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Sveitarstjori Dalir
Thorhallur Hinriksson <th@arnarlon.is>
Finnbogi Kristjánsson <finnbogi@fron.is>
RE: Laugar - framlenging frests til að falla frá fyrirvörum
1609021
Dalabyggð
19.2.2018 14:26:03
Thorhallur Hinriksson <th@arnarlon.is>
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Sælir,
fyrir hönd Arnarlóns ehf. óska ég hér með e ir framlengingu frests l að falla frá fyrirvörum kaup lboðs Arnarlóns í eignir Dalabyggðar og Dalagis ngar að Laugum í
Sælingsdal og Sælingsdalstungu um 4 vikur eða l 19. mars 2018. Ástæða frestunar er sú að Byggðastofnun náði ekki að afgreiða umsókn í ma fyrir stjórnarfund
stofnunarinnar þann 16. febrúar sl. Umsóknin verður því tekin fyrir á næsta stjórnarfundi sem áætlaður er að haldinn verði um miðjan mars en þeir eru að jafnaði
haldnir með mánaðarfres .
Vinsamlegast staðfes ð mó öku og samþykki framlengingar þegar það liggur fyrir.
Kveðja,
ÞH
From: Sveitarstjori Dalir [mailto:sveitarstjori@dalir.is]
Sent: föstudagur, 9. febrúar 2018 18:21
To: Thorhallur Hinriksson
Cc: Finnbogi Kristjánsson ; Jóhannes Haukur Hauksson (Jóhannes Haukur Hauksson (johanneshh@simnet.is))
Subject: RE: Laugar - framlenging frests l að falla frá fyrirvörum
Sæll Þórhallur
Staðfes mó öku.
Framlengdur frestur l að falla frá fyrirvörum er þá l 24. febrúar nk.
Með kveðju,
Sveinn Pálsson
Sveitarstjóri Dalabyggðar
Miðbraut 11, 370 Búðardal.
sími: 430 4700
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.
Disclaimer:
This e-mail may contain conﬁden al informa on only intended for the addressee.
Please no fy the sender if you have received this e-mail by mistake
--------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Thorhallur Hinriksson [mailto:th@arnarlon.is]
Sent: 9. febrúar 2018 17:48
To: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is>
Cc: Finnbogi Kristjánsson <ﬁnnbogi@fron.is>
Subject: Laugar - framlenging frests l að falla frá fyrirvörum
Sæll Sveinn,
Ég vísa í kaup lboð Arnarlóns í eignir Dalabyggðar og Dalagis ngar að Laugum í Sælingsdal og Sælingsdalstungu. Í lboðinu gerir Arnarlón fyrirvara, m.a. um
ármögnun og ástandsskoðun, sem fallið skal frá innan 6 vikna frá samþykki lboðs. Sá frestur rennur út á morgun 10. febrúar en kaupandi hefur þó ré l að
framlengja fres nn um 14 daga skv. lboðinu.
Það lkynnist hér með að Arnarlón ehf. mun nýta sér ré

l framlengingar um 14 daga eða l og með laugardeginum 24. febrúar.

Vinsamlegast staðfes ð mó öku.

10/24/2018, 1:32 PM

2 of 2

https://www.onecrm.is/onecrm4/viewcontrol/getItem.aspx?itemid=19...

Kveðja,
ÞH

Þórhallur Örn Hinriksson
Framkvæmdastjóri
th@arnarlon.is
S: 686-4085

10/24/2018, 1:32 PM

