Emne: Dok.nr. 16/02002

Folketingets Ombudsmand
Dok.nr. 16/02002

Att.: Stine Marum

Hobro, den 23. maj 2016

Hej Stine

Rettelse

I dit første brev til mig af 10. maj 2016 skrev du:

”Du klager over Statsadvokaten i Viborgs sagsbehandling og afgørelser i to forskellige bedragerisager. ”

I både følgebrevet til klagen og i selve klagen fremhævede jeg følgende:

”Begge klagesager omhandler samme anmeldelse af bedragerisag. ”

Altså drejer begge klagesager sig om én og samme bedragerisag.

Blot for at understrege, at jeg altså IKKE har for vane at anlægge bedragerisager.

Dette er første og forhåbentligt også sidste gang jeg har anmeldt en bedragerisag.

Det har været en meget grænseoverskridende oplevelse, som jeg gerne havde været foruden.

Snydt og bedraget

Jeg har uomtvistelige beviser for at jeg både er blevet snydt og bedraget af syns- og
skønsmanden under retssagerne.

Desværre har hverken politi eller statsadvokat villet lade mig fremlægge beviserne.

Det er derfor mit håb, at Folketingets Ombudsmand vil tage sig tid til at læse den hjemmeside jeg
har lavet og som jeg har henvist til i klagen.

Når Folketingets Ombudsmand har læst denne burde der ikke herske tvivl om, at der bør
indledes efterforskning af syns- og skønsmandens rolle i sagen.

Alternativet er, at varmepumpebranchen har fået carte blanche til at installere
underdimensionerede varmepumper.

Dokumentation

Jeg har i fredags sendt et USB stik med al dokumentationen.

Som nævnt i følgebrevet til klagen indeholder dokumentationen nogle mails med suffiks .eml,
som skulle åbne i det mailprogram, der er installeret på den aktuelle PC.

For en sikkerheds skyld har jeg printet disse mails til filer med samme navn, men med
suffiks .oxps, som er Microsofts XPS Document Writer.

Hvis du heller ikke kan åbne disse må du lige sige til – så vil jeg sende nogle print til PDF filer i
stedet.

Kvittering

Du skrev, at jeg ikke ville modtage nogen bekræftelse når du har modtaget dokumentationen.

Så har jeg jo ikke en jordisk chance for at vide om sagen pludselig bliver afvist på grund af
manglende dokumentation.

Jeg vil derfor meget gerne have en kvittering for, at dokumentationen er landet på dit bord.

Personlig fremlæggelse

Da dokumentationen er ret omfattende vil jeg meget gerne møde personligt op til en kort
gennemgang, der kan spare dig for en del tid med at finde rundt i dokumentationen.

Det gælder både den aktuelle sag om anmeldelsen af bedrageri og den bagvedliggende
bedragerisag som beskrevet på hjemmesiden www.skueprocessen.dk.

Og det kan foregå på min egen PC, hvis du ikke har internetadgang.

Med venlig hilsen

Kurt Pedersen
Ølsvej 13
9500 Hobro

Mobil: 28 30 85 01
Email: mail@kurtkristianpedersen.dk

