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VEDLEGG 5 —BREV FRA HILDE
MARlE BERGFJORD (ELSE K
BERGFJORD) TIL KARMØY
KOMMUNE DATERT 29 04 20 l7

M

9.

Hilde Marie Bergfjord,
(representerer

sin mor, Else Kristine Bergfjord)

Postboks 465,
4291 Kopervik

Karmøy

Kommune

v/ Silvia May Stange,
Rådhuset,
Postboks

V
167,

4291 Kopervik

Merknad
Holmane

tilm

Kopervik 29.04.17

tereferat

odk'ent

med

runneierne

innenfor

Ian 2041—områdere

ulerin

for Åkra

nåo

17.11.2015.

Viser til møte avholdt på Rådhuset i Kopervik 07. april 2017. (Saksnr. 09/3060—164)
Else Kristine Bergfjord og Hilde Marie Bergfjord mottok brev med referat i postkassen/postboksen
25.04.17.

Etter å ha lest gjennom referatet mener vi at referatet er ufullstendig.
Det er korrekt at Else Kristine Bergfjord ønsket et informasjonsmøte

med motparten

for lenge siden.

Følgende merknader til referatet vil Else Kristine Bergfjord ha med, da det ikke har blitt avtalt et nytt
møte.

Jeg, Hilde Marie Bergfjord hadde fullmakt til å representere

min mor og leste bl.a opp disse

punktene:

.

Else Kristine Bergfjord vil bli møtt med respekt fra motparten.

.

Hun overtok eiendommene,

c

ingen fra motparten

Gnr/bnr. 15/218, 1823 og 2169 etter sin mann som døde i 2016.

har tatt kontakt med henne for å høre hennes synspunkter

i saken og de

har heller ikke spurt om hun vil avstå grunn vederlagsfritt.
'

Den første kontakten med henne fra motparten
Karmøyadvokatene

0

kom iform

av brev, representert

ved

DA, datert 08.11.16.

l dette brevet fra Karmøyadvokatene

DA, får hun fra motparten

tilbud om å få kr. 300,- pr.

m2 med begrunnelse i at det har kommunen

betalt i en lignende sak. Hvor kommunen

betalt

med ordfører.

dette,

fikk vi først vite da vi var i møte

har

l

a

I samme brev får hun vite at opparbeidelsen
overlevert

kommunen.

forbindelse
Ordfører

med opparbeidelsen

inviterer

burde

ha blitt

om eventuelle

kostnader hun må ha i

av fortau og gatelys langs veien.

til et innledende

eiendomsbesittere

av fortau og gatelys langs veien senere vil bli

Hun får ingen opplysninger

samhandlingsmøte,
innkalt

men hun som en av mange

til informasjonsmøte

med motparten

og andre

berørte eiendommsbesittere.
Hun har fått vite at enkelte eiendomsbesittere
hun/alle

berørte

eiendomsbesittere

I brev fra Karmøyadvokatene

blitt

har vært invitert

på møte — hvorfor har ikke

invitert?

DA, datert 29.11.2016 står det bl. a at Øya og Holmavegen AS

har fått signaler om at kommunen ønsker at denne veien skal bygges og at kommunen
ønsker å avholde et informasjonsmøte

med grunneierne

om dette en gang ut på nyåret.

Hvem i kommunen har signalisert dette? Hvorfor har ikke alle berørte eiendomsbesittere
signaler om dette?

Motparten

fått

(

møter motstand fra Else Kristine Bergfjord fordi:

I en slik viktig sak som dette mener Else Kristine Bergfjord at det har foregått en mangelfull
saksgang.

Alle berørte parter i saken må få samme informasjon.
Alle fakta i saken må opplyses.
Else Kristine Bergfjord har fått for liten og ufullstendig
Alle berørte parter må bli informert

informasjon

om saken.

på en saklig, ærlig og redelig måte.

At det må være en korrekt saksgang med referat som kan ettergås.
Ser i referatet et spørsmålstegn om Ernst Håkon Bergfjord møtte istedetfor
Han hadde fullmakt til å representere

sin mor på møtet.

Mvh. Hilde Marie Bergfjord og Else Kristine Bergfjord

amt mam
WaggaW may, $20n
Kopi til: lngvarJohnsen
John Kenneth Mannes
Kåre Johan Mannes
Geir Helge Hauso
Anne Marith Mannes
Ernst Håkon Bergfjord
Gunnbjørg Mosnes
Else Kristine

Bergfjord‘s

advokat,

Knut M. Haavik

sin mor. Til orientering:

