
1

Sveitarstjóri Dalir

From: Finnbogi Kristjánsson <finnbogi@fron.is>
Sent: þriðjudagur, 16. janúar 2018 09:19
To: Ingibjörg Jóhannsdóttir
Cc: Magnína G. Kristjánsdóttir; Sveitarstjori Dalir
Subject: Re: FW: Augl. mbl, reikn í des.

Sæl, aftur 
 
Ég jafnaði auglýsingareikninginn,  með millifærslu um umbeðna fjárhæð, um greiðslu á mismun, skv. tölvupósti frá 
Inibjörgu. Þannig að þeir reikningar sem þegar hafa verið lagðir fram af hálfu FRÓN fasteignamiðlunar, eru greiddir af 
hálfu Dalabyggðar. 
 
Ég skil ekki í þessari ,,óumbeðnu" millifærslu þann 19 okt. sl. Mig minnti að það hefi verið ein auglýsing í haust á 
tímabilinu ág-okt, en skv. yfirferð þá var það ekki, heldur voru birtinar auglýsinga eins og lýst er í síðasta pósti frá mér.  
 
Skv. samkomulagi þá ber ég aulg. undir seljandann til samþykktar. Ég hef ekki gert það sýnist mér fyrir birtingu 18. okt. 
sl. þannig að ég sleppi því að gefa út reikning fyrir þá birtingu. Hinsvegar var komin umræða um að auglýsa, formsins 
vegna, sá ég í tölvupósti.  
 
Setti frumrit af reikningum nr. 26 og 28 í póst, þannig að þeir ættu að skila sér til ykkar. 
 
 
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 
 
 
Þann 15. janúar 2018 kl. 20:38 skrifaði Finnbogi Kristjánsson <finnbogi@fron.is>: 
Sæl og bless 
 
Ég hef auglýst fjóru sinnum í Mogganum og einu sinni í Viðskiptablaðinu.  
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Í Mgganum birtist augl í maí, það er greitt fyrir, sjá reikn nr. 25. 
Önnur í mogganum 18 nóv.  sem ekki hefur verið sendur reiknngur fyrir. (Laugar jörð og hitaréttindi, sett inn) 
Og í Mogganum aftur augl. 25. nóv. (Laugar jörð og hitaréttidi sett inn) , reikn 26. greitt fyrir hana síðari í des. Í sama 
reikn. greitt fyrir augl. í Viðskiptablaðinu. 
Og að lokum augl. 16. des sl. það er reikn nr. 28, ógreiddur. (Sælingsdalstunga sett inn) 
 
Þannig að það er tvígreitt fyrir fyrsta reikninginn, sé ég en ósendur reikningur fyrir augl. í Mogganum 18. nóv. sl.  
 
 
 
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 
 
 
Þann 15. janúar 2018 kl. 14:40 skrifaði Ingibjörg Jóhannsdóttir <ingibjorgjo@dalir.is>: 

Góðan daginn 

  

Vinsamlegast sendið mér hreyfingarlista yfir viðskipti Dalabyggðar á árinu 2017 

  

Mér sýnist að tvígreiddur hafi verið reikningur nr. 25 kr.  104.604 síðan 10. Júní 2017 annarsvegar þann 7. Júlí og svo 
aftur 19. Okt 

Eins vantar mig frumrit reikninga nr. 26 og 28 frá árinu 2017 

  

Því óskum við einnig eftir að mismunur verði greiddur til baka til okkar á reikn 0312-26-1818 kt. 50694-2019 kr. 
7.285,- 

Og nýjasta krafan verði felld niður í heimabanka. 
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Bk 

  

Ingibjörg Jóhannsdóttir 

Aðalbókari 

Dalabyggð 

Miðbraut 11, 370 Búðardal 

S:430-4700 

  

From: Sveitarstjori Dalir  
Sent: föstudagur, 12. janúar 2018 13:21 
To: Ingibjörg Jóhannsdóttir <ingibjorgjo@dalir.is> 
Subject: FW: Augl. mbl, reikn í des. 

  

  

  

From: Finnbogi Kristjánsson [mailto:finnbogi@fron.is]  
Sent: 12. janúar 2018 12:26 
To: Dalir <dalir@dalir.is> 
Cc: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> 
Subject: Augl. mbl, reikn í des. 

  

Sæl og bless 

  

Hér er reikningurinn frá Mogganum, frá því í desember sl. vegna augl. fyrir jarðirnar Sælingsdalstungu og Lauga með 
tilheyrandi fylgifé.  

  

Sjá viðhengi.  
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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 

  

 
 


