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Sveitarstjori Dalir

From: Jóhannes Haukur Hauksson <johanneshh@simnet.is>
Sent: 18. desember 2017 20:17
To: Þorkell Cýrusson
Cc: Sveitarstjori Dalir; Eyjolfur Bjarnason; Eyþór Jón Gíslason (Eyþór Jón Gíslason 

(brekkuhvammur10@simnet.is)); Halla Steinolfsdottir (Halla Steinolfsdottir 
(hallasteinolfs@gmail.com)); Ingveldur Guðmundsdóttir (Ingveldur Guðmundsdóttir 
(ing.gudm@gmail.com)); Sigurður Bjarni Gilbertson; Valdís Gunnarsdóttir

Subject: Re: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL

Sæl öll. 
Legg til að tilboðinu tekið samkvæmt lið 1. 
Kv Jóhannes 
----- Upprunalegt skeyti ----- 
Frá: Þorkell Cýrusson <keli@audarskoli.is> 
Til: Sveitarstjóri <sveitarstjori@dalir.is>, Eyjolfur Bjarnason <eyjolfuringvi@gmail.com>, Eyþór Jón Gíslason (Eyþór 
Jón Gíslason (brekkuhvammur10@simnet.is)) <brekkuhvammur10@simnet.is>, Halla Steinolfsdottir (Halla 
Steinolfsdottir (hallasteinolfs@gmail.com)) <hallasteinolfs@gmail.com>, Ingveldur Guðmundsdóttir (Ingveldur 
Guðmundsdóttir (ing.gudm@gmail.com)) <ing.gudm@gmail.com>, Jóhannes Haukur Hauksson (Jóhannes Haukur 
Hauksson (johanneshh@simnet.is)) <johanneshh@simnet.is>, Sigurður Bjarni Gilbertson <siggi-
bjarni@hotmail.com>, Valdís Gunnarsdóttir <valaislandia@hotmail.com> 
Sent: Mon, 18 Dec 2017 20:09:03 -0000 (GMT) 
Efni: Re: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL 
 
Sæl, 
 
Ég legg til að tilboðinu verði tekið þ.e. liður nr. 1. 
 
Kveðjur, 
 
Keli 
 
Get Outlook for iOS<https://aka.ms/o0ukef> ________________________________ 
From: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> 
Sent: Monday, December 18, 2017 8:02:10 PM 
To: Eyjolfur Bjarnason; Eyþór Jón Gíslason (Eyþór Jón Gíslason (brekkuhvammur10@simnet.is)); Halla Steinolfsdottir 
(Halla Steinolfsdottir (hallasteinolfs@gmail.com)); Ingveldur Guðmundsdóttir (Ingveldur Guðmundsdóttir 
(ing.gudm@gmail.com)); Jóhannes Haukur Hauksson (Jóhannes Haukur Hauksson (johanneshh@simnet.is)); 
Sigurður Bjarni Gilbertson; Valdís Gunnarsdóttir; Þorkell Cýrusson 
Subject: FW: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL 
 
Sæl verið þið 
Var að móttaka þetta tilboð. 
Nú er tvennt til ráða: 
 
  1.  Veita mér heimild til að samþykkja tilboðið með fyrirvara um að ekki berist hærra tilboð fyrir 30. desember nk. 
  2.  Boða til sveitarstjórnarfundar fimmtudaginn 21. til að ráða ráðum. 
 
Legg til að þið ræðið málið símleiðis ykkar á milli og sendið mér síðan skilaboð og hvað á að gera. 
Ég verið í Reykjavík á morgun. 
 
mbk 
Sveinn 
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From: Finnbogi Kristjánsson [mailto:finnbogi@fron.is] 
Sent: 18. desember 2017 19:32 
To: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> 
Subject: Gantilboð 
 
Sæll, Sveinn 
 
Hér er gangtilboð frá Þórhalli. 
 
Hann samþykkir ykkar svar- eða gangtilboð með því að heildarverð verði kr. 460.000.000. Miðað var við afhendingu 
1. jan en það gæti eðlilega degist, úr þessu. Áfram eru inni jaðhiti, hitaveita, jaðrahluti og Sælingsdalstunga.. sjá 
kauptilboð. 
 
