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KLAGE PÃ VEINAVNKOMITEEN

Jeg viser til tidligere

korrespondanse

Jeg bor i Myra Boligfelt
I saksbehandlingen
prostistusjon,

på Kvenvær,

men skal nå hete skippergata/på

har veinavnkomiteen

faktisk

holdt

også barneprostitusjon.

benektet veinavnkomiteen
Det er helt enkelt

i saken.

å finne

tilbake

folkemune

at skippergata

Da Jeg hadde

lagt frem

Horegata.

i Oslo er kjent for
disse opplysningene,

kjennskap til skippergatas dårlige rykte. Helt utrolig!
på nettet

at skippergata

er et svært belastet

navn. Om ikke dette

er

nok, så må en så gammel politiker som Svein Bertil Sæther hatt kunnskap fra før om et
sosialt

problemområde

som har vært

Først har veinavnkomiteen
Slik adferd

er uverdig,

mye framme

i media.

liksom ikke visst noen ting, dernest har komiteen benektet fakta.

og jeg vil ha meg slik behandling

frabedt!

Jeg viser også til at Myra boligelt ikke har noen gate. Her er det "villabebyggelse"
sammenhengende

husrekke

Jeg viser også til at skippergata
navngitte

skippere.

og ikke en

eller noe som er ment å bli det.
på Kvenvær

Da har kommunen

gjort

blir forsøkt
et vedtak

legimitert

med tilvisning

til to

i strid med sine egne regler,

for

personer skal jo ikke oppkalles i veinavn på Hitra.
Jeg ber om at veinavnkomiteen
kommunens

blir irettesatt

av kontrollutvalget

innbyggere.

1

for å ha løyet for en av

27.6.2016

Gag

skippergata

gåg

- Google-søk

skippergata

Alle

Bilder

Omtrent

Google

370 000 resultater

Skippergata

Maps

Videoer

Nyheter

Innstillinger

for søket

(0,313 sekunder)

(Oslo)

- Wikipedia

g

https://no.wikipedia.org/wiki/Skippergata_(Oslo)
Skippergata

Mer w

er foitsetfelsen

v

av Akeishussâranda

Gater* ble anlagt etter at man i 1657 besluttet

åg”

fra Myntgata.

Gaten gar til Storgata

I krysset

Nygata.

utvide byen

4*”
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Advarer mot truende miljø i Skippergata - Helse og medisin - VG

5

www.vg.nolnyheter/innenrikslhelse-og—medisin/advarer...i-skippergata/.../123482;’
19. iul. 2006 - (VG Nett) Mangelen
mer ulevelig,

v

oa heroin har gjort livet til de sproytenarkomane

.

å
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i Oslo sentrum

enda
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- Na er det fattig a være i Skippergata

Skippergata
Bilder av Skippergata

Rapponer
bilder

08,0
Skippergata
fortsettelsen
krysset

er en av gatene i Kvadraturen i Os
av Akershusstranda
fra Myntgata

Nygata.

Wikipedia

Flere bilder for skippergata

20.00:

Rushtid

i Skippergata

- Aftenposten

wwwaftenposten.no/norgeQOOU-Rushtid-i-Skippergata-S10123b.html
19. okt. 2011 - Klokken
sett menu,

har akkurat

passert

atte, og bilene stari

alene i bilen. Noen har en giftering

Masseslagsmål

i Skippergata

v
kø i Skippergata

rnasseslagsrrial

Jakter

jakter

pa en mulig blodig person og minst

i Skippergata

rett ved Kad Johans

gjerningsmann

v
en gierningsptærson

etter knivslagsmàl

A Det har vært et slagsrrfal

Skippergata

23, 0154

i Skippergata

(Oslo)

v

- lokalhistoriewiki.no

26. jan. 2016 - Skippergata
nedenfor

ved Oslo

23, 0154 Oslo fra FINN.

Imps:/IiokaIhistoriewiki.nolindex.php/Skippergala_(Oslo)
stranda

v
i Skippergata

Oslo på FINN kart

over Skippergata

Skippergata

- nyheter

i Skippergata.

kart.f`tnn.no/?finrikode=17857695&utii1x=262297...Skippergata...1...
Kart og flyfoto

etter et

gate.

www.dagbladeLnoI2016/02/08/nyheterfinnennks/slosskamp/43075744/'
B. feb. 2016 - Politiet lobber na med à fa oversikt over et blodig slagsmål
Sentralstasjori.

Stort

- Aftenposten

wwwaftenposten.nolosloby/Masseslagsmal-i-Skippergata-9369b.htiril
8. feb. 2016 - Politiet

i Oslo sentrum.

som

v

er ei gate i Oslo sentrum.

Dronningens

Den ble anlagt i 1657 da byen ble utvidet

etter at

gate hadde blitt tylt igjen

KRSby - Ta deg en tur i Skippergata!
www.krsby.n0/livsstil/ta-deg-en-tur-i-skippergata-26389
Sknringen

finner du helt nederst

aldre og en hyggelig

Skippergata

betiening,

= Skippergata

v
1, like ved rutebilstasjorien.

hus er ra ferdig renovert

bakgarden.

har sko til alle

17 a/b/c l TotalRenovering

wifwi/.totalrenovering.no/til-salgslskippergata-t7-abc/
2 flotte

Butikken

Gar du pa andre siden av

16 flott leiligreteri

mot Skippergata

v
og Skansen.

nordre del av sentrum

samt vi har bygd et lite hus i

er na klare ‘or
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