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´Civilretten i Aalborg´

Fra: ´Civilretten i Aalborg´

Sendt: 15. december 2020 09:46

Til: 'indgaaende@prod.e-boks.dk'

Emne: SV: Vedr. journalnr: BS-47179/2020-ALB, anmodning efter telefonsamtale

Vedhæftede filer: dkalmetadata.xml

Retten har forlænget din frist til den 5. januar 2021, så du kan få antaget en advokat. 
 
Jeg skal bede dig læse rettens meddelelse af 8. december og 15. december på sagen.og vil herefter anbefale, at du 
ringer til retten og taler med dommer Ole Høyer vedr. den påstand du har i sagen og de parter, som du har anført i 
sagen. Du skal formentlig kun anlægge sagen mod Hobro boligforeningen, men det kan du tale med ham om. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Andersen 
kontorfuldmægtig 
Direkte: +45 99 68 84 39 
civil.alb@domstol.dk 
 
Retten i Aalborg 
Civilretten 
Badehusvej 17, 
9000 Aalborg 
Tlf. +45 99 68 84 00 
www.domstol.dk/aalborg 
 

Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>  

Sendt: 14. december 2020 14:03 

Til: ´Civilretten i Aalborg´ <civil.alb@domstol.dk> 

Emne: Vedr. journalnr: BS-47179/2020-ALB, anmodning efter telefonsamtale 

 

Til Boligretten i Aalborg 

I dag ringede jeg på telefonnummer 9968 8439 og talte med Lone i forhold til sagen med journalnr: BS-

47179/2020-ALB, hvor jeg har vanskeligheder med at finde oplysninger om navn og adresse på en modpart 
i sagen.  

Jeg kan ikke modtage post på min adresse, da den er utilgængelig pga. chikane, og da jeg ikke modtog et nyt 
nøglekort der skulle være fremsendt spærrede jeg det. Jeg talte i den forbindelse med e-boks/NemId, der 
fortalte at jeg kunne få et nyt udleveret i kommunens Borgerservice, og det fik jeg om formiddagen torsdags 
den 10 december. Jeg talte med jer torsdag fordi jeg ikke kune finde brevet på minretsag.dk vedr. udbedring 
af information, og I fortalte at der har været teknisk nedbrud. Jeg fandt brevet ved Lenes hjælp torsdag 
eftermiddag eller fredag formiddag.  

Da jeg har vanskeligheder med at finde oplysninger om navn og adresse på en modpart i sagen, og jeg har 
besvær med at finde en advokat til at hjælpe mig, har jeg brug for lidt flere dage, og beder derfor om en lille 
udsættelse med hensyn til fristen, hvis det er muligt?  

Har I mulighed for at anvise en advokat, som jeg mod betaling kan bede om hjælp til ovenstående?  

  

Med venlig hilsen 
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Iben Schartau Schow 

  



Publiceret til portalen d. 15-12-2020 kl. 09:49
Modtagere: Sagsøger Iben Schartau Schow