Greiðsur eru nánast óbreyttar, nema að hann hækkar seinna veðskuldabréfið um 10.000.000 kr.,  sem er ,,kúlulán", 
þ.e. greiðist upp á gjaldaga. Hann hugsar það innihaldi vexti, þ.e. 150.000.000 með vöxtum. 
 
Einnig er nauðsynlegt að hann setji inn í tilboðið fyrir fjarfestana / fjármögnunaraðilana til að sjá að sé búið að semja 
um leigu fyrir Byggaðsafnið og Íþróttamannvirkin. Takið eftir að það er frítt vatn, bæði til upphitunar, í sturtur, gufu 
og í sundlaugina. Geri ráð fyrir nánari útfærslu í leigusamningi, eftir eðli máls. 
 
Mbk 
 
Finnbogi Kristjánsson 
Lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali og lögg. leigumiðlari 
897-1212 
 
FRÓN fasteignamiðlun 
Síðumúla 23, 2. hæð 
108 Reykjavík 
519-1212 
 
www.fron.is<http://www.fron.is/> 
 
 
Finnbogi Kristjánsson lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali og lögg. leigumiðlari hefur starfað við fasteignasölu rúm 
30 ár og er eigandi af FRÓN fasteignamiðlun. Sérhæfing í sölu og veðmötum á fasteignum. Einnig í fjármálum 
heimilanna, rekstri fyrirtækja og sölu bújarða m.m. . Finnbogi er menntaður í búfræði- ferðamála- og viðskiptafræði 
svo af lögfræðisviði frá HÍ, Bifröst og Lbhi 
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Sveitarstjori Dalir

From: brekkuhvammur10 <brekkuhvammur10@simnet.is>
Sent: 18. desember 2017 20:18
To: Þorkell Cýrusson; Sveitarstjori Dalir; Eyjolfur Bjarnason; Halla Steinolfsdottir (Halla 

Steinolfsdottir (hallasteinolfs@gmail.com)); Ingveldur Guðmundsdóttir (Ingveldur 
Guðmundsdóttir (ing.gudm@gmail.com)); Jóhannes Haukur Hauksson (Jóhannes 
Haukur Hauksson (johanneshh@simnet.is)); Sigurður Bjarni Gilbertson; Valdís 
Gunnarsdóttir

Subject: Re: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL

Ég legg til að við tökum fyrsta kost. En ef er vilji til að funda þá er ég til í það. 
 
Kv Eyþór Gíslason  
 
Sent úr Samsung Galaxy snjallsímanum mínum. 

 
-------- Upprunalegt skeyti -------- 
Frá: Þorkell Cýrusson <keli@audarskoli.is>  
Dagsetning: 18.12.2017 20:09 (GMT+00:00)  
Til: Sveitarstjóri <sveitarstjori@dalir.is>, Eyjolfur Bjarnason <eyjolfuringvi@gmail.com>, "Eyþór Jón Gíslason (Eyþór 
Jón Gíslason (brekkuhvammur10@simnet.is))" <brekkuhvammur10@simnet.is>, "Halla Steinolfsdottir (Halla 
Steinolfsdottir (hallasteinolfs@gmail.com))" <hallasteinolfs@gmail.com>, "Ingveldur Guðmundsdóttir (Ingveldur 
Guðmundsdóttir (ing.gudm@gmail.com))" <ing.gudm@gmail.com>, "Jóhannes Haukur Hauksson (Jóhannes Haukur 
Hauksson (johanneshh@simnet.is))" <johanneshh@simnet.is>, Sigurður Bjarni Gilbertson <siggi-
bjarni@hotmail.com>, Valdís Gunnarsdóttir <valaislandia@hotmail.com>  
Efni: Re: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL  
 
Sæl, 
 
Ég legg til að tilboðinu verði tekið þ.e. liður nr. 1. 
 
Kveðjur, 
 
Keli 
 
Get Outlook for iOS 

From: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> 
Sent: Monday, December 18, 2017 8:02:10 PM 
To: Eyjolfur Bjarnason; Eyþór Jón Gíslason (Eyþór Jón Gíslason (brekkuhvammur10@simnet.is)); Halla Steinolfsdottir 
(Halla Steinolfsdottir (hallasteinolfs@gmail.com)); Ingveldur Guðmundsdóttir (Ingveldur Guðmundsdóttir 
(ing.gudm@gmail.com)); Jóhannes Haukur Hauksson (Jóhannes Haukur Hauksson (johanneshh@simnet.is)); 
Sigurður Bjarni Gilbertson; Valdís Gunnarsdóttir; Þorkell Cýrusson 
Subject: FW: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL  
  

Sæl verið þið 

Var að móttaka þetta tilboð. 

