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Morten W. Petersen <morphex@gmail.com> Wed, Nov 7, 2018 at 11:17 PM
To: sylvakrogh@outlook.com
Cc: Synnøve Restad Marthinsen <synnove@ikft.no>, Sveinung Hestad Strand <strand@lovehjerte.no>,
rana.tingrett@domstol.no, "Olsen, Inger-Ritha" <Inger-Ritha.Olsen@rana.kommune.no>
Bcc: Jarle Petersen <jpeter@broadpark.no>, post.trondelag@politiet.no

Hei Sylva.

Som du ser vedlagt, så avslår Hilde å dele på utgifter til første idømte samvær, etter enda en runde i
retten.

Det er da slik at Hilde har nektet å dele på utgifter til samvær siden sommeren 2013, hun viser til en
avtale, eller at vi diskuterte, at jeg skulle betale oppover, og hun nedover i første halvdel av 2013.

Jeg har tatt opp dette med utgifter til samvær mange ganger, og som jeg forstår loven, etter å ha snakket
med advokaten min om loven osv. - så ville det vært rimelig at Hilde betaler 2/3 av utgiftene, når hun
tjener over dobbelt så mye som meg.

Er ikke denne oppførselen et klassisk tegn på psykopati? Å ikke overholde forpliktelser, drøye ut og
manipulere.

Hvordan resonnerer dette i psykologhodet ditt?

-Morten

--
Videos at https://www.youtube.com/user/TheBlogologue
Twittering at http://twitter.com/blogologue
Blogging at http://blogologue.com
Playing music at https://soundcloud.com/morten-w-petersen
Also playing music and podcasting here: http://www.mixcloud.com/morten-w-petersen/
On Google+ here https://plus.google.com/107781930037068750156
On Instagram at https://instagram.com/morphexx/
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Din henvendelse til post.trondelag@politiet.no er mottatt.

Henvendelser via vårt e-postmottak blir videresendt og fulgt opp på hverdager mellom kl.
0800 – 1500.

Forespørsler som krever saksbehandling blir behandlet etter gjeldende lover og regler.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på www.politiet.no

Med vennlig hilsen

Trøndelag politidistrikt
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