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Det er gjort utallige henvendelser til både Verdal motorsenter og Verdal kommune for å
få denne saken løst, og det har kommet muntlige lovnader både fra Verdal motorsenter
og Verdal kommune.
Det er på vårt initiativ avholdt gjentatte møter med Verdal motorsenter som har utrykt
både muntlig skriftlig at de skal ordne opp. Så snur motorsenteret plutselig og uttaler at
det ikke er deres sak, da dette med råd fra deres rådgivere og veiledere hvem de nå en
er?
Verdal kommune på sin side har på sin side uttalt skriftlig at dette nettopp er en sivilsak
og noe som oss som grunneiere og utbyggere må ordne opp i.
Nå er det plutselig ingen som vil ta ansvar lenger?

Etter vår oppfatning bunner det hele ut i saksutredningen . Hadde saksframlegget hatt
et mer presist forslag til vedtak hadde ubehagelighetene for alle parter vært unngått.
Arbeidet med motorsportsanlegget skulle etter vår oppfatning aldri vært satt i gang før
det ble ryddet opp med alle involverte parter/naboer til motorsportsanlegget.
Vår konklusjon blir at vi på ingen måte kan godta dette tilbudet vi har mottatt fra Verdal
kommune.
Realitetene i tilbudet er å få tilbake noen av midlerne vi har investert, men at vi blir
fratatt en tinglyst eiendom som hadde stor affeksjonsverdi for oss.
Det vil si at vi blir fratatt en tinglyst eiendom uten økonomisk vederlag!
Vi å godtar ikke bli økonomisk skadelidende. Vi føler oss fullstendig oversett og er ikke
imponert over måten vi er blitt behandlet av Verdal motorsenter og Verdal kommune.

Utviklingen av motorsportsenteret var i sin tid en politisk prestisjesak med stort fokus
og vi hadde således forventet at kommunen skulle bidra til ryddighet rundt
formalitetene. Vi har kommet uskyldig bort i dette, og det er på den at vi at vi har fått
masse ubehageligheter når vi har vært så frimodig å hevde vår rett til en tinglyst
eiendom. Vi merker at det er sterke krefter vi sloss imot.
Det forundrer oss at det ikke har vært og er mere forståelse for våre henvendelser
angående vår eiendom Bergtun i Inndalen.
Vi registrer Verdal kommunes forsøk på overta vår eiendom vederlagsfritt. Beløpet som
tilbys er allerede midler vi har brukt da tomta ble kjøpt og fradelt fra Verdalsbruket i
1989. Vi har senere brukt kr.12000,- til advokat for å få saken ut av verden. (kan
dokumenteres)
Vi forventer å i tillegg til å få tilbake vår investerte midler å i tillegg til blir tilgodesett
med en ulempeserstatning slik det er skissert i det tidligere tilsendte notatet utarbeidet
av Verdal motorsenter ved prosjektleder Stein Storsul.
Vi må ærlig innrømme at vi blir meget betenkt når menig mann, i dette tilfellet oss blir
behandlet på denne måten
Vi opplever at når storsamfunnet fremmer, og skal ha igjennom sine interesser er det
makta som rår, og at det i vårt tilfelle oppleves som maktarroganse.
Hilens
Heidi Selnes/Rune Dillan

Kontaktinformasjon:
hei-seln@vktv.no
runedillan@vktv.no