Nú er tvennt til ráða: 
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1. Veita mér heimild til að samþykkja tilboðið með fyrirvara um að ekki berist hærra tilboð fyrir 30. desember 
nk. 

2. Boða til sveitarstjórnarfundar fimmtudaginn 21. til að ráða ráðum. 

  

Legg til að þið ræðið málið símleiðis ykkar á milli og sendið mér síðan skilaboð og hvað á að gera. 

Ég verið í Reykjavík á morgun. 

  

mbk 

Sveinn 

  

  

From: Finnbogi Kristjánsson [mailto:finnbogi@fron.is]  
Sent: 18. desember 2017 19:32 
To: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> 
Subject: Gantilboð 

  

Sæll, Sveinn 

  

Hér er gangtilboð frá Þórhalli.  

  

Hann samþykkir ykkar svar- eða gangtilboð með því að heildarverð verði kr. 460.000.000. Miðað var við afhendingu 
1. jan en það gæti eðlilega degist, úr þessu. Áfram eru inni jaðhiti, hitaveita, jaðrahluti og Sælingsdalstunga.. sjá 
kauptilboð.  

  

Greiðsur eru nánast óbreyttar, nema að hann hækkar seinna veðskuldabréfið um 10.000.000 kr.,  sem er ,,kúlulán", 
þ.e. greiðist upp á gjaldaga. Hann hugsar það innihaldi vexti, þ.e. 150.000.000 með vöxtum.  

  

Einnig er nauðsynlegt að hann setji inn í tilboðið fyrir fjarfestana / fjármögnunaraðilana til að sjá að sé búið að semja 
um leigu fyrir Byggaðsafnið og Íþróttamannvirkin. Takið eftir að það er frítt vatn, bæði til upphitunar, í sturtur, gufu 
og í sundlaugina. Geri ráð fyrir nánari útfærslu í leigusamningi, eftir eðli máls.  

  

Mbk 
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Finnbogi Kristjánsson 

Lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali 

og lögg. leigumiðlari 

897-1212 

  

FRÓN fasteignamiðlun 

Síðumúla 23, 2. hæð 

108 Reykjavík 

519-1212 

  

www.fron.is  

  

  

Finnbogi Kristjánsson lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali og lögg. leigumiðlari hefur starfað við fasteignasölu rúm 
30 ár og er eigandi af FRÓN fasteignamiðlun. Sérhæfing í sölu og veðmötum á fasteignum. Einnig í fjármálum 
heimilanna, rekstri fyrirtækja og sölu bújarða m.m. . Finnbogi er menntaður í búfræði- ferðamála- og viðskiptafræði 
svo af lögfræðisviði frá HÍ, Bifröst og Lbhi 
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Sveitarstjori Dalir

From: Valdís Gunnarsdóttir <valaislandia@hotmail.com>
Sent: 18. desember 2017 20:19
To: Eyjolfur Bjarnason; Eyþór Jón Gíslason (Eyþór Jón Gíslason (brekkuhvammur10

@simnet.is)); Halla Steinolfsdottir (Halla Steinolfsdottir (hallasteinolfs@gmail.com)); 
Ingveldur Guðmundsdóttir (Ingveldur Guðmundsdóttir (ing.gudm@gmail.com)); 
Jóhannes Haukur Hauksson (Jóhannes Haukur Hauksson (johanneshh@simnet.is)); 
Sigurður Bjarni Gilbertson; Þorkell Cýrusson (Þorkell Cýrusson (keli@audarskoli.is)); 
Sveitarstjori Dalir

Subject: Re: FW: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL

Vel nr 1. 

Þú hefur mitt umboð! 

