16. februar 2018
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
SpareBank 1 Gruppen AS
v/ Konsernledelsen
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

Lansering av #StoppMobbing kampanje
Føleide tok først kontakt med SpareBank 1 Bedrift 5. februar 2018 med en
bekymringsmelding angående en av kundene deres, Svein Anders Haugen –
eneeier av Melan Eiendom AS (bilag 1). Kontaktet hans kundebehandler hos
SpareBank 1 Østlandet Bedrift, Torfinn Teigen. Teigen ble opplyst om at Svein
Anders Haugen er anmeldt til politiet (bilag 9). Anmeldelsen har ikke blitt henlagt.
Se eposten som ble sendt 5. februar 2018 (bilag 2). Føleide fikk ingen svar.

Føleide tok på nytt kontakt med Torfinn Teigen 8. februar 2018 (bilag 3). Denne
gangen med tittelen: ”#StoppMobbing (Bekymringsmelding: Økonomisk utroskap)”.
Utifra eposten som ble sendt ut (bilag 4) kan dere se at flere fikk kopi av eposten.
Fikk heller ikke denne gangen noe svar.
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Føleide var derfor nødt å ta kontakt med SpareBank 1 på nytt, ettersom det eneste
Lars Føleide fikk i retur var standardiserte svar (bilag 5).
Føleide brukte 15. februar 2018 tittelen: ”#StoppMobbing: Stopp SpareBank 1!”
(bilag 6). Se epost sendt til Torfinn Teigen & Co (bilag 7).
Da finner Torfinn Teigen ut at han skal svare. Og det kommer han og hele
SpareBank 1 til å angre på i all evighet fremover. Torfinn Teigen har har gitt det
dustete og mest intetsigende svar jeg noensinne har lest i min profesjonelle karriere.
Kort fortalt har dere i SpareBank 1 klart å ansette idioter. Idioter som tror de er
smarte. Idioter som tror de kan operere i en gråsone og oppnå personlig gevinst uten
å følge spillereglene. Idioter som jobber med kriminelle og som er med å finansiere
kriminell virksomhet. Idioter som tror at det lønner seg å være litt shady. Å ”bøye”
regler. Å være litt ”tøff”.
Dette er hva bedriftsrådgiver Torfinn Teigen skriver (bilag 8):

#StoppMobbing: Stopp SpareBank 1!
Torfinn Teigen <torfinn.teigen@sb1ostlandet.no>
Thu, Feb 15, 2018 at 1:43 PM
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>,
Bedriftssenteret SpareBank 1 Østlandet <bedrift@sb1ostlandet.no>
Hei,	
  det	
  vises	
  til	
  din	
  henvendelse.
Banken	
  vurderer	
  denne	
  saken	
  til	
  å	
  være	
  et	
  tvangssalg	
  av	
  en	
  eiendom	
  ved	
  hjelp	
  av	
  medhjelper,	
  
dvs.	
  at	
  saksbehandlingen	
  er	
  gjennomført	
  av	
  Oslo	
  tingrett	
  –	
  som	
  har	
  oppnevnt	
  en	
  medhjelper	
  til	
  
å	
  gjennomføre	
  tvangssalget.	
  I	
  denne	
  saken	
  har	
  dette	
  vært	
  en	
  advokat.
Dette	
  er	
  en	
  prosess	
  hvor	
  tingretten	
  prøver	
  vilkårene	
  for	
  tvangssalget	
  og	
  du	
  som	
  klager	
  kan	
  
komme	
  med	
  innsigelser	
  som	
  tingretten	
  prøver.
Med	
  vennlig	
  hilsen	
  
SpareBank	
  1	
  Østlandet
Torfinn	
  Teigen	
  	
  
bedriftsrådgiver	
  
Telefon:	
  915	
  07050	
  |	
  Mobil:	
  97519913	
  

	
  

sb1ostlandet.no/bedrift
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  banken	
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10 dager etter at Føleide sender en bekymringsmelding (bilag 1) og ber om en
utredning, hvor han kan opplyse om at Svein Anders Haugen er anmeldt (bilag 9),
finner Torfinn Teigen ut at det er på tide å svare.
Ber derfor om en utredning om dere kan stå inne for å bistå en kriminell på
denne måten, og om dere er klar for å bli eksponert i media som en
medhjelper til kriminell virksomhet.
Som dere ser av bilag 7, så ble eposten sendt 15. februar 2018 klokken 13:21.
Allerede klokken 13:43 hadde Torfinn Teigen svart. Et særdeles dårlig og lite
gjennomtenkt svar. For det første inneholder svaret svært mange faktafeil, og han
feiler fatalt i å svare på de henvendelser som ble gitt 5., 8. og 15. februar 2018.
Bedriftsrådgiver Torfinn Teigen skriver at Oslo tingrett har stått for
saksbehandlingen. Dette stemmer ikke.
Videre skriver Torfinn Teigen at Oslo tingrett har oppnevnt en medhjelper for å
gjennomføre et tvangssalg. Dette stemmer ikke. Oslo tingrett har ikke hatt noe med
saken å gjøre.
Det er uklart hvorfor Torfinn Teigen prøver seg på ”politiker-prat”, hvor han åpenbart
prøver å skrive mye uten å si noe. Ingen har bedt Torfinn Teigen forklare hvordan et
tvangssalg gjennomføres. Og er det noen nyhet at en domstol gir rollen som
rettsmedhjelper til en advokat? Er det interessant? Er det relevant?
Så avslutter Torfinn Teigen med en setning som bare understreker hvor lite
intelligent deres bedriftsrådgiver er. Han henviser nok engang til Oslo tingrett, uten at
de har hatt noen involvering i saken om å
gjennomføre et tvangssalg. Teigen skriver:
Dette er en prosess hvor tingretten
prøver vilkårene for tvangssalget og du
som klager kan komme med innsigelser
som tingretten prøver.
Torfinn Teigen viser til en pågående prosess
uten at det er klart når denne prosessen
begynte, hvor langt prosessen har kommet og
hvordan prosessen kommer til veis ende.
Videre henviser Torfinn Teigen til ”vilkår for
tvangssalget” og at disse blir prøvd av Oslo
tingrett. Det er fullstendig uforståelig hvilke
vilkår Torfinn Teigen henviser til, hvordan disse
vilkårene blir prøvd, hvordan vilkårene er
oppfylt, om de i hele tatt er oppfylt og når det
blir avklart om vilkårene er oppfylt.
Torfinn Teigen omtaler Lars Føleide som
klager. Er det slik å forstå at Føleide har levert
en klage? Hvem er den klage levert til? Oslo tingrett?
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Det er overhodet ikke mulig å bli klok på svaret gitt av Torfinn Teigen. For Føleide
kan umulig vinne frem med en klage til Oslo tingrett når tingretten ikke har noe med
tvangssalget å gjøre.
Det gjør rett og slett vondt å lese svaret til Torfinn Teigen. Språket, formuleringene,
innholdet og argumenteringen tilsvarer et nivå som hører til på barneskolen.
President Donald J. Trump er plassert på et 4. klasse nivå (se figur), og på bakgrunn
av svaret til Torfinn Teigen er det trygt å si at Trump behersker språket bedre enn
Teigen.

