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Jag hoppas sommaren har varit god'

.luä ..iif ärryo meddela att jag inget har att göra med "slakthuset" och den mark

dei står på. Fa* att upprep. a"t hela har jag endast ansvar fiir Korpholens WO
och Korpholens älgjaktslag-
Fastighåten över*o g:30 är nu avstyckad och avstyckningen har vunnit laga

kraftl och med att {irll likvid har erlagts av slakthuset. Jan Lindell har dårmed

inget med slakthuset att göra och vill hädanefter inte ha någon korrespondens'

Jaitlagets medlemmar betalar en årlig avgift för nyttjandet av lokalerna-

Uppdelningen i älgjaktlag och slakthus var för sig har naturligtvis sin orsak i din

ktiånts och två r.rJrr jakträttsinnehavares otal.iga och osmakliga påhopp på

enskilda jägare och jaktlaget. Ingen i jaktlaget ville ha in din klient och hans

k..mparrer i slakthusets lokaler. Dessa tre herrar har jaktrått och hade då haft

tipgåne till lokalerna om jaktlaget och siakthuset varit samma juridiska person"

vad gäller awattningen av fastigheterna så existerar inte diket längre- Annan

lösning har giorts. Tag gärna en tur till Åkerbodarna titta på mark och lokaler"

Kanske din klient bjuder på kaffe på'Jordfrllnadsprojektet""

Problemet ligger snarare hos din klient. Han har som jag tidigare skrivit skurit

av ett sedan gammalt vattenflöde med en jordvall för som din klient skriver i
Falukuriren den 23 maj 2000'
,,Inom kort kommer deita till allmän kännedom eftersom undertecknad har för

avsikt att genorn uppdämning försätta ett sådant avlopp under vatten helt och

hållet. Den dag statlhuset i Åkersbodarna tas i bruk i anslutning till höstens

ja]1t kommer det att vara stopp i avloppet. Sannolikt kommer avloppsvattnei att

tränga in i slakthusets dricksvattenbrunn'"

Varför ställer din klient till oreda vart han än går?

Varför har din klient blivit uteslutet ur minst ett jaktlag i Björbo?

varför har din klient blivit utesluten ur Leksands pi.stolskytteklubbs

interimstyrelse?
varför har ön klient blivit utesluten ur Leksands ridklubb?

varför har din klient blivit utesluten ur Rättviks ridklubb?

Varfor har din klient blivit hand.gripligen blivit utslängd från Leksands miljö

hälsoskyddsnämd?



Varför blev din klient hemskickad efter endast två dagars septemberjakt i
Jämtland? Var det inte så att hela jaktlaget vägrade fortsätta älgiakten innan

klient skickats hem? Inte var väl d.et for att man hade "skjutit fullt"?

Varför ville inte Djura WO ha med din klient i jakten?

Varfor blev din klient handgripligen utsläned ftan en gård' i Åkersbodarna efter

hemfridsbrott?
VarfOr stal din klient älghud från slakthusets mark?

Ilin klient har säkert flera exempel'

Det fi.nns ingen lösning på problemen. Din klient skapar hela tiden nya

konflikter.
Iiisningen fi,nns endast hos din klient. Han agerar hela tiden som den
,,rättshaverisf,' han är med d.e problem han hela tiden skapar fiir hos alla'

Dinklientlovarhelatidenattåterkornmai,'ärendef,'"
För vår del vill vi ha lugn och ro och syssla med det som ligger oss varmast om

hjårtat, nämligen jakten'

Med vänliga hälsningar

Olle Sjöholm


