappírana sem ég sendi þér um daginn og helst hitta mig til að undirrita?

mbk
Sveinn

-----Original Message-----
From: Bergljót Kristjánsdóttir [mailto:bergljot@hi.is]
Sent: 24. nóvember 2017 11:03
To: Sveitarstjori Dalir
Subject: Re: Laugar

Sæll aftur.
Nú er ljóst að ég verð ýmist á fundum eða á haus í vinnu langt fram á kvöld. Getum við hist í næstu viku?
b.kv.
Bergljót

Þann föstudagur 24 Nóvember 2017 11:54 CET, skrifaði Sveitarstjori Dalir :

> Sæl
> Ég get hugsanlega mætt laust eftir 16:30. Þá ert þú væntanlega farin heim?
>
> Sent from my iPhone
>
> On 23 Nov 2017, at 23:30, Bergljót Kristjánsdóttir mailto:bergljot@hi.is>> wrote:
>
>
> Sæll Sveinn.
> Ég er upptekin frá hádegi og að minnsta kosti til þrjú.
> b.kv.
> Bergljót
>
> Þann fimmtudagur 23 Nóvember 2017 17:36 CET, skrifaði Sveitarstjori Dalir mailto:sveitarstjori@dalir.is>>:
>
> Sæl Bergljót
>
> Við þurfum að undirrita þessi skjöl til að hægt sé skrá eignarhaldið eins og það á að vera.
> Ert þú við á morgun?
> Ég gæti átt tíma í hádeginu eða kl. 14.
>
>
> Með kveðju,
> Sveinn Pálsson
> Sveitarstjóri Dalabyggðar
> Miðbraut 11, 370 Búðardal.
> sími:   430 4700
> netfang: sveitarstjori@dalir.is<mailto:sveitarstjori@dalir.is><mailto:sveitarstjori@dalir.is>
> veffang: www.dalir.is<http://www.dalir.is><http://www.dalir.is>
>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------
> Fyrirvari:
> Þessi tölvupóstur getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á.
> Öll önnur notkun er óheimil og vísast til 47. og 74. gr. Laga nr 81/2003.
> Disclaimer:
> This e-mail may contain confidential information only intended for the addressee.
> Please notify the sender if you have received this e-mail by mistake

> --------------------------------------------------------------------------------------------------
>
>
>
>
>
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