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Sælar.
Til frekari skýringar þá er kannski rétt að árétta að auðvitað má kjörstjórnarfólk hefja
störf áður en allir koma á staðinn en þessu var fyrst og fremst ætlað að skýra
atburðarásina.
Vonandi að þessu ljúki farsællega fyrir alla.
Með kveðju / Best regards,
Bragi R. Axelsson, lögmaður / attorney at law
Eigandi / Partner
Officio lögmenn / Officio legal
Austurströnd 8, jarðhæð
Hafnarstræti 6, jarðhæð
/
400 Ísafjörður - IS - Iceland /
170 Seltjarnarnes - IS - Iceland
bragi@officio.is
Sími/tel +354 519 4848
http://www.officio.is

OFFICIO
LÖGMENN
On Wed, Sep 29, 2021 at 4:36 PM Bragi R. Axelsson, lögmaður <bragi@officio.is> wrote:
Sæl.
Ég hafði þegar gert athugasemd við formann NV kjörstjórnar við orðalagið að ákveðið hafi
verið þegar engin ákvörðun var tekin um endurtalningu heldur byrjuðu kjörstjórnarmenn að
telja og skoða atkvæði áður en aðrir kjörstjórnarmenn komu á staðinn.
Fundargerðin er ekki í mínu nafni svona þar sem ég kom hvergi að ákvörðun um að telja aftur
atkvæði Viðreisnar.
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Með kveðju / Best regards,
Bragi R. Axelsson, lögmaður / attorney at law
Eigandi / Partner
Officio lögmenn / Officio legal
Hafnarstræti 6, jarðhæð
/
Austurströnd 8, jarðhæð
400 Ísafjörður - IS - Iceland /
170 Seltjarnarnes - IS - Iceland
bragi@officio.is
Sími/tel +354 519 4848
http://www.officio.is

OFFICIO
LÖCMENN
On Wed, Sep 29, 2021 at 2:39 PM Laufey Helga Guðmundsdóttir <laufeyhelga@althingi.is>
wrote:
Sæll Bragi,
Sjá meðfylgjandi.
Kv. Laufey

Laufey Helga Guðm undsdóttir

Lögfræðingur og ritari landskjörstjómar
Skrifstofa Alþingis, lagaskrifstofa
sím i 563-0926 / 860-2253
www.althingi.is

Þessi tölvupóstur ásamt viðhengjum er eingöngu ætlaður þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu
upplýsingar í honum verið bundnar trúnaði. Birting tölvupóstsins eða viðhengja, að hluta til eða í heild, er óheimil
án samþykkis sendanda. Fyrirvari/Disclaimer

Frá: Bragi R. Axelsson, lögmaður <bragi@officio.is>
Sent: miðvikudagur, 29. september 2021 08:56
Til: Laufey Helga Guðmundsdóttir <laufeyhelga@,althingi.is>
Efni: Norðvestur

Sæl Laufey.
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Ég heiti Bragi Rúnar Axelsson lögmaður og er aðalmaður í yflrkjörstjórn
Norðvesturkjördæmis.

Nú skilst mér að Landskjörstjórn hafi fengið fundargerð og skýrslu frá formanni
yfirkjörstjórnar í gær. Þessa skýrslu myndi ég vilja sjá sem allra fyrst til að ég geti áttað mig
á hvort á fundargerð og skýrslu nefndarinnar hafi verið gerðar þær breytingar sem
nefndarmenn og starfskona nefndarinnar báðu um.

Mætti ég biðja þig að senda mér þetta sem fyrst?

Með kveðju / Best regards,
Bragi R. Axelsson, lögmaður / attorney at law
Eigandi / Partner
Officio lögmenn / Officio legal
Hafnarstræti 6, jarðhæð
/
Austurströnd 8, jarðhæð
400 Ísafjörður - IS - Iceland /
170 Seltjarnarnes - IS - Iceland
bragi@officio.is
Sími/tel +354 519 4848
http://www.officio.is
Mynd fjarlægð af sendanda.

Þessi tölvupóstur ásamt viðhengjum er eingöngu ætlaður þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu
upplýsingar í honum verið bundnar trúnaði. Birting tölvupóstsins eða viðhengja, að hluta til eða í heild, er óheimil
án samþykkis sendanda. Fyrirvari/Disclaimer
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