K kv Vala  

Get Outlook for Android 

 

From: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> 
Sent: Monday, December 18, 2017 8:02:10 PM 
To: Eyjolfur Bjarnason; Eyþór Jón Gíslason (Eyþór Jón Gíslason (brekkuhvammur10@simnet.is)); Halla Steinolfsdottir 
(Halla Steinolfsdottir (hallasteinolfs@gmail.com)); Ingveldur Guðmundsdóttir (Ingveldur Guðmundsdóttir 
(ing.gudm@gmail.com)); Jóhannes Haukur Hauksson (Jóhannes Haukur Hauksson (johanneshh@simnet.is)); 
Sigurður Bjarni Gilbertson; Valdís Gunnarsdóttir; Þorkell Cýrusson (Þorkell Cýrusson (keli@audarskoli.is)) 
Subject: FW: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL  
  
Sæl verið þið 
Var að móttaka þetta tilboð. 
Nú er tvennt til ráða: 

1. Veita mér heimild til að samþykkja tilboðið með fyrirvara um að ekki berist hærra tilboð fyrir 30. desember 
nk. 

2. Boða til sveitarstjórnarfundar fimmtudaginn 21. til að ráða ráðum. 
  
Legg til að þið ræðið málið símleiðis ykkar á milli og sendið mér síðan skilaboð og hvað á að gera. 
Ég verið í Reykjavík á morgun. 
  
mbk 
Sveinn 
  
  
From: Finnbogi Kristjánsson [mailto:finnbogi@fron.is]  
Sent: 18. desember 2017 19:32 
To: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> 
Subject: Gantilboð 
  
Sæll, Sveinn 
  
Hér er gangtilboð frá Þórhalli.  
  
Hann samþykkir ykkar svar- eða gangtilboð með því að heildarverð verði kr. 460.000.000. Miðað var við afhendingu 
1. jan en það gæti eðlilega degist, úr þessu. Áfram eru inni jaðhiti, hitaveita, jaðrahluti og Sælingsdalstunga.. sjá 
kauptilboð.  
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Greiðsur eru nánast óbreyttar, nema að hann hækkar seinna veðskuldabréfið um 10.000.000 kr.,  sem er ,,kúlulán", 
þ.e. greiðist upp á gjaldaga. Hann hugsar það innihaldi vexti, þ.e. 150.000.000 með vöxtum.  
  
Einnig er nauðsynlegt að hann setji inn í tilboðið fyrir fjarfestana / fjármögnunaraðilana til að sjá að sé búið að semja 
um leigu fyrir Byggaðsafnið og Íþróttamannvirkin. Takið eftir að það er frítt vatn, bæði til upphitunar, í sturtur, gufu 
og í sundlaugina. Geri ráð fyrir nánari útfærslu í leigusamningi, eftir eðli máls.  
  
Mbk 
  

Finnbogi Kristjánsson 

Lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali 
og lögg. leigumiðlari 
897-1212 
  

FRÓN fasteignamiðlun 
Síðumúla 23, 2. hæð 
108 Reykjavík 
519-1212 
  

www.fron.is  
  
  
Finnbogi Kristjánsson lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali og lögg. leigumiðlari hefur starfað við fasteignasölu rúm 
30 ár og er eigandi af FRÓN fasteignamiðlun. Sérhæfing í sölu og veðmötum á fasteignum. Einnig í fjármálum 
heimilanna, rekstri fyrirtækja og sölu bújarða m.m. . Finnbogi er menntaður í búfræði- ferðamála- og viðskiptafræði 
svo af lögfræðisviði frá HÍ, Bifröst og Lbhi 
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Sveitarstjori Dalir

From: Sigurður Bjarni <siggi-bjarni@hotmail.com>
Sent: 18. desember 2017 22:43
To: Sveitarstjori Dalir; Eyjolfur Bjarnason; Eyþór Jón Gíslason (Eyþór Jón Gíslason 

(brekkuhvammur10@simnet.is)); Halla Steinolfsdottir (Halla Steinolfsdottir 
(hallasteinolfs@gmail.com)); Ingveldur Guðmundsdóttir (Ingveldur Guðmundsdóttir 
(ing.gudm@gmail.com)); Jóhannes Haukur Hauksson (Jóhannes Haukur Hauksson 
(johanneshh@simnet.is)); Valdís Gunnarsdóttir; Þorkell Cýrusson (Þorkell Cýrusson 
(keli@audarskoli.is))