Det faktum at Torfinn Teigen allerede hadde svart 22 minutter etter at eposten ble
sendt er med å underbygge en påstand om at Torfinn Teigen er en av de minst
intelligente personen ansatt i SpareBank 1 gruppen. Det er åpenbart at Torfinn
Teigen ikke har lest brevet til statsminister Erna Solberg på 151 sider
(www.Statsminister.StoppMobbing.info) før Torfinn Teigen sendte svaret. Mye tyder
på at Torfinn Teigen knapt har lest innholdet i eposten han fikk 15. februar 2018.
Det som er helt sikkert er at Torfinn Teigen ikke har forstått alvoret i situasjonen og
den enorme kostnaden det er for SpareBank 1 Gruppen å bli eksponert i det
offentlige som medvirkende til økonomisk utroskap og trakassering. Og det er bare
begynnelsen. Hadde Torfinn Teigen tatt jobben seriøst og faktisk brukt mer enn noen
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få minutter på de henvendelser han har fått, så ville han ha lest de 366 sidene han
ble tilsendt 8. februar 2018 (www.Riksadvokaten.StoppMobbing.info). Da ville han ha
forstått at saken er mye større enn det Svein Anders Haugen er anmeldt for (bilag 9:
økonomisk utroskap og trakassering), for i brevet til Riksadvokaten blir Torfinn
Teigen opplyst om at dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen har hatt en aktiv del
i den kriminelle handlingen økonomisk utroskap. Vi snakker altså et alvorlig tilfelle av
korrupsjon, muligens det groveste og mest omfattende tilfelle i norsk historie –
spesielt i lys av at saken undergraver et viktig grunnprinsipp i norsk kultur om
å beskytte de svake i samfunnet. Fort fortalt et alvorlig tilfelle av korrupsjon:
Dommer Ole Christian Wenstøp Sørensen er ikke spesielt god på å svare på
henvendelser. Spesielt et spørsmål forble ubesvart i 5 måneder på trass av
svært mange purringer på svar. Men stort sett får man alltid svar, uansett hvor
intetsigende svaret måtte være. Mye tyder derfor på at den økonomiske
utroskapen er mer omfattende, som også inkluderer dommer Ole Christian
Wenstøp Sørensen og går helt til topps ved Oslo byfogdembete
(sorenskriveren).
For å få ryddet opp i denne organiserte økonomiske utroskapen er det derfor
viktig at Riksadvokaten tar tak i situasjonen med namsfullmektig Cecilie Næss
Lutro og seksjonssjef Anne Stenhamar Engebu, for senere å få domfelt
advokat Marius A. Rød, budgiver Svein Anders Haugen og forhåpentligvis
utro dommere som Ole Christian Wenstøp Sørensen.
(www.Riksadvokaten.StoppMobbing.info)
Det åpenbare spørsmålet er da om det er verdt det for SpareBank 1 å bli involvert i
en så stor sak, og blir dratt ned i det uunngåelige dragsuget som i verste instans kan
bety slutten på SpareBank 1 som et merkevare kjent for integritet og
samfunnsansvar.
Det er ikke nødvendig å være Mensa medlem for å forstå at lønnsomheten av å gi
Svein Anders Haugen et boliglån har en begrenset oppside, mens nedsiden av å bli
eksponert som en sentral aktør i en gigantisk korrupsjonssak og pådra seg mye
negativ oppmerksom i kampanjen #StoppMobbing er av en betydelig størrelse
både økonomisk og på en personlig plan.
Inn i vurderingen bør man ta høyde for det ikke er rent småtteri en person med
verdensrekorden i studiepoeng kan oppnå i forhold til lansering av en vellykket
kampanje, som får bevegelsen som Occupy Wall Street til å blekne i forhold.
Som dere kan lese om Føleide fra nettsiden under utvikling: www.StoppMobbing.info
#StoppMobbing gir en definisjon på mobbing og eksempel på hvordan grådige og kyniske aktører
i samfunnet utøver grov mobbing for å oppnå en personlig gevinst. Vi tenker på mobbing som
bølla på skolegården som plager andre. Noen tenker i søken etter forståelse tenker at bølla må ha
hatt en vanskelig oppvekst.
Men realiteten er at mobbing skjer hele tiden, over alt og i alle relasjoner - sterke som svake.
Mange av de som systematisk mobber er særs intelligente, nærmest profesjonelle mobbere, som
lever og ånder for mobbing. De elsker å se andre lide. Skadefryd heter det.
Lars Føleide har blitt mobbet hele livet. Det er først i nyere tid, under et møte i Studenttinget ved
NTNU, at Føleide endelig lærte riktig definisjon av mobbing. En bredere definisjon enn det folk
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flest tenker på når de hører ordet mobbing. Hvor mobbing defineres med at tilhørighet og
medvirkning blir hindret, og at følelsen av å være en betydningsfull person i fellesskapet blir
redusert.
Lars Føleide ble først mobbet i 1987, kort tid etter han begynte på barneskolen. Av eldre gutter
som synes det var morsomt for eksempel å ta luen til Lars Føleide. De syntes det var morsomt å
se hvor sint Lars Føleide ble når han ble urettferdig behandlet. I nyere tid har mobbingen fortsatt
fra et uventet hold. Nils Martin Sønderland og Lars Føleide har kjent hverandre siden de var 7 år
gamle. Holdt sammen gjennom tykt og tynt. Bestevenner. Nils Martin Sønderland gjorde seg selv
skyldig først i 2011, når han sammen med en utro leietaker (Per Arne Gløtta, nå utkastet) sørget
for at andre leietakere betalte med kontanter fremfor kontooverføringer, slik at Nils Martin
Sønderland i 2011 og 2012 fikk kr 10.000 hver måned for å finansere leie av en leilighet ved
Majorstuen.
Duoen Nils Martin Sønderland og Per Arne Gløtta fortsatt mobbingen i 2013. Denne gangen var
målet å gjøre Lars Føleide konkurs. Nils Martin Sønderland påførte Lars Føleide en kostnad med
6 siffer (kr 270.000) med mål om å tvinge Lars Føleide til å selge huset, da Nils Martin Sønderland
hadde fått kjennskap til at Lars Føleide oppholdt seg i USA uten inntekt.
Lars Føleide er Norges mest utdannede person med over 1000 studiepoeng. Lars Føleide er inne i
hans 20. studieår og fullfører nå hans 3. og 4. mastergrad ved NTNU. Han er medlem av
Mensa (topp 1%) og tilhører verdenseliten av intelligente mennesker. Lars Føleide er i
verdenstoppen når det gjelder integritet, og er spesielt opptatt av å gjøre det riktige - selv når
ingen ser på. I kraft av hans enorme integritet er Lars Føleide i stand til å gjøre store
samfunnsbidrag, ettersom Lars Føleide ikke lar seg friste eller motivere av kortsiktig gevinst
uansett hvor vanskelig og utfordrende hans situasjon til enhver tid måtte være.
Lars Føleide har siden 2015 blitt dratt inn i et rettslig helvete av Nils Martin Sønderland, hvor Nils
Martin Sønderland først fikk avslag på tvangsoppløsning av sameie. Det har aldri eksistert noe
sameie og Lars Føleide har ene og alene hatt hjemmel på huset siden det ble kjøpt - så det
fremstår som svært ondsinnet å begjære tvangsoppløsing av noe Nils Martin Sønderland ikke
klarer å bevise eksisterer.
Mobbere som Nils Martin Sønderland er ikke spesielt opptatt av fakta. Effekten av mobbingen,
hvor følelsen Lars Føleide har av tilhøringhet, følelsen av å være en betydningsfull person i
samfunnet og følelsen av medvirkning blir likevel påvirket når Nils Martin Sønderland gjør fremstøt
som signaliserer at de destruktive følelser Nils Martin Sønderland har og hans ønsker om å få
tvangssolgt huset er viktigere enn fakta.
Lars Føleide er tilgjengelig på epost Lars@StoppMobbing.info og via Facebook.

