Charlotte Clasen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Lisbeth & Jens <jahu1@privat.dk>
1. januar 2014 22:00
Henrik Hvidesten - Byrådet; Jacob Nordby; Charlotte Clasen
Fw: Søgsmålsret - mit j.nr. 058812-0001
image001.jpg; Brev af d.d..PDF

Kategorier:

Journaliseret

Kære Henrik Hvidesten, Jacob Nordby og Charlotte Clasen.
Godt nytår og tak for godt samarbejde i det gamle år.
Ang. ekspropriationssagen, lokalplan 176: Vi ønsker på ingen måde at så tvivl om hverken politikeres eller
embedsmænds hæderlighed, og vi er enige i, at vi må afvente Natur- og Miljøklagenævnets beslutning om, hvorvidt
de vil genoptage sagen på baggrund af kommunens henvendelse. Imidlertid er der jo ikke lang tid til udløb af fristen
for et evt. sagsanlæg midt i marts, hvis NMK beslutter at afvise en genoptagelse. Da vi ikke stolede på den vurdering
af sagen, som kommunen havde indhentet hos Horten, har vi brugt lidt tid på at finde en advokat, der matchede
Horten, for at få en anden kvalificeret vurdering. Vi mener, det er lykkedes med vedhæftede, og som det fremgår, er
Bech-Bruuns vurdering en helt anden og samtidig lange grundigere underbygget end Hortens. Da vi mener, at
udvalget og byrådet er blevet fejlinformeret, fordi kommunen har modtaget dårlig rådgivning, er det måske ikke for
tidligt at begynde at ændre kurs for den videre sagsbehandling, såfremt NMK afviser at genoptage sagen.
Vi tales ved i det nye år.
Venlig hilsen
Hanne Aagesen, skolebestyrelsen ved Kildeskolen,
Jeanette Baag, Gyrstinge Idrætsforening,
Vera Mortensen, Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd og
Jens Andersen, Landsbyhuset.

----- Original Message ----From: Jeanette Lillie Edlich
To: 'jahu1@privat.dk'
Cc: Håkun Djurhuus
Sent: Friday, December 27, 2013 1:20 PM
Subject: Søgsmålsret - mit j.nr. 058812-0001
På vegne af advokat Håkun Djurhuus, se venligst vedhæftede.
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København · Aarhus · Shanghai
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København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Danmark

Advokatfirma
CVR-nr. 25089944
T +45 72 27 00 00
www.bechbruun.com

1

Twitter-profil
LinkedIn-profil
Download kontaktkort
Tilmeld dig vores nyhedsservice

CONFIDENTIALITY
This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from
disclosure.
If you are not the intended recipient, please notify Bech-Bruun immediately by reply email and delete
the message and any attachment from your system.
If you are not the intended recipient, you must not forward this message or any attachment or
disclose the contents to any other person.
The contents of any email addressed to our clients are subject to our standard terms of business.
Our terms of business can be viewed at http://www.bechbruun.com/terms_of_business.htm
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