Subject: Re: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL

 
Ég legg til að við tökum tilboðinu sumsé lið 1. Minni þó á að fá lögfræðing til þess að fara yfir málin áður en 
það er skrifað undir. Væri til í að fá góð svör um hvað það þýðir að við séum veðhafar og ekki 1. veðhafi, 
það er að segja hvort við séum að einhverju leiti í hættu á að fá ekki peninga ef þetta gengur ekki upp hjá 
honum rekstrarlega séð.   
 
 
mbk  
Siggi Bjarni 

From: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> 
Sent: Monday, December 18, 2017 8:02 PM 
To: Eyjolfur Bjarnason; Eyþór Jón Gíslason (Eyþór Jón Gíslason (brekkuhvammur10@simnet.is)); Halla Steinolfsdottir 
(Halla Steinolfsdottir (hallasteinolfs@gmail.com)); Ingveldur Guðmundsdóttir (Ingveldur Guðmundsdóttir 
(ing.gudm@gmail.com)); Jóhannes Haukur Hauksson (Jóhannes Haukur Hauksson (johanneshh@simnet.is)); 
Sigurður Bjarni Gilbertson; Valdís Gunnarsdóttir; Þorkell Cýrusson (Þorkell Cýrusson (keli@audarskoli.is)) 
Subject: FW: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL  
  
Sæl verið þið 
Var að móttaka þetta tilboð. 
Nú er tvennt til ráða: 

1. Veita mér heimild til að samþykkja tilboðið með fyrirvara um að ekki berist hærra tilboð fyrir 30. 
desember nk. 

2. Boða til sveitarstjórnarfundar fimmtudaginn 21. til að ráða ráðum. 

  
Legg til að þið ræðið málið símleiðis ykkar á milli og sendið mér síðan skilaboð og hvað á að gera. 
Ég verið í Reykjavík á morgun. 
  
mbk 
Sveinn 
  
  
From: Finnbogi Kristjánsson [mailto:finnbogi@fron.is]  
Sent: 18. desember 2017 19:32 
To: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> 
Subject: Gantilboð 
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Sæll, Sveinn 
  
Hér er gangtilboð frá Þórhalli.  
  
Hann samþykkir ykkar svar- eða gangtilboð með því að heildarverð verði kr. 460.000.000. Miðað var við 
afhendingu 1. jan en það gæti eðlilega degist, úr þessu. Áfram eru inni jaðhiti, hitaveita, jaðrahluti og 
Sælingsdalstunga.. sjá kauptilboð.  
  
Greiðsur eru nánast óbreyttar, nema að hann hækkar seinna veðskuldabréfið um 10.000.000 kr.,  sem er 
,,kúlulán", þ.e. greiðist upp á gjaldaga. Hann hugsar það innihaldi vexti, þ.e. 150.000.000 með vöxtum.  
  
Einnig er nauðsynlegt að hann setji inn í tilboðið fyrir fjarfestana / fjármögnunaraðilana til að sjá að sé búið 
að semja um leigu fyrir Byggaðsafnið og Íþróttamannvirkin. Takið eftir að það er frítt vatn, bæði til 
upphitunar, í sturtur, gufu og í sundlaugina. Geri ráð fyrir nánari útfærslu í leigusamningi, eftir eðli máls.  
  
Mbk 
  

Finnbogi Kristjánsson 
Lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali 
og lögg. leigumiðlari 
897-1212 
  

FRÓN fasteignamiðlun 
Síðumúla 23, 2. hæð 
108 Reykjavík 
519-1212 
  

www.fron.is  
  
  
Finnbogi Kristjánsson lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali og lögg. leigumiðlari hefur starfað við 
fasteignasölu rúm 30 ár og er eigandi af FRÓN fasteignamiðlun. Sérhæfing í sölu og veðmötum á 
fasteignum. Einnig í fjármálum heimilanna, rekstri fyrirtækja og sölu bújarða m.m. . Finnbogi er menntaður 
í búfræði- ferðamála- og viðskiptafræði svo af lögfræðisviði frá HÍ, Bifröst og Lbhi 
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Sveitarstjori Dalir

From: Halla Steinolfsdottir <hallasteinolfs@gmail.com>
Sent: 19. desember 2017 08:45
To: Ingveldur Guðmundsdóttir
Cc: Sveitarstjori Dalir; Þorkell Cýrusson; Eyjolfur Bjarnason; Jóhannes Haukur Hauksson 