Når Torfinn Teigen svarer så fort på brevet av 15. februar 2018 er det også åpenbart
at han ikke har videre studert skjermbildet av nettsiden bak kampanjen
#StoppMobbing: www.StoppMobbing.info
En leietaker Svein Anders Haugen har ringt for å få kastet ut av huset har i flere uker
vært på sykehuset etter å ha blitt innlagt med et alvorlig tilfelle av
hjernehinnebetennelse. Dette gjør Svein Anders Haugen uten å ha fått eierskap til
huset, og har dermed gått langt utover det han kan gjøre som budgiver. Leietakere
har tross alt rettigheter.
Den åpenbare forklaringen på hvorfor Torfinn Teigen svarer så fort og intetsigende
er at han er nervøs. Torfinn Teigen er redd for å bli avslørt. Redd for å bli eksponert i
media og det offentlige søkelyset som en person som driver med økonomisk
utroskap. Redd for å miste jobben. Og ja. Den frykten har han av god grunn, for alt
det kommer til å skje. Før eller siden. Besvarelsen fra Torfinn Teigen er nok til
å mistenke økonomisk utroskap, og Føleide kommer derfor til å utvide anmeldelsen
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til å inkludere Torfinn Teigen. Antall personer anmeldt for økonomisk utroskap øker
da fra 4 personer til 5 personer. Dette er særs alvorlig for SpareBank 1, når dere
tillater at en bedriftsrådgiver å bistå en person som bedriver kriminelle handlinger på
trass av mottatt bekymringsmelding. Det at dere ikke tar slike bekymringsmeldinger
på alvor peker bare i retningen av at hele organisasjonen er på tynn grunn.

Føleide har varslet og gitt beskjed om et tilfelle av økonomisk utroskap. Dersom
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medlemmer av organisasjonen SpareBank 1 tror de er trygge i den posisjonen de
sitter i, vil jeg bare minne om hva som skjedde i Island etter finanskrisen i 2008.
Oppryddingen blir omfattende. En ting er i det minste sikker, at det hele vil for evig
og alltid bli foreviget på internett. Og Føleide vil dedikere betydelige ressurser
fremover til bistand av andre som føler seg mobbet av rettssystemet, utro
rettsmedhjelpere og kriminelle eiendomsutviklere som operer med finansiering av
banker. #StoppMobbing kampanjen er kommet for å bli, med aktiv bruk av sosiale
medier for å nå ut til det norske folk.
16. februar 2018

________________
Lars Føleide
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5. februar 2018
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
SpareBank 1 Østlandet
v/ Torfinn Teigen
Postboks 203
2302 Hamar

Bekymringsmelding
Hei Torfinn Teigen,
Jeg er gjort til kjenne med at dere står bak finansieringen av kriminell virksomhet utført av
Svein Anders Haugen.
Dere får med dette en bekymringsmelding, da Svein Anders Haugen er anmeldt til politiet
(se vedlagt PDF) sammen med 3 andre for økonomisk utroskap og trakassering. Vi snakker
her om millioner av kroner og trakassering som har rammet flere leietakere.
SpareBank 1 Bedrift er herved advart før saken når ut til media.
Undertegnede ser på deres medvirkning i saken like alvorlig som Oslo tingrett ser
alvorligheten av at en bank bistår bedrifter i Norge med kjøp og salg av Bitcoin:
For å stenge en bankkonto krever finansavtaleloven § 21 at banken har saklig grunn
til oppsigelse av et kundeforhold. Samtidig pålegger hvitvaskingsloven § 10 «en plikt
til å avvikle kundeforholdet hvis det er risiko for transaksjoner med tilknytning til for
eksempel hvitvasking», skriver Oslo tingrett
www.dn.no/nyheter/2017/12/05/2228/Teknologi/bitcoin-investor-far-ikke-apnetnordea-kontoen
Ber derfor om en utredning om dere kan stå inne for å bistå en kriminell på denne måten, og
om dere er klar for å bli eksponert i media som en medhjelper til kriminell virksomhet.
Uansett må dere være forberedt på å håndtere et erstatningssøksmål, hvor det allerede er
sendt et erstatningskrav til politiet pålydende kr 72 millioner.
Ber om et snarlig svar.
På forhånd takk!

5. februar 2018

________________
Lars Føleide
	
  

2/16/2018

Gmail - Bekymringsmelding

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Bekymringsmelding
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Mon, Feb 5, 2018 at 5:56 PM
To: SpareBank1 Bedrift <bedrift@sb1ostlandet.no>
Bcc: Lars Føleide <Lars@injustice.legal>, Lars Føleide <Lars@stoppmobbing.info>, torfinn.teigen@sb1ostlandet.no,
Torfinn Teigen <torfinn.teigen@sparebank1.no>, post@sb1ostlandet.no
Hei Torfinn Teigen,
Jeg er gjort til kjenne med at dere står bak finansieringen av kriminell virksomhet utført av Svein Anders Haugen.
Dere får med dette en bekymringsmelding, da Svein Anders Haugen er anmeldt til politiet (se vedlagt PDF) sammen
med 3 andre for økonomisk utroskap og trakassering. Vi snakker her om millioner av kroner og trakassering som har
rammet flere leietakere.
SpareBank 1 Bedrift er herved advart før saken når ut til media.
Undertegnede ser på deres medvirkning i saken like alvorlig som Oslo tingrett ser alvorligheten av at en bank bistår
bedrifter i Norge med kjøp og salg av Bitcoin:

For å stenge en bankkonto krever finansavtaleloven § 21 at banken har saklig grunn til
oppsigelse av et kundeforhold. Samtidig pålegger hvitvaskingsloven § 10 «en plikt til å
avvikle kundeforholdet hvis det er risiko for transaksjoner med tilknytning til for eksempel
hvitvasking», skriver Oslo tingrett
www.dn.no/nyheter/2017/12/05/2228/Teknologi/bitcoininvestorfarikkeapnetnordeakontoen
Ber derfor om en utredning om dere kan stå inne for å bistå en kriminell på denne måten, og om dere er klar for å bli
eksponert i media som en medhjelper til kriminell virksomhet.
Uansett må dere være forberedt på å håndtere et erstatningssøksmål, hvor det allerede er sendt et erstatningskrav til
politiet pålydende kr 72 millioner.
Ber om et snarlig svar.
På forhånd takk!

Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

2018 Økonomisk utroskap og trakassering med vedlegg.pdf
1903K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=9CtlOcﬁVYQ.en.&view=pt&msg=16166e587645b66f&q=beky&search=query&siml=16166e58…
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8. februar 2018
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
SpareBank 1 Østlandet
v/ Torfinn Teigen
Postboks 203
2302 Hamar

#StoppMobbing (Bekymringsmelding: Økonomisk utroskap)
Hei Torfinn Teigen,
#StoppMobbing
Hash-tag Stopp Mobbing.
Det blir fokus på kampanjen som i likhet med #MeToo setter søkelyset på
trakassering. Juridisk og økonomisk trakassering. Maktmisbruk.
Personlighetsforstyrrelser. Økonomisk utroskap, og hvordan banker og lave renter er
med å fyre opp under lett tilgang på kapital for næringsdrivende som opererer i en
gråsone.
Eller som er tilfelle med Svein Anders Haugen: kriminell virksomhet.
Fremtiden for Svein Anders Haugen ser mørk ut. Deres økonomiske utro kunde får
en sentral rolle i kampanjen, sammen med SpareBank1 - som er med på å
finansiere denne kriminelle virksomheten.
Saken og kampanjen har vært under utvikling siden 2015, og inkluderer alle aspekter
av det norske rettssystemet. Det inkluderer Oslo tingrett, Oslo byfogdembete,
Borgarting lagmannsrett, Forliksrådet, Huseiernes landsforening, Advokatforeningen,
Advokatforeningens disiplinærutvalg, Disiplinærnemnden for advokater, Økokrim,
Norges Høyesterett, Politiet, en rekke advokatselskap, Namsfogden i Oslo,
Spesialenheten for politisaker, Riksadvokaten, etc. etc.
En herlig cocktail som får alt som skjer i USA med Trump og Hillary til å blekne i
forhold.
Dere får herved en smakebit på det som kommer:
www.Riksadvokaten.StoppMobbing.info
Ved å følge pengene kommer man altså til dere. Anbefaler at SpareBank1 for
fremtiden er mer selektiv med hvem dere velger å ha som kunder og ha som en del
av deres samfunnsansvar å holde dere for god til deltakende økonomisk utroskap.
Ber fortsatt om et snarlig svar.
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På forhånd takk!

8. februar 2018

________________
Lars Føleide
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2/16/2018

Gmail - #StoppMobbing (Bekymringsmelding: Økonomisk utroskap)

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

#StoppMobbing (Bekymringsmelding: Økonomisk utroskap)
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Thu, Feb 8, 2018 at 11:56 PM
To: SpareBank1 Bedrift <bedrift@sb1ostlandet.no>
Bcc: Lars Føleide <Lars@injustice.legal>, Lars Føleide <Lars@stoppmobbing.info>, torfinn.teigen@sb1ostlandet.no,
Torfinn Teigen <torfinn.teigen@sparebank1.no>, post@sb1ostlandet.no, geiregil.bolstad@sb1ostlandet.no,
post@sparebank1.no, epost@sparebank1.no, post@sb1telemark.no, kundesenter@sparebanken.no,
firmapost@rhbank.no, nordvest@snv.no, 02244@snn.no, post@modum.sparebank1.no, bankpost@sb1ls.no,
post@sb1.no, bankpost@s1g.no, cathrine.mordal@sb1ostlandet.no, siv.stenseth@sb1ostlandet.no, bih@sb1ostlandet.no
Hei Torfinn Teigen,
#StoppMobbing
Hashtag Stopp Mobbing.
Det blir fokus på kampanjen som i likhet med #MeToo setter søkelyset på trakassering. Juridisk og økonomisk
trakassering. Maktmisbruk. Personlighetsforstyrrelser. Økonomisk utroskap, og hvordan banker og lave renter er med
å fyre opp under lett tilgang på kapital for næringsdrivende som opererer i en gråsone.
Eller som er tilfelle med Svein Anders Haugen: kriminell virksomhet.
Fremtiden for Svein Anders Haugen ser mørk ut. Deres økonomiske utro kunde får en sentral rolle i kampanjen,
sammen med SpareBank1  som er med på å finansiere denne kriminelle virksomheten.
Saken og kampanjen har vært under utvikling siden 2015, og inkluderer alle aspekter av det norske rettssystemet. Det
inkluderer Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Borgarting lagmannsrett, Forliksrådet, Huseiernes landsforening,
Advokatforeningen, Advokatforeningens disiplinærutvalg, Disiplinærnemnden for advokater, Økokrim, Norges
Høyesterett, Politiet, en rekke advokatselskap, Namsfogden i Oslo, Spesialenheten for politisaker, Riksadvokaten, etc.
etc.
En herlig cocktail som får alt som skjer i USA med Trump og Hillary til å blekne i forhold.
Dere får herved en smakebit på det som kommer:
www.Riksadvokaten.StoppMobbing.info
Ved å følge pengene kommer man altså til dere. Anbefaler at SpareBank1 for fremtiden er mer selektiv med hvem
dere velger å ha som kunder og ha som en del av deres samfunnsansvar å holde dere for god til deltakende
økonomisk utroskap.
Ber fortsatt om et snarlig svar.
På forhånd takk!


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@StoppMobbing.info)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=9CtlOcﬁVYQ.en.&view=pt&msg=16177a29522223fd&q=bedrift%40sb1ostlandet.no&qs=true&… 1/2
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BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
20180205 17:56 GMT+01:00 Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>:
Subject: Bekymringsmelding
Hei Torfinn Teigen,
Jeg er gjort til kjenne med at dere står bak finansieringen av kriminell virksomhet utført av Svein Anders Haugen.
Dere får med dette en bekymringsmelding, da Svein Anders Haugen er anmeldt til politiet (se vedlagt PDF)
sammen med 3 andre for økonomisk utroskap og trakassering. Vi snakker her om millioner av kroner og
trakassering som har rammet flere leietakere.
SpareBank 1 Bedrift er herved advart før saken når ut til media.
Undertegnede ser på deres medvirkning i saken like alvorlig som Oslo tingrett ser alvorligheten av at en bank bistår
bedrifter i Norge med kjøp og salg av Bitcoin:

For å stenge en bankkonto krever finansavtaleloven § 21 at banken har saklig grunn til
oppsigelse av et kundeforhold. Samtidig pålegger hvitvaskingsloven § 10 «en plikt til å
avvikle kundeforholdet hvis det er risiko for transaksjoner med tilknytning til for
eksempel hvitvasking», skriver Oslo tingrett
www.dn.no/nyheter/2017/12/05/2228/Teknologi/bitcoininvestorfarikkeapnetnordeakontoen
Ber derfor om en utredning om dere kan stå inne for å bistå en kriminell på denne måten, og om dere er klar for å
bli eksponert i media som en medhjelper til kriminell virksomhet.
Uansett må dere være forberedt på å håndtere et erstatningssøksmål, hvor det allerede er sendt et erstatningskrav
til politiet pålydende kr 72 millioner.
Ber om et snarlig svar.
På forhånd takk!

Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

2 attachments
2018 Økonomisk utroskap og trakassering med vedlegg.pdf
1903K
2018 Klage på avvist anmeldelse med vedlegg_Reduced.pdf
11026K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=9CtlOcﬁVYQ.en.&view=pt&msg=16177a29522223fd&q=bedrift%40sb1ostlandet.no&qs=true&… 2/2
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Sv:(ejTag: 957797) Bekymringsmelding
bedrift@sb1ostlandet.no <bedrift@sb1ostlandet.no>
To: lars.foleide@gmail.com

Mon, Feb 5, 2018 at 5:57 PM

Takk for din henvendelse. Vi svarer deg så snart vi får behandlet din sak.
Meldingen din har fått referansenummer 957797. Ved behov for tilleggsinformasjon eller spørsmål ber vi om at dette
referansenummeret oppgis.
Svarknappen (Reply) i epost leseren kan benyttes. Husk da å beholde innholdet i emnelinjen (Subject).
Bedriftssenteret har åpent mandag  fredag kl. 08.00  16.00. Telefon 915 07050.
Ut over Bedriftssenterets åpningstider kan Kundesenter Privat være behjelpelig med spørsmål på telefon 915 07040.
Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Østlandet
Bedriftssenteret
bedrift@sb1ostlandet.no

