Roger Strandås

3624Lyngdal i N.
Nav Numedal
v/Widar Stoltz
Flesberg kommune
3623 Larryeland

ANG. zuELLERINNGANG
Viser til vedtak vedr. boligtilskudd

da1.28.06.10

Stiller meg utforstående til at NAV v/ Widar Stoltz enda ikke har betalt kr. 32.500,- til
tømrermester Bjørn Hillestad, for grunnmur inngang kjeller som ble satt opp tidlig i sommer.
Noe som har resultert i at det nå kan se ut som at han ikke vil sette opp tak over inngangen, da
han nå etter et % år ilrJrre har mottatt betaling for grunnmuren.
Det kan nå se ut som at det ikke vil bli satt opp tak over kjellerinngang nå i vinter.

Minner om at ifølge Jon Kare Jonsson v/ TPR var alt iorden siden før grummuren ble satt
opp. Jon Kåre Jonsson v/ TPR har ingen innvendinger på arbeidet som er utført.
Eneste mulighet for å ordne dette nå er attømrermester Bjørn Hillestad straks ffir betalt for
grummurarbeidet i henhold til vedtak 28.06.10.
Minner om at Jon Kåre Jonsson v/ TPR tok over i juni 2010 i forbindelse med skaderapport i
henhold til min søknad 09.04.06.
13.04.10 fikk jeg beskjed av Flesberg lensmannskontor at Roy Sjødal ikke skal ha noe med
meg og min bolig ågøre. Viser til brev til TPR dat. 15.10.10.og brev til TPR dat. 13.11.10.
Det er nå også viktig at det blir satt inn avfukter i kjeller. I følge samtale med Jon Kåre
Jonsson v/TPR oppfattet jeg det slik at NAV og TPR er i dialog for å ordne dette.
Det vil nå bli umulig for meg å hindre at kjellerinngang fylles med snø om det nå ikke blir satt
opp overbygg i henhold til tilbud fratømrermester Bjørn Hillestad og vedtak da1.28.06.10.

Viser til tre stk. foto av kjellerinngang hvor du også kan se noe av fukt/muggskadene.

Vedlegg: Tre stk. foto.
Brev til TPR Ang. godkjenning drenering dat. 15.10.10
Brev til TPR Ang. arbeider utført av entreprenør Påi Sletten dat.

Lyngdal 14. november 2010
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Rogef Strandås
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Tømrermester Bjøm Hillestad
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