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Sveitarstjóri Dalir

From: Finnbogi Kristjánsson <finnbogi@fron.is>
Sent: fimmtudagur, 21. júní 2018 15:33
To: Eyjolfur Bjarnason
Cc: Ragnheiður Pálsdótttir; skulihg; Sveitarstjori Dalir; Thorhallur Hinriksson; Sigfríð 

Andradóttir
Subject: Re: Laugar, sala eigna

Sæll, Eyjólfur 
 
Takk fyrir að svara mér.  
Gott að vita af þessu. Við bíðum þá eftir pósti frá þér.  
 
 
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 21. júní 2018 kl. 14:16 skrifaði Eyjolfur Bjarnason <eyjolfuringvi@gmail.com>: 
Sæll Finnbogi 
 
Við munum óska eftir fundi með þér og fulltrúa Arnarlóns ehf. þegar nær dregur.  
Það eru allir að kynna sér gögn málsins núna. 
Ég mun senda þér tölvupóst þegar við erum tilbúin til þess að funda - get ekki svarað á þessum tímapunkti hvaða dag 
það verður. 
 
Með kveðju, 
Eyjólfur Ingvi Bjarnson 
oddviti Dalabyggðar 
 
þri., 19. jún. 2018 kl. 12:47 skrifaði Finnbogi Kristjánsson <finnbogi@fron.is>: 
Sæl, verið þið 
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Mér er það mikil ánægja að heyra að nýjir sveitastjórnarfulltrúar vilja kynna sér kaupsamninga nánar um sölu á fasteignum að Laugum í 
Sælingsdal með tilheyrandi, við Arnarlón ehf, eftir að hafa fengið til þess andrúm og tekið samtal um það.  
 
Eins og ég hef áður komið inn á er ég tilbúinn að svara spurningum nýju fulltrúa, koma vestur á staðinn til ykkar og útskýra nánar. Veit að 
Þórhallur, f.h. Arnarlóns, er tilbúinn til þess líka.  
 
Boðun mín í kaupsamning er mín skylda en eftir atvikum er auðvita hliðrað til, með nánari dagsetningar, eftir atvikum. Held að allir vilji 
ljúka þessum samningum sem fyrst! 
 
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 
 

 