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=9CtlOcﬁVYQ.en.&view=pt&msg=16166e78e8198ade&q=bedrift%40sb1ostlandet.no&qs=true&… 1/1

15. februar 2018
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
SpareBank 1 Østlandet
v/ Torfinn Teigen
Postboks 203
2302 Hamar

#StoppMobbing: Stopp SpareBank 1!
Hei Torfinn Teigen,
Jeg har bedt om et snarlig svar uten å få noe svar. Utviklingen av nettsiden fortsetter
imens. Denne vil inneholde all relevant informasjon for kampanjen:

#StoppMobbing
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Jeg glemte å nevne i forrige epost alle politikerne som er involvert i saken. Vi har
selvsagt selveste statsministeren, Erna Solberg, både før og etter ho ble gjenvalgt.
Så har vi Jonas Gahr Støre. Siv Jensen. Jeg har etter mange henvendelser, både
direkte og via Siv Jensen, fått svar fra Justisdepartementet (nå representert av
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug, FrP). Og en rekke
	
  2	
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  3	
  

politiske parti har blitt informert om saken. Den økonomiske utroskapen går helt
tilbake til 2011, lenge før Svein Anders Haugen valgte å involvere seg. Oppvasken
har bare såvidt begynt. Hvor stor rolle SpareBank 1 får i denne oppvasken blir en
direkte konsekvens av de handlinger dere velger å utføre.
www.Statsminister.StoppMobbing.info
Ser helst at noen i SpareBank 1 kommer med et svar før jeg lanserer kampanjen.

Ber fortsatt om et snarlig svar.

På forhånd takk!

15. februar 2018

________________
Lars Føleide
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#StoppMobbing: Stopp SpareBank 1!
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
Thu, Feb 15, 2018 at 1:21 PM
To: SpareBank1 Bedrift <bedrift@sb1ostlandet.no>
Bcc: Lars Føleide <Lars@injustice.legal>, Lars Føleide <Lars@stoppmobbing.info>, torfinn.teigen@sb1ostlandet.no,
Torfinn Teigen <torfinn.teigen@sparebank1.no>, post@sb1ostlandet.no, geiregil.bolstad@sb1ostlandet.no,
post@sparebank1.no, epost@sparebank1.no, post@sb1telemark.no, kundesenter@sparebanken.no,
firmapost@rhbank.no, nordvest@snv.no, 02244@snn.no, post@modum.sparebank1.no, bankpost@sb1ls.no,
post@sb1.no, bankpost@s1g.no, cathrine.mordal@sb1ostlandet.no, siv.stenseth@sb1ostlandet.no, bih@sb1ostlandet.no
Hei Torfinn Teigen,
Jeg har bedt om et snarlig svar uten å få noe svar. Utviklingen av nettsiden fortsetter imens. Denne vil inneholde all
relevant informasjon for kampanjen:

#StoppMobbing

Jeg glemte å nevne i forrige epost alle politikerne som er involvert i saken. Vi har selvsagt selveste statsministeren,
Erna Solberg, både før og etter ho ble gjenvalgt. Så har vi Jonas Gahr Støre. Siv Jensen. Jeg har etter mange
henvendelser, både direkte og via Siv Jensen, fått svar fra Justisdepartementet (nå representert av Justis,
beredskaps og innvandringsminister Sylvi Listhaug, FrP). Og en rekke politiske parti har blitt informert om saken. Den
økonomiske utroskapen går helt tilbake til 2011, lenge før Svein Anders Haugen valgte å involvere seg. Oppvasken
har bare såvidt begynt. Hvor stor rolle SpareBank 1 får i denne oppvasken blir en direkte konsekvens av de
handlinger dere velger å utføre.
www.Statsminister.StoppMobbing.info
Ser helst at noen i SpareBank 1 kommer med et svar før jeg lanserer kampanjen.
Ber fortsatt om et snarlig svar.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=9CtlOcﬁVYQ.en.&view=pt&msg=1619969a0759279e&q=bedrift%40sb1ostlandet.no&qs=true&… 1/2
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På forhånd takk!


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@StoppMobbing.info)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=9CtlOcﬁVYQ.en.&view=pt&msg=1619969a0759279e&q=bedrift%40sb1ostlandet.no&qs=true&… 2/2
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#StoppMobbing: Stopp SpareBank 1!
Torfinn Teigen <torfinn.teigen@sb1ostlandet.no>
Thu, Feb 15, 2018 at 1:43 PM
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>, Bedriftssenteret SpareBank 1 Østlandet <bedrift@sb1ostlandet.no>

Hei, det vises l din henvendelse.

Banken vurderer denne saken l å være et tvangssalg av en eiendom ved hjelp av medhjelper, dvs. at
saksbehandlingen er gjennomført av Oslo ngre – som har oppnevnt en medhjelper l å gjennomføre
tvangssalget. I denne saken har de e vært en advokat.

De e er en prosess hvor ngre en prøver vilkårene for tvangssalget og du som klager kan komme med innsigelser
som ngre en prøver.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Østlandet
Torﬁnn Teigen
bedri srådgiver
Telefon: 915 07050 | Mobil: 97519913

sb1ostlandet.no/bedrift
SpareBank 1 Østlandet ‐ banken med kundeutbytte

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=9CtlOcﬁVYQ.en.&view=pt&msg=161997df7e61b9e0&q=bedrift%40sb1ostlandet.no&qs=true&…
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28. januar 2018
Lars Føleide
Lyngveien 40
1182 Oslo
Oslo politidistrikt
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo

Økonomisk utroskap og trakassering
Sak: 14304379
Føleide har anmeldt 4 personer for økonomisk utroskap:
•
•
•
•

Nils Martin Sønderland (p.nr. 260280 31369)
Per Arne Gløtta (p.nr 050659 38534)
Marius Andreas Rød (f.nr 250179)
Svein Anders Haugen (p.nr 060274 47781)

Nils Martin Sønderland har i mange år forsøk å tilegne seg eierskap og få solgt et hus
han ikke har hjemmel til. Føleide har ene og alene vært hjemmelshaver siden 2006.
Sønderland har utøvd økonomisk terror og økonomisk utpressing sammen med utkastet
leietaker Per Arne Gløtta siden 2011.
Etter beregninger av Eiendomsverdi er eneboligen på Lyngveien 40 (309 kvm) verdt
kr 14.67 millioner. Takst av 31. mai 2017 i forbindelse med tvangsoppløsning av et
sameie som aldri har eksistert, kom på kr 12.1 millioner.
Etter visninger september 2017 avviste Sønderland først et bud på kr 8.5 millioner. Etter
press fra rettsmedhjelper Marius Rød 17. oktober 2017 begjærer Sønderland et nytt bud
på kr 8.5 millioner for stadfestet.
Dette er et røverkjøp, da tomten alene ble i 2017 takst verdsatt til kr 7.5 millioner.
Marius Rød kommer med falsk forklaring for hvorfor han deaktiverte Finn-annonsen
under aktiv budgiving, kort tid før budgiver Svein Anders Haugen legger inn hans bud.
Advokat Marius A. Rød bryter da hans lovpålagte plikt etter tvangsfullbyrdelsesloven
kapittel 11. Alt tyder på at Svein Anders Haugen og Marius Andreas Rød har inngått en
avtale som faller inn under økonomisk utroskap. Marius A. Rød har nektet å utlevere all
kommunikasjon med budgiver Svein Anders Haugen, og holder tilbake eposter som vil
inkriminere både Marius A. Rød og Svein Anders Haugen. Dette er utfyllende forklart i
anken til Borgarting Lagmannsrett over kjennelsen fra Oslo byfogdembete:
www.Anke.Borgarting.Lagmannsrett.StoppMobbing.info
Rettsmedhjelper Marius A. Rød tar i bruk høyst tvilsomme metoder i hans
kommunikasjon med budgivere, hvor han først etter det kommer inn bud opplyser om
vanninnsig i underetasjen (Se videoer: www.Lyngveien40.info).
I samme epost opplyses det om at budgiver må påregne at kjennelsen om stadfestelse
av budet ikke er bindende før det blir rettskraftig. Dette har medhjelper Marius Rød
	
