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`itiscr til besjed Mottatt mobilsvar sent n& ikveI «tt~:r at jeg kor tilbake fra mixer til

fsvem.utia,gared i Stavanger. jt g vet ikke hvilket mate det refertare :s til Oa jeg ikke bat
tlxottaitr toe innknllt:lse til noe hate. tag motta an innkalling hi et mote dagen fØr et mote
1e hnl>e:styrct som advokat vite. . Det er gjerne greit for
link ualtsptabek og det
peaiaja mister shin bor i Haugesaund, men fur idle oss 'indtc ar,an er i jobb er slikt umuligIng har allerede avttdt andre motet i uia~rgeri i Stavanger og lr isa dcrfbt ild e mote i
Haugesund A morjcn : Dette er derfor helt umulig. Fictngangsmåten i dear tilf lk er i
høyeste gritd uprofcajuiiell og burde viere unødvcndil ; for en profesjonøU advokat
at

Oct km på kknne bakgrunn ikke almsepter s at; det avhnide noe mote i boe
tans rein avgjørelser kiet det ikke hat va:rt *tt tål trei lig fist eller
op lysiang r om iratil~Esl iai til et slikt mote-

jeg ber hobestyrer om a fvreela en ily dato for mete og aeride motcinnkalling i god fid.
Dot or na ct flcrtall av ama
lgen sum er i job)) cog ~c ller ikke bor i Haugesund og det naå
taes hensyn til dette . Man mil kunne fo.arveote 14 dagers varsel med on slukkeiig
informasjon sendt ut pa fin hand.
Det forundrer mcg også sat vi overhodet ikke har mottatt noen infotmasjon av bobestyrer
vedror;ende Vibtandsvy etter alle sknveriet i amen : jeg ma be bobestyrer sand
xnfonnasjon om hva som foregår og ko si av pAlegg/vedtak foretatt at kommunen slik at
rlett:a kne vutdeies . Vi har tidligere mange ganger bedt om bedre vedlikehold og etterayn
pa Vibrandsoy utan at noe hat vart glory av hobestyrer og de siste SItt ivericr og pålec
synes og være xesultatet av en slik skjødesløshet fra bubestyrez.
ut

Du har heller dike lykkes meg å fa fatt i mm bror .ikveld man jeg antar at han heller ikke
har butt om dette siden han ikke har kontaktet mcg. Uansett sa kan jeg ikke askpetere at
jig ikke hat mottatt an slukkelig ilarzkalling og hat muligheter til å mote.
d hils c:tY

