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Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

Inkasso og stævningstrusler - Fwd: Kvittering for modtagelse af rykker 

Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com> 9. juni 2020 kl. 08.39
Til: Bjarne Corvinius Klintbøl <advokaten@image.dk>
Cc: Alex Stubbe <alexstubbe@gmail.com>

Til Bjarne C. Klintbøl

Jeg skrev i går at jeg godt kunne forstå din utålmodighed. 
Men jeg bliver lige nødt til at tydeliggøre nogle forhold inden du fortsætter med inkasso og stævningstrusler. 

Sagen om min trixtank og den negative miljøpåvirkning som en årlig tvangstømning afstedkommer, er noget jeg har
kæmpet for i en menneskealder for at få ændret. Det ligger nu delvis i ruiner.

Billedlig talt har jeg leveret udkast til tegninger til både anklager og min forsvarer til en - lad os nøjes med - flot
garage. 
Resultatet ligner på ingen måde en garage, nærmere et faldefærdigt hundehus, der ikke kan bruges til ret meget.

Hvordan det kunne ende så galt, har jeg en forventning om at blive klogere på, når jeg får til tilsendt den aktindsigt,
som omtales nedenstående.

Hvis du havde bestilt en flot garage ved en håndværker og fået et hundehus i stedet, formoder jeg også du var
interesseret i, hvor det var gået galt i hele processen!

cc: Alex Stubbe

---------- Forwarded message --------- 
Fra: <MPE113@politi.dk> 
Date: man. 8. jun. 2020 kl. 19.53 
Subject: Kvittering for modtagelse af rykker 
To: <jornrass@gmail.com> 

Kære Jørn Rasmussen

Anklagemyndigheden har den 13. maj 2020 modtaget din anmodning om aktindsigt i sagen med journalnummeret
1900-88990-00001-18

 

Din anmodning vil blive behandlet snarest muligt.

 

Ligeledes har anklagemyndigheden den 26. maj. 2020 modtaget din rykker for en besvarelse af din anmodning om
aktindsigt.

 

Anklagemyndigheden har den 8. juni 2020 modtaget din rykker for svar på din anmodning om aktindsigt.

 

Jeg kan oplyse, at Deres aktindsigtssag bliver behandlet hurtigst muligt. Vi har mange indkomne sager, der prioriteres
og behandles efter bedste evne, hvorfor sagsbehandlingstiden er derefter.
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