  

informert budgiver Svein Anders Haugen om tidligere, noe han gjentar i eposten av 6.
november 2017 (bilag 1). Se utdrag nedenfor:
Hei Svein Anders,
Det later ikke til at det kommer høyere bud i denne omgang, og saksøkeren har begjært
ditt bud stadfestet.
For å bringe budet videre til retten må jeg be om at du bekrefter at budet er bindende i 6
uker fra dagens dato.
Vilkårene for salget følger av salgsoppgaven og tvangsfullbyrdelsesloven. Av
informasjon som ikke fremgår av salgsoppgaven, og som har blitt kjent for medhjelper
senere nevnes:
- Det opplyst om vanninnsig i kjeller, og det påregnes arbeid med drenering
- Det bygges gjenbruksstasjon i Vårveien 51 i regi av Oslo kommune (ikke
naboeiendom, men eiendommen ved siden av nabo)
- Kommunale avgifter er ca kr 36 000/årlig
Nedenfor følger litt mer informasjon om prosessen videre.
Stadfestelse/ aksept
Prosessen videre er at byfogdembete avsier en såkalt stadfestelseskjennelse, etter en
periode på minst to uker hvor partene og rettighetshavere kan reise innsigelser. Først
når dommeren avsier stadfestelseskjennelse er budet akseptert og handel kommet i
stand. I perioden frem til dommeren treffer sin kjennelse, kan partene og
rettighetshavere reise innsigelser til budet, det kan innkomme nye bud, og partene kan
gjøre sin rett etter sameieloven § 15 til å tre inn i høyeste bud/inngi tilsvarende bud.
Dersom det innkommer høyere bud før retten har stadfestet deres bud, får dere
anledning til å gi høyere bud. Stadfestelseskjennelsen er ikke bindende før den blir
rettskraftig, og kan videre ankes til lagmannsretten innen 1 mnd fra den blir avsagt.
Videre kan lagmannsrettens avgjørelse kan ankes til Høyesterett innen 1 mnd fra
lagmannsrettens kjennelse blir forkynt. Som vi har snakket om må det i denne saken
påregnes en slik prosess. Normalt vil lagmannsretten og høyesterett behandle sakene
raskt, men det vil også kunne trekke ut i tid.
Innbetaling kjøpesum
Uavhengig av tidspunktet for når stadfestelseskjennelsen blir rettskraftig, vil lovens
oppgjørs / overtakelsesdato antagelig bli 6. februar 2018. Dette er datoen for risikoens
overgang. Dere trenger ikke fysisk tiltre eiendommen før kjennelsen er rettskraftig, men
blir formelle eiere og må uansett innbetale kjøpesummen på dette tidspunktet for å
unngå et rentetillegg på 6 % (se salgsoppgaven for nærmere informasjon). Dersom
dere ikke innbetaler kjøpesummen, blir dere ikke ansett som eiere. Videre er det dere
som har ansvaret for å tegne forsikring på eiendommen fra denne datoen, uavhengig
om dere innbetaler kjøpesummen eller ikke. Kjøpesummen vil i alle tilfelle bli stående
på vår meglerklientkonto helt frem til alt er rettskraftig og avklart.

	
  

Det er stadfestelseskjennelsen som blir deres «kjøpekontrakt» og som dere må
forelegge for banken som skal finansiere kjøpesummen. Oppgjøret skjer for øvrig etter
tvangsfullbyrdelseslovens regler.
Leieforhold
Når det gjelder leieforholdene (9 stk pr i dag), har dere forutsatt at disse tilsidesettes
ved stadfestelseskjennelsen. Dette innebærer at leiekontraktene bortfaller som heftelser
i eiendommen dersom dommeren stadfester budet. Dere har likevel risikoen og
ansvaret for å følge opp leietakere som ikke flytter frivillig med oppsigelser etter at dere
overtar eiendommen. Dersom dere innbetaler kjøpesummen på oppgjørsdatoen, kan
dere igangsette denne prosessen med leietakerne.
Imøteser din bekreftelse på budets bindingstid - og hører gjerne fra deg ved spørsmål.
Med vennlig hilsen l Sincerely Yours
Marius A. Rød
partner|advokat
+47 901 02 309
mar@binghodneland.no

Medhjelper Marius A. Rød deaktiverte Finn.no annonsen 31. oktober, i strid med pålegg
etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11 om å oppnå størst mulig utbytte, sannsynligvis
etter avtale med budgiver Svein Anders Haugen for å forhindre at nye interessenter
melder seg. Rettighetshaver Føleide ba om reaktivering av annonsen for at boligen skal
kunne oppnå størst mulig utbytte og for at han selv skulle kunne holde privatvisninger –
i likhet med det rettighetshaver Nils Martin Sønderland har gjort tidligere på høsten.
Når advokat Marius A. Rød nekter å reaktivere Finn.no annonsen blir det enkelt for han
å opplyse overfor budgiver Svein Anders Haugen at:
”Det later ikke til at det kommer høyere bud i denne omgang, og saksøkeren har
begjært ditt bud stadfestet.”
Når rettsmedhjelper Marius A. Rød i tillegg nekter å utlevere all kommunikasjon med
budgiver Svein Anders Haugen, blir det åpenbart at advokat Marius A. Rød holder
tilbake informasjon som vil være avslørende for hans handlinger i henhold til hva som er
lovbestemt og regler for god advokatskikk.
Budgiver Svein Anders Haugen har januar 2018 gjort seg skyldig i trakassering av
leietakere og huseier Føleide. En handlings som er spesielt alvorlig sett i lys av den
kommunikasjon som har vært mellom han og rettsmedhjelper Marius A. Rød, hvor det
kommuniseres tydelig at først når budgiver Svein Anders Haugen overtar eiendommen
vil han kunne følge opp leietakere med oppsigelser:
”Dere har likevel risikoen og ansvaret for å følge opp leietakere som ikke flytter
frivillig med oppsigelser etter at dere overtar eiendommen.”

	
  

Uten å ha fått hjemmel til eiendommen ringte Svein Anders Haugen først til leietaker
Modris Bratkus, som ligger på sykehuset med hjernehinnebetennelse. En operasjon
som skulle ta 5 timer tok til slutt 12 timer.

	
  

Svein Anders Haugen sier at han har kjøpt huset. Dette stemmer ikke. Han har lagt inn
et bud. Budet han har gitt er bestridt og det foreligger per i dag ingen rettskraftig
kjennelse som bekrefter at Svein Anders Haugen har kjøpt huset. Svein Anders Haugen
må også betale for huset før han kan si at han kjøpt huset, for dersom Svein Anders
Haugen ikke betaler – så får han heller ikke hjemmel (skjøtet) til huset.

