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
Takker for svar på brev.
Siden 2008 har jeg ikke hatt NAV kontor da det toppet seg i forbindelse med at daværende NAV
leder Widar Stolzt stod som oppdragsgiver for arbeider som var blitt utført ulovlig i min kjeller og
ikke tok med kommunens pålegg fra TPR. ( Viser til brev fra Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal).
Widar Stolzt og Bente Dalen kom da med påstander om at jeg var en vanskelig person og jeg fikk
beskjed om at jeg skulle bytte NAV kontor og at denne saken skulle opp i formannsskapet. Denne
saken er enda ikke avklart. Når Widar Stolzt og Bente Dalen har kommet med så alvorlige påstander
så kan dette se ut som et forsøk på å dekke over grov uforstand.
Ber nå om en endelig avklaring på denne saken.
Er fortsatt i en fortvilet situasjon angående arbeider som ikke er ferdigstilt/ skader som ikke er rettet
opp på min bolig og ber om en avklaring på saken angående min søknad 09.04.06 om å få bolig i
byggteknisk riktig stand. Dette har vært en stor belastning gjennom mange år og har kostet Flesberg
kommune så mye penger at det nå må være på tide å få avsluttet denne saken så vi kan komme
videre.
Jon Kåre Jonson v/ TPR Flesberg kommune fortalte at han hadde tilbydd seg å ordne opp i denne
saken for Flesberg kommune. Kan ikke se at han har ordnet opp i denne saken som avtalt.
I følge Jon Kåre Jonsson vil han ikke ha noe å gjøre med ting som har oppstått på grunn av uforstand
av NAV v/ Widar Stolzt og Bente Dalen og i følge han er dette NAV sitt ansvar.

Vedlegg:
Brev fra Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal
For mer informasjon viser jeg til:
Jon Kåre Jonsson v/ TPR Flesberg kommune.
Min nettside: kommunekaos.com
Lyngdal 28. juli 2012
Med vennlig hilsen
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