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Kvernmo Motor BA
v/Per Ivar Lustad
Sørskagvegen 1
7650 Verdal

Viser til nabovarsel som jeg fikk tilsendt fra Sellæg Maskin as. Jeg ønsker ikke å skrive under på
den på grunn av at innløsningen/erstatningenav min hyttetomt Gnr 220 Bnr 9 ennå ikke er avklart.
Viser til vedtak i Plan- og utviklingkomiteen i Verdal 15.12.2005. Saksnr. 94/05, og vedtak i Verdal
kommunestyre 23-01.2006. Saksnr. 2/06.

Det har tidligere vært forhandlinger mellom meg og Kvernmo Motor v/Ole Borgen der vi ikke har
kommet til en løsning på innløsning/erstatningssummen.En av de siste henvendelsene til Kvernmo
Motor fra min side, var at leder i Plan-og utviklingskomuteen i Verdal kommune Marit Voll Skrove
tok kontakt med Ole Borgen med tanke på å finne en løsning i saken. Men Borgen hadde gitt klar
beskjed om at han ikke ønsket innblanding fra henne og kommunen.
Jeg er ikke ute etter å gjøre meg rik på dette, men forventer å få et økonomisk oppgjør slik at jeg
kan anskaffe meg en tilsvarende hyttetomt. slikjeg ser det burde ikke det by på store problemer for
Kvernmo Motor BA å få til en enighet med meg om dette. Da med tanke på de millionene de får i
støtte fra det offentlige.
Dette er en sak som har pågått så lenge at den nå bør ordnes opp i. Dette er også en sak som har
påført meg økonomiske belastninger. I en periode hadde jeg advokat for å føre min sak for meg,
men av økonomiske årsaker kunne jeg ikke fortsette over lengre tid med det. Grunnen til at jeg
ordna meg med advokat var at jeg helt ærlig følte meg veldig liten og svak i forhold til Kvernmo
Motor som hadde sin egen rådgiver/forhandler Cand. oecon. Stein Storsul.
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