Svein Anders Haugen opplyser mine leietakere om at budet han la inn på eneboligen
Lyngveien 40 gav ham en rettighet for å avslutte leiekontraktene. En slik rettighet har
alle eiere uansett, men denne rettigheten trer først i kraft når Svein Anders Haugen
	
  

faktisk blir rettmessig eier av huset. Det er først 20. februar 2018 Svein Anders Haugen
har mulighet for å betale kr 9.1 millioner for huset, hvor hans plikter som budgiver
uansett løper fra denne dato. Dersom Svein Anders Haugen ikke betaler for huset i
løpet av 2 uker bortfaller hans rettighet til å overta huset.
Nå er kjennelsen som aksepterer budet til Svein Anders Haugen anket, så det blir opp
til Borgarting lagmannsrett å vurdere om budet skal aksepteres. Det er lagt ned påstand
om at retten skal nekte budet stadfestet og at saken skal heves:
www.Anke.Borgarting.Lagmannsrett.StoppMobbing.info
Det betyr at Svein Anders Haugen har ingen rettigheter hva gjelder Lyngveien 40 før det
foreligger en rettskraftig kjennelse. Og selv ved avvisning av Borgarting lagmannsrett
har Føleide fortsatt mulighet for å få medhold hos Norges Høyesterett.
Når siste mulighet for å betale 6. mars 2018 kommer, er det derfor lite sannsynlig at det
foreligger noen rettskraftig kjennelse som gir budgiver Svein Anders Haugen rettigheten
til å si opp leiekontrakter.
Selv etter kjennelsen blir rettskraftig så har Føleide forkjøpsrett etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-23:
§ 11-23. Utøvelse av forkjøpsrett
En forkjøpsrett som ikke er satt til side etter § 11-21 annet ledd, kan gjøres
gjeldende når stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. En forkjøpsrett som gjøres
gjeldende, er uten innvirkning på tvangssalgskjøperens rettigheter og plikter i henhold
til tvangssalget.

Det er altså først etter Svein Anders Haugen har betalt og at det foreligger noen
rettskraftig kjennelse, og Føleide ikke utøver hans forkjøpsrett før skjøtet blir overført, at
Svein Anders Haugen har mulighet for rettmessig å ta kontakt med leietakerne. Dette vil
under alle omstendigheter først være mulig i mars 2018, men likevel har Svein Anders
Haugen gjort en ringerunde januar 2018. Dette er unektelig trakassering av leietakere,
samt huseier og et ledd i en økonomisk utroskap som har pågått siden oktober 2017.
Svein Anders Haugen har går til det helt ekstreme i trakasseringen når han krever
husleie fra og med 20. februar av leietakere. Som forklart overfor er ikke dette en
rettighet han har før han får hjemmel på huset. Christoph Vogl bekrefter i epost av 23.
januar 2018 (bilag 2) at Svein Anders Haugen har opplyst overfor leietaker Christoph
Vogl at han må fra og med 20. februar 2018 betale husleie til hans selskap Melan
Eiendom AS. Se for øvrig svar i epost av 26. januar 2018 (bilag 3).

28. januar 2018

______________________
Lars Føleide
	
  

Johanne Tokvam
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Svein Anders Haugen <Svein.Anders.Haugen@hotmail.com>
6. november 2017 15:37
Marius A. Rød
SV: [Svein Anders Haugen <svein.anders.haugen@hotmail.com>] EKEBERG
- Innholdsrik enebolig over 3 plan med attraktiv beliggenhet [BHALEGAL.FID99929]

FilingDate:

06.11 .2017 15:02:00

Hei Marius,
Jeg bekrefter at dette budet står i 6 uker fra dagens dato.
Mvh
Svein Anders Haugen
Melan Eiendom
Fra: Marius A. Rød [mailto:mar@binghodneland.no]
Sendt: mandag 6. november 2017 15.33
Til: Svein Anders Haugen <Svein.Anders.Haugen@hotmail.com>
Emne: SV: [Svein Anders Haugen <svein.anders.haugen@hotmail.com>] EKEBERG- Innholdsrik enebolig over 3 plan

med attraktiv beliggenhet [BHA-LEGAL.FID99929]
Hei Svein Anders,
Det later ikke til at det kommer høyere bud i denne omgang, og saksøkeren har begjært ditt bud
stadfestet.
For å bringe budet videre til retten må jeg be om at du bekrefter at budet er bindende i 6 uker fra
dagens dato.
Vilkårene for salget følger av salgsoppgaven og tvangsfullbyrdelsesloven. Av informasjon som ikke
fremgår av salgsoppgaven, og som har blitt kjent for medhjelper senere nevnes:
Det opplyst om vanninnsig i kjeller, og det påregnes arbeid med drenering
Det bygges gjenbruksstasjon i Vårveien 51 i regi av Oslo kommune (ikke naboeiendom, men
eiendommen ved siden av nabo)
Kommunale avgifter er ca kr 36 000/årlig
Nedenfor følger litt mer informasjon om prosessen videre.

Stadfestelse/ aksept
Prosessen videre er at byfogdembete avsier en såkalt stadfestelseskjennelse, etter en periode på
minst to uker hvor partene og rettighetshavere kan reise innsigelser. Først når dommeren avsier
stadfestelseskjennelse er budet akseptert og handel kommet i stand. I perioden frem til dommeren
treffer sin kjennelse, kan partene og rettighetshavere reise innsigelser til budet, det kan innkomme
nye bud, og partene kan gjøre sin rett etter sameieloven § 15 til å tre inn i høyeste bud/inngi
tilsvarende bud. Dersom det innkommer høyere bud før retten har stadfestet deres bud, får dere
anledning til å gi høyere bud. Stadfestelseskjennelsen er ikke bindende før den blir rettskraftig, og kan
videre ankes til lagmannsretten innen 1 mnd fra den blir avsagt. Videre kan lagmannsrettens
avgjørelse kan ankes til Høyesterett innen 1 mnd fra lagmannsrettens kjennelse blir forkynt. Som vi
har snakket om må det i denne saken påregnes en slik prosess. Normalt vil lagmannsretten og
høyesterett behandle sakene raskt, men det vil også kunne trekke ut i tid.
Innbetaling kjøpesum
l

Uavhengig av tidspunktet for når stadfestelseskjennelsen blir rettskraftig, vil lovens oppgjørs l
overtakelsesdato antagelig bli 6. februar 2018. Dette er datoen for risikoens overgang. Dere trenger
ikke fysisk tiltre eiendommen før kjennelsen er rettskraftig, men blir formelle eiere og må uansett
innbetale kjøpesummen på dette tidspunktet for å unngå et rentetillegg på 6 % (se salgsoppgaven for
nærmere informasjon). Dersom dere ikke innbetaler kjøpesummen, blir dere ikke ansett som eiere.
Videre er det dere som har ansvaret for å tegne forsikring på eiendommen fra denne datoen,
uavhengig om dere innbetaler kjøpesummen eller ikke. Kjøpesummen vil i alle tilfelle bli stående på
vår meglerklientkonto helt frem til alt er rettskraftig og avklart.
Det er stadfestelseskjennelsen som blir deres «kjøpekontrakt» og som dere må forelegge for banken
som skal finansiere kjøpesummen. Oppgjøret skjer for øvrig etter tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Leieforhold
Når det gjelder leieforholdene (9 stk pr i dag), har dere forutsatt at disse tilsidesettes ved
stadfestelseskjennelsen. Dette innebærer at leiekontraktene bortfaller som heftelser i eiendommen
dersom dommeren stadfester budet. Dere har likevel risikoen og ansvaret for å følge opp leietakere
som ikke flytter frivillig med oppsigelser etter at dere overtar eiendommen. Dersom dere innbetaler
kjøpesummen på oppgjørsdatoen, kan dere igangsette denne prosessen med leietakerne.
Imøteser din bekreftelse på budets bindingstid - og hører gjerne fra deg ved spørsmål.

