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Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra hefur kynnt sér meðfylgjandi tillögur að breytingum á aðalskipulagi og deiliskipulagi vegna stækkun á íbúðarreit 312-Íb á Dalvík og
deiliskipulagsbreytingu á Hóla- og Túnahverfi á Dalvík og gerir ekki athugasemdir við tillögurnar
Með kveðju
Alfreð Schiöth
heilbrigðisfulltrúi
Alfreð Schiöth
framkvæmdastjóri HNE
sími 462 4431
gsm 867 0598
Efni þessa tölvupósts og viðhengi hans kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem hann er stílaður á. Viðtakanda ber að tilkynna sendanda hafi
tölvupósturinn ranglega borist honum. Vinsamlega eyðið póstinum í slíkum tilvikum. Tölvupóstur sem tengist ekki starfsemi Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra er á ábyrgð
sendanda.
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Daginn
Hjálagt er ósk um umsögn vegna skipulagsmála í Dalvíkurbyggð
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Umsagnir einnig sendar í almennum pósti.
Kveðja,
Börkur Þór Ottósson
Sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs
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Dalvíkurbyggð
Ráðhúsi,
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__________________________________________________________________________________________________________________________________
Vinsamlegast athugið að tölvupóstur þessi og viðhengi hans eru einvörðungu ætluð þeim móttakanda sem tölvupósturinn er stílaður á. Tölvupósturinn og viðhengi hans
gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Ef þér hafið án tilætlunar, fyrir mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum eða viðhengjum hans
biðjum við yður að fara eftir 2. mgr. 44. gr. laga um fjarskipti nr. 107/1999 og gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra, skrá þau hjá yður, dreifa þeim áfram, né heldur
notfæra yður þau á nokkurn hátt og tilkynna til sendanda samstundis að þau hafi ranglega borist yður.
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