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ANG. BEFARING

Viser til brev dat. 26.05.11 mottatt 27.05.11 angående befaring 11.05.11

lforbindelse med ferdigstillelse av min søknad 09.04.06.

Til punkt 1. Vann på biloppstillingsplass. Bunnsville i husvegg mot carport sjekkes for
fukt og råteskader i henhold til skaderapport.

Til punkt 3 Mugg i kjeller og punkt 4 Fukt i kjeller
lnnvendig kjeller viser jeg til skaderapport Norsk eiendomskontroll. Hva som skal
gjøres her tas i samråd med Svein Portaas og Gunleiv Bondal etter ferien.

Til punkt 5. Belegg stue/kjøkken.
Det er ikke riktig at Numedal bygg og jeg plukket ut belegg i fellesskap. Jeg fikk
mønster/fargeprøver av Tarkett gulvbelegg og tok ut mønster på belegg. Jeg tok ikke
ut type gulvbelegg. Jqg ble forsikret om at dette var et gulvbelegg av god kvalitet som
skulle tåle bruk av el-rullestol.
Minner om at Tarkett belegg som er benyttet i min bolig er, ifølge importør av Tarket,
ikke egnet til slik bruk. Se skaderapport.
Det må velges det laminatgulvet som er best egnet for el-rullestol.

Til punkt 7 Om stue
Arbeider utføres på ildsted i henhold til skaderaport, og at det legges ny plate under
ovnen som ivaretar min sikkerhet og bruk av ildstedet.

T rappldør inngang kjeller.
Jeg kan heller ikke se at trapp/dør inngang kjeller er tatt med. ( Viser her også til
tlf.samtale).

Det tilkommer også beis iforbindelse med overbygg inngasng kjeller og sjekk av
bunnsville icarport.

Viser også til dør utgang fra stue til veranda (Se skaderapport)
Her ble det enighet om at dør skulle byttes tilvinterisolert dør i hardved som tåler bruk
av elektrisk døråpner.

Det er heller ikke tatt med nødvendig rengjøring etter arbeider som blir utført.
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Du skulle også undersøke iforbindelse med kjøkkenvifte som ikke ble tatt med i anbud
som avtalt.

På forhånd ble vi enige om at det skulle skrives møtereferat. Jeg kan ikke se at dette
er et fullstendig møtereferat da bl.a. flere ting som vi ble enige om ikke er tatt med. (Se
nevnt ovenfor). Ser på dette som en forglemmelse.

Takker for godt samarbeid og ser på dette som en snarlig ferdigstillelse av min søknad
09.04.06. Ber om at jeg får tilsendt kopi av brev m.m. mellom TPR og Numedal Bygg i

denne saken.

Lyngdal 29. mai2011

Med vennlig hilsen

Kopitil: Norsk Eiendomskontroll v/ Svein Portaas
Numedal Bygg v/ Gunleiv Bondal
NAV v/ Widar Stoltz
Rådmann Jon Gjæver Pedersen, Flesberg kommune
Husbanken ( kopi av brev fra TPR)
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