(Jóhannes Haukur Hauksson (johanneshh@simnet.is)); Eyþór Jón Gíslason (Eyþór 
Jón Gíslason (brekkuhvammur10@simnet.is)); Sigurður Bjarni Gilbertson; Valdís 
Gunnarsdóttir

Subject: Re: FW: Gagntilboð - TRÚNAÐARMÁL

Sæl öll 
Fagn, segi sama og Ingveldur og Siggi Bjarni.  
Sveinn hefur mitt umboð skv leið 1.  
Nú verður langt að bíða!  
Kv  
 
Halla Steinólfs 
 
Þann 19. desember 2017 kl. 07:25 skrifaði Ingveldur Guðmundsdóttir <ing.gudm@gmail.com>: 
Sæl öll, 
Sveinn hefur mitt umboð til að samþykkja tilboðið í samræmi við leið 1 en tek undir með Sigga Bjarna um að fá álit 
lögfræðings á kaupsamningnum áður en gengið er frá málum.  
 
Kv. IG 
 
18. des. 2017 20:02 skrifaði "Sveitarstjori Dalir" <sveitarstjori@dalir.is>: 
Sæl verið þið 
Var að móttaka þetta tilboð. 
Nú er tvennt til ráða: 
 
  1.  Veita mér heimild til að samþykkja tilboðið með fyrirvara um að ekki berist hærra tilboð fyrir 30. desember nk. 
  2.  Boða til sveitarstjórnarfundar fimmtudaginn 21. til að ráða ráðum. 
 
Legg til að þið ræðið málið símleiðis ykkar á milli og sendið mér síðan skilaboð og hvað á að gera. 
Ég verið í Reykjavík á morgun. 
 
mbk 
Sveinn 
 
 
From: Finnbogi Kristjánsson [mailto:finnbogi@fron.is] 
Sent: 18. desember 2017 19:32 
To: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> 
Subject: Gantilboð 
 
Sæll, Sveinn 
 
Hér er gangtilboð frá Þórhalli. 
 
Hann samþykkir ykkar svar- eða gangtilboð með því að heildarverð verði kr. 460.000.000. Miðað var við 
afhendingu 1. jan en það gæti eðlilega degist, úr þessu. Áfram eru inni jaðhiti, hitaveita, jaðrahluti og 
Sælingsdalstunga.. sjá kauptilboð. 
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Greiðsur eru nánast óbreyttar, nema að hann hækkar seinna veðskuldabréfið um 10.000.000 kr.,  sem er 
,,kúlulán", þ.e. greiðist upp á gjaldaga. Hann hugsar það innihaldi vexti, þ.e. 150.000.000 með vöxtum. 
 
Einnig er nauðsynlegt að hann setji inn í tilboðið fyrir fjarfestana / fjármögnunaraðilana til að sjá að sé búið að 
semja um leigu fyrir Byggaðsafnið og Íþróttamannvirkin. Takið eftir að það er frítt vatn, bæði til upphitunar, í 
sturtur, gufu og í sundlaugina. Geri ráð fyrir nánari útfærslu í leigusamningi, eftir eðli máls. 
 
Mbk 
 
Finnbogi Kristjánsson 
Lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali 
og lögg. leigumiðlari 
897-1212 
 
FRÓN fasteignamiðlun 
Síðumúla 23, 2. hæð 
108 Reykjavík 
519-1212 
 
www.fron.is<http://www.fron.is/> 
 
 
Finnbogi Kristjánsson lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali og lögg. leigumiðlari hefur starfað við fasteignasölu 
rúm 30 ár og er eigandi af FRÓN fasteignamiðlun. Sérhæfing í sölu og veðmötum á fasteignum. Einnig í fjármálum 
heimilanna, rekstri fyrirtækja og sölu bújarða m.m. . Finnbogi er menntaður í búfræði- ferðamála- og 
viðskiptafræði svo af lögfræðisviði frá HÍ, Bifröst og Lbhi 

 
 
 
 
--  

Halla Sigríður Steinólfsdóttir 

Ytri-Fagradal   

371 Búðardalur 
+ 354 89 33 2 11 


