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Sæl tók skype call við claire í gær og fórum yfir þetta var með Viðar með mér uppá að bakka enskuna ef það yrði
vesen í miðju spjalli ;) en þetta gekk vel og þau eru spennt fyrir þessu og vilja gera þetta vel en við getum tekið
spjall á næsta fundi hvaða tímaramma við eigum að setja þeim, þau geta byrjað í apríl og gæti verið gott að fá þeirra
sérfræðing á vetrarsviði til okkar meðan snjór er og svo kæmi annar sem er sérhæfður í sumar afþreyfingu í sumar
... þá getur þeirra teymi unnið á fullu eftir það með alla upplýsingar. En til að byrja verkefnið þarf að greiða þeim
,000 og þá byrja þau en svona að fullum þunga í april. $110,000 total
Hello Hlyner! It was a pleasure speaking with you and Viðar today, and we are very excited that the project is ready
to get started!
As we discussed, attached is the scope of work modified to serve as a contract document. Please sign and return to
us to formalize our agreement (scanning and emailing is adequate). Also, attached are our instructions for a wire
transfer to allow for you to send the ,000 retainer to get the project started.
Please let me know if you have any questions. We will discuss scheduling and get back to you next week with some
opportunities for dates.
Thanks!
Claire

Með kæri kveðju, regards
Hlynur Kristinsson
Forstöðumaður Skíðasvæðis Ísafjarðarbæjar
General manager Ísafjarðarbær ski area
Ísafjarðarbær
Tungudalur
Pósthólf 56
400 Ísafjörður
Sími: 450 8000
Bein sími: 450 8404
Fax: 450 8008
Netfang: hlynurk@isafjordur.is
Vefur: www.dalirnir.is

