Anna Þóra Gísladóttir
From:
Sent:
To:
Subject:

Anna Þóra Gísladóttir
fimmtudagur, 7. apríl 2022 15:01
matthea@simnet.is
RE: 2203100 - Grenndarkynning fyrir Grundartún 14

Sæl.
Fyrir svarið, staðfesti hérmeð móttöku þess.
Svar í tölvupósti nægir, takk.

Með bestu kveðju,
Anna Þóra
S: 433-1063 / 866-3081

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem sendingin er stíluð á og gæti innihaldið
upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafið þér fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum
hans ber yður skv. 9. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003 að gæta fyllsta trúnaðar, hvorki skrá upplýsingar hjá yður né notfæra yður
þær á nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis um að þær hafi ranglega borist yður. Vinsamlegast eyðið þeim að því loknu.

From: matthea@simnet.is <matthea@simnet.is>
Sent: fimmtudagur, 7. apríl 2022 14:09
To: Anna Þóra Gísladóttir <annathg@akranes.is>
Subject: RE: 2203100 ‐ Grenndarkynning fyrir Grundartún 14

Góðan dag
Varðandi grendarkynningu fyrir Grundartún 14
Við gerum engar athugasemdir við breytingar á Grundartúni 14.
Og við fögnum því að loksins verður þetta hús klárað en við erum búin að horfa út um gluggann á
þetta hálfbyggða hús í tæp 40 ár.
Virðingarfyllst
Matthea Kristín Sturlaugsdóttir 200547-3819 sími 8631712
Benedikt Jónmundsson 050844-3159
Bakkatúni 10
p.s. láttu okkur vita ef við þurfum að koma og skrifa undir eitthvað formlega
From: Anna Þóra Gísladóttir <annathg@akranes.is>
Sent: Thursday, April 7, 2022 10:43 AM
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To: matthea@simnet.is
Subject: 2203100 ‐ Grenndarkynning fyrir Grundartún 14
Góðan dag.
Meðfylgjandi er grenndarkynning fyrir Grundartún 14.

Með bestu kveðju,
Anna Þóra Gísladóttir
verkefnastjóri hjá skipulags- og umhverfissviði Akraneskaupstaðar
S: 433-1063 / 866-3081
Netfang: annathg@akranes.is
www.akranes.is / www.facebook.com/Akraneskaupstadur

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem sendingin er stíluð á og gæti innihaldið
upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafið þér fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum
hans ber yður skv. 9. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003 að gæta fyllsta trúnaðar, hvorki skrá upplýsingar hjá yður né notfæra yður
þær á nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis um að þær hafi ranglega borist yður. Vinsamlegast eyðið þeim að því loknu.
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