Lilian Garler
Emne:

VS: SV: Vedr digesagen

Fra: Ebba Andresen [mailto:ebbaoglars@hotmail.com]
Sendt: 6. september 2013 11:49
Til: Astrid Ejlersen
Emne: RE: SV: Vedr digesagen

Ja gerne.

From: ae@langelandkommune.dk
To: ebbaoglars@hotmail.com
Subject: SV: Vedr digesagen
Date: Fri, 6 Sep 2013 09:24:32 +0000
Lige et spørgsmål:
Ønsker du også nedenstående email lagt på vores hjemmeside ?

Venlig hilsen

Astrid Ejlersen
Biolog
Infrastruktur
Langeland Kommune
Tlf.: 63516043
ae@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

Fra: Ebba Andresen [mailto:ebbaoglars@hotmail.com]
Sendt: 5. september 2013 00:30
Til: Astrid Ejlersen
Emne: Vedr digesagen

Til Astrid Ejlersen
Første en reminder, mine udtalelser er ikke kommet på hjemmesiden - kommentarerne til ref fra
Borgermødet - EU direktivet vedr angivelse af priser - Brev sendt til Knud Gether og Kurt Habekost
(vedhæftet som fil i gårsdagens mail) - derudover vil jeg også gerne have min udtalelse til udvalgt for
Trafik, Teknik og Miljø lagt ud på hjemmesiden.
Det er blevet mere end en hastesag!!!!!
Så er det ellers tilbage til arbejdet med ankesagen.
Dokumenter du fortsat mangler at sende er:
Alle dokumenter i perioden 30.6.08-22.6.11 og efter 13.8.2012 og frem til juni 2013. (anmodet om dem
den 26.6.2013)
Journaloversigt i perioden 30.6.11-dd.
Kopi af telefonsamtalen med Cowi i forbindelse med forundersøgelsen. Det er ikke nødvendigt med kopi at
samtalen med ALECTIA, da det tydeligt fremgår af deres tilbud at informationerne kan være hentet på
hjemmesiden. Dette er ikke tilfældet med Cowis tilbud. Så hvad var deres opgave???? Det burde fremgå af
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det notat, der ligger som dokumentation i sagen. For du overholder jo notatpligten.
Jeg vil lige gøre dig opmærksom på, at jeg den 8.8.2013 anmodede om løbende aktindsigt fra den
3.6.2013, jeg har i den periode ikke modtaget dokumenter fra dig, det til trods for, at der i perioden er
kommet rigtig mange tilkendegivelser i sagen. Skulle du være i tvivl om betydningen af løbende aktindsigt,
betyder det, at når du modtager mail, telefonopkald ol, skal det videresendes til mig, hurtigst muligt og
max efter 10 dage.
Hvis du synes jeg lyder mopset, så er det rigtigt. Men det hjalp rigtig meget at skrive alle frustrationerne
ud.
mvh
Ebba Noe Andresen
Gustav Petersensvej 19
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