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Att.. (Birger Stedal
Vedr. Salg av Vibrandsøy

1. Jeg viser til brev av 28 .11 .02 hvor retten ber om uttalelse i forbindelse med et krav
om salg av Vibrandsøy reist av advokat Bauge. Tidligere har det fremkommet at
advokat Bauge ikke har hjemmel for å reise denne type krav. Før jeg eventuelt
uleiliger min advokat med dette spØrsmålet Ønsker jeg derfor klarlagt hvilken
hjemmel advokat Bauge nå mener å ha.

2.Alternativt kan det tenkes at retten mener å kunne behandle dette spørsmålet uten
at det er reist noe krav på det nåværende tidspunkt. Dersom retten mener å ha en
slik hjemmel, kan det være aktuelt å få rettens uttalelse om hvor denne eventuelle
hjemmel er slik at min advokat eventuelt også vil være istand til å kommentere dette
spørsmålet. Dersom hverken Bauge eller retten selv mener å ha noen relevant
hjemmel jfr. ovenstående, er det vel egentlig ikke nødvendig med noen ytterligere
kommentar?

3. Når det gjelder resten av adv . Bauges brev, så består dette mest av synspunkterbl .a . også vedrØrende forvaltningen av boet. Det er vanskelig for arvingene å ha
noen eksakt formening om disse synspunktene uten full tilgang til boets arkiv og
korrespondanse. I skiftesamling den 7,1 .1098 lovet advokat Bauge, i rettens
nærvær, å lØpende sende arvingene kopi av all boets inngående og utgående
korrespondanse. Selv om dette løftet synes å ha blitt oppfylt den fØrste tid etter
skiftesamlingen synes dette ikke lenger å være tilfelle . For at arvingene skal kunne
uttale seg om de spørsmålene Bauge reiser bl .a . vedr . regulering osv kreves det atadv. Bauge/Skifteretten oppfyller det løftet som er avgitt vedrØrende
informasjonsflyten innen boet. l første omgang ber jeg derfor om at korrespondanse
etter 1 . august 2002 ettersendes, og at kopi av inngående/utgåendekorrespondanse deretter sendes fortløpende slik bobestyrer har forpliktet seg til.4.For det tilfelle at adv. Bauge og/eller Skifteretten mener å ha de relevante hjemlerog i forbindelse med de frister som er fastsatt kan jeg forøvrig opplyse at min bror er
bortreist. Jeg vet ikke om han vil være tilbake fØr den 12 .12.02. Jeg vil også selv
være bortreist det meste av desembermåned. Jeg ber derfor am at eventuellefrister justeres tilsvarende.

Med vennlig hilsen
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