Roger Strandås
3624 Lyngdal i N.
NAV Numedal
Inger Lene Bekjorden
3626 Rollag
AVKLARING OM BYTTE AV NAV KONTOR OG FERDIGSTILLELSE AV MIN SØKNAD
09.04.06 OM Å FÅ BOLIG i BYGGTEKNISK RIKTIG STAND
Viser til mottatt brev dat. 05.10.12.
Takker for at du nå bekrefter at det er Flesberg kommune v/ TPR som har ansvar for å rette opp feil
som har oppstått på min bolig pga. uforstand fra NAV v/ Widar Stoltz og Bente Dalen. Jeg ser fram
til at denne saken endelig kan bli avsluttet og at min søknad av 09.04.06 om å få bolig i byggteknisk
riktig stand sluttføres.
Jon Kåre Jonsson v/ TPR Flesberg kommune har tidligere sagt at han ikke vil ha noe å gjøre med feil
som har oppstått pga. uforstand av Widar Stoltz og Bente Dalen og han har ansett seg ferdig med
saken. Viser til brev til NAV dat. 28.07.
Håper det ikke er slik som det kan se ut som er den vanlige opppfatningen at for å komme unna saker
så sendes brev fram og tilbake mellom etatene i Flesberg kommune/ Nav i stede for å rydde opp.
Jeg kan ikke se at jeg har gitt deg fullmakt til å videresende brev fra meg.
Ang. NAV kontor.
Jeg fikk BESKJED om at jeg skulle bytte Nav kontor og at saken skulle opp i formannsskapet.
Det har ALDRI vært noe ønske fra min side om å bytte Nav kontor.
Når jeg sa ifra om ting som klart var utført feil i byggesaken begynte de å omtale meg som en
vanskelig person og at jeg av den grunn skulle bytte NAV kontor. Dette opplevde jeg som en trussel
og provokasjon.
Viser til brev til NAV dat. 28.07.12.
Ber om et klart svar på om det er NAV Numedal som er mitt NAV kontor.
Avg. Vedlagt brev fra NAV Drift dat. 24.09.09. Her kan det se ut som det mangler en side.
Jeg fikk kopi av dette brevet høsten 2009. Dette kan jo være en av forklaringene på at det er så mange
vanskeligheter i NAV ettersom postgangen tar tre år.
Til opplysning så venter jeg fortsatt på svar på min klage dat. 12.09.10 på Fylkesmannen i Buskerud
sitt avvisningsvedtak dat. 18.08.10 på sak 99005540 dat. 12.06.10.
Lyngdal 21. oktober 2012
Med vennlig hilsen

Roger Strandås
Kopi til: Husbanken Forvaltning

