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Til Boligretten i Aalborg v. kontorfuldmægtig Lene Andersen
I går formiddags den 4 januar 2021 blev jeg omstillet til dig, fordi jeg fortalte at når jeg loggede ind
og forsøgte at rette- og uploade, fremgik det at fristen var overskredet. Jeg blev da omstillet til dig. I
løbet af telefonsamtalen råder du mig til at lade sagen omhandle Hobro Boligforening og ikke de
andre modparter, da de vil få advokater og jeg derfor kan komme til at betale mange penge vedr.
injuriesager.
Dine udtalelser - og derved Boligrettens - forstår jeg ikke, og du tilkendegiver derved at I ikke en
objektiv retsinstans, for som det fremgår af de sagsakter I er i besiddelse af, så er det mig især, men
også min familie, der er udsat for endog grove injuriende beskyldninger.
Hvis modparterne - dem alle - vil anmelde mig for injurier og føre en sag imod mig, så står det dem
da frit for, og det mener jeg bestemt ikke kan være et anliggende for en domstol at være involveret
i, inden sådanne sager bliver præsenteret for jeres instans - en domstol.
Der er en modpart i sagen som er identificeret via mandens nummerplade på den bil han kører i.
Han er samlever til Lise Hansen og de bor Jernbanegade 55A, 2. th, 9500 Hobro som det fremgår af
de oplysninger jeg har givet. Hobro Boligforening betragter ham som beboer- og lejer i deres
udtalelser til Beboerklagenævnet, så denne person er identificeret! Er det ikke muligt for en domstol
jf. retsplejeloven, at få oplysninger udleveret?
Og hvordan kan I afvise en sag, udelukkende fordi der mangler navn på én modpart i sagen, der
ovenikøbet er en del af den samlede sag?
Dine udtalelser fortæller mig, at I ikke er en objektiv retsinstans, og jeg kan ikke andet end forestille
mig, at det må handle om noget andet. Jeg forventer ikke at få behandlet min sag ordentlig og
retfærdigt under jer, Boligretten i Aalborg, på baggrund af samtalen med dig.
Iben Schartau Schow

