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Sveitarstjori Dalir;Ungmennafélag Íslands <umfi@umfi.is>
Auður Inga Þorsteinsdóttir <audur@umfi.is>
Sigfríð Andradóttir
RE: 1805001 - Staða mála - Laugar, Sælingsdal
1805001
Ungmennafélag Íslands
30.5.2018 08:47:13
Auður Inga Þorsteinsdóttir <audur@umfi.is>
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Sæll Sveinn
Kærar þakkir fyrir þessar upplýsingar. Við verðum áfram á tánum og fylgjumst með framvindunni.
Bestu kveðjur
Auður
From: Sveitarstjori Dalir [mailto:sveitarstjori@dalir.is]
Sent: 28. maí 2018 14:02
To: Ungmennafélag Íslands
Cc: Sigfríð Andradó r
Subject: 1805001 - Staða mála - Laugar, Sælingsdal

Ungmennafélag Íslands
Auður Inga Þorsteinsdó r, framkvæmdastjóri
Á fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar 24. maí sl. var undirrituðum falið að svara fyrirspurn þinni sem barst í bréﬁ dags. 27. apríl 2018.
Á sama fundi var allað um málefni Lauga og var e irfarandi fært l bókar:
"Á 160. fundi sveitarstjórnar þann 17. apríl ákvað sveitarstjórn að slíta viðræðum við Arnarlón ehf. þar sem á gögnum sem fyrir fundinum lágu má greina að
veðskuldabréf fyrir lokagreiðslu Arnarlóns væri tryggt með 3ja veðré en ekki 1. eða 2. veðré eins og sveitarstjórn hefur kraﬁst frá upphaﬁ viðræðna milli aðila í
desember 2017.
Arnarlón ehf. mótmæl þessari afgreiðslu þann 20. apríl sl. þar sem lboðsgjaﬁ haﬁ fallið frá öllum fyrirvörum innan þess frests sem samþykktur hafði verið.
Þann 13. maí leggur Arnarlón ehf. fram llögu að lausn l þess að klára viðskip n milli Arnarlóns ehf. og Dalabyggðar um Laugar í Sælingsdal og Sælingsdalstungu.
Auk tölvupósts Arnarlóns frá 13. maí sl. liggur fyrir fundinum tölvupóstur frá sama aðila frá 18. maí, opið bréf Eyjólfs Ingva Bjarnarsonar l sveitarstjórnar dags. 21.
maí og svar sveitarstjórnar frá 23. maí sl.
Oddvi hefur f.h. sveitarstjórnar mó ekið e irfarandi ályktun: "Í samræmi við 64. gr. samþykkta um stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar óskum við undirrituð e ir
því að almenn atkvæðagreiðsla fari fram um mál nr. 1609021 - sala eigna - Laugar og Sælingsdalstunga sbr. llögu Arnarlóns ehf. frá 13. maí sl. um lausn á málinu.
Við erum á mó því að Dalabyggð vei seljendalán." Undir þe a hafa ritað 213 íbúar sveitarfélagsins. Tillaga: Sveitarstjórn telur að llaga Arnarlóns ehf. frá 13. maí
sl. með viðbótum frá 18. maí sé ágætlega l þess fallin að ljúka sölunni og þar með renna stoðum undir uppbyggingu íþró amannvirkja við Auðarskóla eins og
stefnt hefur verið að. Í ljósi umræðu í samfélaginu og á samfélagsmiðlum og nýfenginna undirskri a er hins vegar lagt l að málinu verði vísað l afgreiðslu nýrrar
sveitarstjórnar sem tekur við stjórn sveitarfélagsins þann 10. júní næstkomandi. Samþykkt í einu hljóði."
Vona að þe a svari fyrirspurninni að einhverju ley .
Með kveðju,
Sveinn Pálsson
Sveitarstjóri Dalabyggðar
Miðbraut 11, 370 Búðardal.
sími: 430 4700
ne ang: sveitarstjori@dalir.is
veﬀang: www.dalir.is
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