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Sæll Þórhallur
Það er leitt að samningurinn við UMFI hafi ekki komið fyrir þín augu fyrr, hann fylgdi með til fasteignasalanna frá upphafi
eins og þú sérð í Dropboxinu.
Ég hef ekki fengið uppgjörið frá Flugleiðum en skal kalla eftir því.
Sendi úrklipp úr bókhaldinu með stöðunni eins og hún er í dag.
mbk
Sveinn
From: Thorhallur Hinriksson [mailto:th@arnarlon.is]
Sent: 27. desember 2017 16:17
To: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is>
Cc: Finnbogi Kristjánsson <finnbogi@fron.is>
Subject: RE: verktakasamn
Sælir og gleðilega hátíð,
Takk fyrir að senda mér gögnin á Dropbox. Ég átti svo sem alveg von á að það kæmi eitthvað óvænt upp þegar við
færum að skoða nánar en ég hef ekki séð þennan samning við UMFÍ áður og hef ekki gert ráð fyrir þeim 10,8m. árlega
sem eru greiddar til UMFÍ fyrir reksturinn á sundlauginni. Þetta bætist á lista atriða sem við ræðum betur á morgun, sbr.
útistandandi atriði sem ég sendi á Finnboga og mér skilst að þú sért búinn að fá send.
Ég vil leggja áherslu á að við komumst í gegnum þann lista á morgun og/eða næstu daga þannig að ekki standi nein atriði
eftir óumsamin þann 30. desember.
Annað, gætir þú sent mér lokauppgjör við Edduhótel fyrir sumarið í sumar (eins mikið sundurliðað og hægt er)? Það ætti
að liggja fyrir núna og lokagreiðsla þann 30. des. skv. leigusamningi. Eins ef til er uppfært kostnaðarskjal fyrir sundlaug
og íþróttahús fyrir 2017.
Sjáumst svo á morgun.
Kveðja,
ÞH

From: Finnbogi Kristjánsson [mailto:finnbogi@fron.is]
Sent: miðvikudagur, 27. desember 2017 14:47
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To: Thorhallur Hinriksson <th@arnarlon.is>
Subject: verktakasamn
Hæ
Hér eru umræddur samningur í viðhengi
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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