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Numedal Bygg AS 

Tømmermester G. Bondal 

3622 Svene 

 

 

I forbindelse med min søknad 09.04.06 hvor jeg søker om å få bolig byggteknisk riktig og i 

henhold til bruk av el-rullestol mottok jeg brev fra Flesberg sosialtjeneste at de hadde 

kontaktet deg i forbindelser med arbeider som skulle utføres på min bolig. 

 

På møtet med deg ang. dette la jeg fram min søknad av 09.04.06. Jeg sa klart ifra til deg at det  

også var pålegg fra Teknisk Etat ang. drennering i kjeller og at dette måtte det søkes spesielt 

om. Dette tok jeg også opp på møte med deg og Sosialtjenesten. Minner også om at min 

advokat var til stedet. 

 

I forbindelse med møte med deg fikk jeg ditt firmakort hvor det står at du er takstøkonom og 

medlem av Norsk takseringsforbund, Byggmester og medlem av Byggmesterforbund, og 

videre at fagkunnskap gir trygghet. Jeg var også klar over at du tidligere har vært takstmann 

for Husbanken gjennom flere år, og jeg følte meg da rimelig trygg på at dette skulle gå bra og 

bli riktig.Gjorde deg også oppmerksom på at Sosialtjenesten ikke ville gå med på at jeg skulle 

ha med en uavhengig fagperson som jeg ba om. De gikk heller ikke med på at dette skulle 

legges ut på anbud. Jeg sa også klart ifra at jeg skulle ha kopi av alle brev/dok. i saken og at 

jeg skulle være tilstede på alle møter med deg og Sosialtjenesten. Likevel har dere hatt møter 

og det har vært korrespondanse dere imellom uten at jeg har blitt informert om dette.  

 

 

Angående befaring av deg om hva som skulle gjøres og ifølge tariffert arbeidsoversikt 

10.07.06  som du gikk igjennom sammen med meg gikk det fram at du skulle legge 19 mm 

finer på gulv som skulle skrus og limes. Isteden legger du 12 mm sponplater dette på tross av 

at du fortalte meg om en meget uheldig golvkonstruksjon som du også skriver i brev til 

Sosialtjenesten som du heller ikke sender kopi til meg som avtalt. 

 

Tar også opp med deg  ang. gulvbelegg for å forsikre meg om at dette tåler bruk av tung el-

rullestol. Får til svar av deg at dette er belegg av god kvalitet og vil tåle denne belastningen. 

Dette belegget er i følge dokumentasjon fra importør svært dårlig egnet til slikt bruk og vil 

ikke tåle slik belastning. Noe som nå er godt synlig. 

 

 

Viser også til remontering av vedovn i stue hvor du konkluderer med at det må byttes ovn. 

Tar opp med deg ang. bytte av ovn at det må ikke settes inn ovn som varmer dårligere en den 

jeg har 6800W. Da jeg i 1991 bygde hus med spesiell god isolasjon på grunn av alvorlig 

muskeldystrofi og må ha det varmt og tåler ikke trekk da dette medfører store helseproblemer 

for meg. Jeg gjør deg også oppmerksom på at jeg har basert bolig på oppvarming med ved. 

Har ingen el. ovner. Likevel setter du inn en ovn som varmer 2800W mindre og forteller meg 

at denne varmer like mye som forige ovn. I følge forhandler er den ovnen du har satt inn ikke 

egnet til å varme opp en bolig på denne størrelsen, noe som kan dokumenteres.  



 