Med vennlig hilsen

l

Sincerely Yours

Marius A. Rød
partner! advokat
+47 901 02 309
mar@binqhodneland.no

§::§ bing hodneland
Bing Hodneland advokatselskap DA MNA
Fridtjof Nansens plass 4, Postboks 1903 Vika, 0124 Oslo
www.binqhodneland.no
Fra: Svein Anders Haugen [mailto:Svein.Anders.Haugen@hotmail.com]
Sendt: mandag 6. november 2017 10.18
Til: Marius A. Rød <mar@binghodneland.no>
Emne: SV: [Svein Anders Haugen <svein.anders.haugen@hotmail.com>] EKEBERG- Innholdsrik enebolig over 3 plan
med attraktiv beliggenhet [BHA-LEGAL.FID99929]
Hei Marius,
Vedlagt er budet på 8,6 mill på Lyngveien 40 til kl1600 i dag med nevnte forbehold som diskutert.
Vedlagt er også firmaattest.
Ta kontakt om det er noe du lurer på.
Mvh
Svein Anders
Fra: Marius A. Rød [mailto:mar@binghodneland.no]
Sendt: fredag 3. november 2017 14.50
Til: Svein Anders Haugen <svein.anders.haugen@hotmail.com>
Emne: SV: [Svein Anders Haugen <svein.anders.haugen@hotmail.com>] EKEBERG- Innholdsrik enebolig over 3 plan
med attraktiv beliggenhet [BHA-LEGAL.FID99929]
Hei,
2
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Gmail - Refund of already paid Rent

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Refund of already paid Rent
Christoph Vogl <cvogl79@gmail.com>
To: Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>

Tue, Jan 23, 2018 at 10:22 PM

Hei Lars,
I hope you are doing well. Today I talked to Svein from the company that bought the house. He told me that from the
20th February I will have pay rent to his company. Therefore I ask you kindly to refund the money that I already paid.
I transferred 4*6.900 = 27.600 NOK on the 21st November. I have to pay 6.900 NOK for January and 6.900/28*19 ≈
4.700 NOK for February. That's 11.600 NOK. So I should get back 16.000 NOK. Let me know if you come to a
different value.
My bank account details are:
Christoph Vogl
easybank
IBAN: AT96 1420 0200 1067 9657
BIC: EASYATW1
Please let me know if there are any questions or problems. Would be great if you can transfer the amount of 16.000
NOK until the 19th February. Takk.
Best regards,
Christoph

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=pkG7biCEwPU.en.&view=pt&msg=16124e69ee3aecc6&search=inbox&siml=16124e69ee3aecc6
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Gmail - Refund of already paid Rent

Lars Føleide <zyronbackup@gmail.com>

Refund of already paid Rent
Lars Føleide <lars.foleide@gmail.com>
To: Christoph Vogl <cvogl79@gmail.com>
Bcc: Lars Føleide <Lars@injustice.legal>, Lars Føleide <Lars@stoppmobbing.info>

Fri, Jan 26, 2018 at 3:24 PM

Hi Christoph,
I hope you understand that at the core of doing business, the focus is on maximizing profits.
As a business man, Svein Anders Haugen would therefore serve his own self interest in maximizing the profits of his
own company if he can make you believe something to be true that is, in reality, not true.
I have deep admiration for who you are Christoph, your kindness, your thoroughness, your fairness and your ability to
deal with challenging situations.
But you also have to learn who to trust, and how to respond to people who in their best interest would make personal
gains on being deceptive and abusive of your trust.
For Svein Anders Haugen this is all about business. Business as usual. Which means that only one thing matters:
The bottom line.
As such, you represent a cost to Svein Anders Haugen. A risk. A burden. Someone who might cause Svein Anders
Haugen to lose money. Either in a literal sense or in the sense or making less money that what he could make in a
theoretical optimal world.
You see, business people do not care much for ethics, moral or doing the right thing. They do not care much for the
environment, whatever the law says or what is to the benefit of the society. What they care about it money.
So what you bring up here is serious business.
You ask me to return money to you which is very serious business.
And you make this claim, and make this request of me based on a phone call.
I find that very disturbing.
You haven't even met the guy, and still you take all that he says in good faith.
Which is why I have to explain very basic concepts of business, business people and their sole motive of maximizing
profits.
It appears to be that you have been protected from a world and people that are inherently evil, and do whatever they
want to do with no respect for laws and rules.
Which is why I have to ask you to get real.
You cannot make such a request based on a phonecall.
Again,
what you request here is extremely serious nature. Money is serious business.
And therefore I have to ask you to provide evidence for the claims that have been made.
Which you obviously do not have. And again, this should not and is not any of your business.
The burden of evidence is on the on person who makes outrighteous claims of collecting rent for a house he hasn't
even paid for.
So again, this is not for you to worry about. You have done nothing wrong. And this guy obviously hasn't been able to
prove anything or provide any evidence of his claims.
But should you be interested in spending more time and energy on this topic, then I suggest that you send an email to
Svein Anders Haugen and ask him to provide evidence for his claims.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=2WGmGQ4tSfE.en.&view=pt&msg=16132da90ea45ce6&search=sent&dsqt=1&siml=16132da9…
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1/28/2018

Gmail - Refund of already paid Rent

This is his email:
Svein Anders Haugen <Svein.Anders.Haugen@hotmail.com>
For the future I will have to ask you to be less naive, and be less trusting of profit maximizing business people.
Thanks!


Best Regards,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
510 221 6133 (US) | 98 45 44 99 (Norway)
Master Entrepreneurship, Innovation & Society (Impact Entrepreneurship)
Master Informatics (Interaction Design, Game and Educational Technologies)
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Economics | Master Finance | Bachelor Marketing
Social Entrepreneurship Research Fellow
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics (NHH)
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide
On Tue, Jan 23, 2018 at 10:22 PM, Christoph Vogl <cvogl79@gmail.com> wrote:
Hei Lars,
I hope you are doing well. Today I talked to Svein from the company that bought the house. He told me that from the
20th February I will have pay rent to his company. Therefore I ask you kindly to refund the money that I already
paid.
I transferred 4*6.900 = 27.600 NOK on the 21st November. I have to pay 6.900 NOK for January and 6.900/28*19 ≈
4.700 NOK for February. That's 11.600 NOK. So I should get back 16.000 NOK. Let me know if you come to a
different value.
My bank account details are:
Christoph Vogl
easybank
IBAN: AT96 1420 0200 1067 9657
BIC: EASYATW1
Please let me know if there are any questions or problems. Would be great if you can transfer the amount of 16.000
NOK until the 19th February. Takk.
Best regards,
Christoph

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f67f6500f&jsver=2WGmGQ4tSfE.en.&view=pt&msg=16132da90ea45ce6&search=sent&dsqt=1&siml=16132da9…
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