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Emne: Re: Angående Lyder Fisk AS sin klage på overtredelse sgebyr Sak 20-1 97
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Jeg skal ha meg frabett at dere ber meg om å fjerne fra en åpen sosial side min ytring, med påstand om at
den er usann.

I et demokratisk land som vi lever i står jeg fritt til å ytre min mening så fremst den ikke er støten de.
Finner dere ytringene støtende vil jeg oppfordre de re til å feks levere anmeldelse på innlegget.
For øvrig er jeg ikke det minste forfær over at der e igjen utøver deres hersketeknikk med å reagere
urasjonelt når dere selv "blir sett i kortene".
Etter 11 år i kommunen har jeg lært at hær holder m an kjæft og lar seg underkaste.
Jeg gjør oppmerksom på deres forsøk på å bruke Lyde r fisk Dyfjord som alibi i brann beredskapsplan.
Jeg gjør dere oppmerksom på teknisk sjæfs forsøk på å vitteliggjøre dems innbygger på fb med å kalle m eg
løgner i et elendig forsøk på kåseri.
Ja så kan jeg fortsette og fortsette med tidligere opplevelser her i kommunen.

Ønsker dere offentlig skittentøysvask så skal dere få den. Får tru ikke på noen tidspunkt at jeg legge r meg
ned å lar derre harsjelere vidre med meg.

Jeg eller Lyder fisk as har ikke på noen tidspunkt påklaget boten. For etter 11 åe i kommunen så vet j eg at
den vil aldri bli slettet eller redusert. Får hær s kal mann straffes får å sikre at man ligger i knest ående....
Et spørsmål??? Hva ga dere selv i bot når rådmannen sa go til å starte å bygge mollo uten å ha papiren e i
orden????
Dere forfekter at loven er lik for alle, så mitt sp ørsmål bør være belysende i den grad man ønsker å p åse at
alle i lebesby kommune behandles likt....
Læs klagen fra folket på boten. Da ser dere at jeg eller selskapet har klagd.

Nu har dere væll fått i klartekst at vi ikke har på klagd boten da Dere ikke evnet å se det av brevet f olket
sente inn.

Fjern Lyder fisk navnet der for verken jeg eller Ly der fisk as har klagd.

Så min anbefaling til hva dok bør gjøre....
Det er å send svar til folket på deres svar og hvor for dere synes at det er så viktig å kvæle "kjeltri ngene"
økonomisk, i deres kommune.
Får dere er tjenere av folket i kommunen deres, og ikke folket som er tjenere av dere.
Dere er ansatt av folket. Glem aldri det. Så min op pfordring er at dere svarer folket som har klagd ti l dere på
boten, så ærlig som som dere evner å gjøre. For det te er noe av folket som er deres arbeidsgivere..... .

Så til slutt en liten digresjon.....
Vi er nå aktiv i flere kommuner. Faktisk mere i and re en i lebesby....
Tru hvorfor vi ikke har problemer der, lik dem vi h ar opplevd i lebesby??

Ikke vet jeg, men jeg vet at som utvikler tiltrekke s man "ja" kommuner. Så siste stalltips i dag er... .. Sats
vidre på oppdrett å vindmøller...... Dere vil treng e d.
Svenne
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tir. 9. mar. 2021, 13:49 skrev Birger Wallenius < birger.wallenius@lebesby.kommune.no >:

Hei

Viser til dine påstander på Facebook (Samfunn og po litikk i Lebesby kommune) angående Sak 20-197 i
Lebesby kommune:

Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være fl yttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontro ller at koblingen peker til riktig fil og plasserin g.

Slik jeg ser det, så fremlegger du usannheter i dit t innlegg – se vedlegg.

Dette er fakta:

• Det er Lyder Fisk AS som har klaget (20-197-9).

• Lyder Fisk AS har fått muligheten til å gi tilbakem elding på foreløpig svar (20-197-10).

• Det at overtredelsesgebyret er betalt betyr ikke at gebyret er godtatt. Hvis klager får medhold vil
gebyret bli tilbakebetalt.
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Ber om at du snarest dementerer dine påstander.

Hvis du ønsker å trekke klagen, ber vi om at det gj øres skriftlig. Kommunen vil da underrette
Statsforvalteren i Troms og Finnmark om at saken tr ekkes, og dermed kan avsluttes uten sluttbehandling .
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