
Roger Strandås

3624Lyngdal i N.

NAV Numedal
Inger Lene Bekjorden

3626 Rollag

SPØRSMÅL ANG. MELDING OM VEDTAK
Viser til Melding om vedtak saksnr. 99006376 dat.29.03.12,mottatt 12.04.12.

Stønad til dekning av strømutgifter varmekabler garasje.

Mottok fra banken at det var satt inn et beløppå min konto kr.1714,84 den 13.04. 12 fraFlesberg

kommune kontonr 235170 49689 med ref. 12288. Jegførte pengene tilbake til Flesberg kommune konto

235170 49689 og tok kontakt med regnskapskontoret i kommunen, da dette beløpet var det samme som

star på vedtak om dekning av strømutgifter på Flesberg kommunes strømabbonement med målenr.

14102797. Jeg fikk tilbakemelding på at det var gjort en feil nar pengene var overført til min konto.

Jeg stiller meg tvilende til at dette var en feil da det samtidig på utbetalingsplan er endret fra "Strøm" til
"Andre fyringsutgifter". Minner om at dette vedtaket er påklaget til Arbeids- og velferdsdirektoratet og jeg

venter fortsatt på svar. Ber om en forklaring på dette.

Viser til tlf. samtale med deg tidligere i år i forbindelse med at jeg fikk en tlf. fra Flesberg Everk om at

Bente Dalen v/ NAV Numedal hadde ringt og sagt opp kommunens abbonnement med målenr. 14102797.

Da Flesberg Everk er vel kjent med denne saken, tok de kontakt med meg og abbonnement ble ikke

avstengt.

I tlf. samtalen med deg tok jeg også opp problemet Bente Dalen, hvor jeg ba om at Bente Dalen ikke skal

ha noe mer med saker som angår meg. Jeg minner også om at Bente Dalen har skrevet under uten fullmakt
på en svært mangelfull byggekontrakt for carportltak over veranda. (Brudd på straffeloven men en

strafferamme på inntil 3 års fengsel). Som et resultat av dette har nå Flesberg kommune byttet endevegg på

bolig pågrunn av råteskader, fiernet og støpt ngt betonggulv i carport med drennering med varmekabel. De

måtte også i den forbindelse legge asfalt på hele gårdsplassen. Her gjennstår betydlige arbeider i
forbindelse med tak carport/veranda.

Jeg kan bla.a vise til et hjemmebesøk av Widar Stoltz og Bente Dalen i min bolig hvor jeg tok opp hvorfor
hun hadde skrevet under byggekontrakten uten min fullmakt. Da begynte hun og hyle og skrike og kaste

ting rundt seg, da tok Widar Stoltz henne med ut og sa at han måtte ta seg av sine ansatte og avlyste resten

av møtet. Dette har vært og er fortsatt en stor belastning for meg at Bente Dalen har noe med saker som

anga.r meg å gSøre, og jeg ber igjen om at hun fiernes som saksbehandler.

Da denne saken gjennom mange år har blitt så omfattende, og det har vært svært vanskelig å få svar på

brev, så jeg ingen annen mulighet enn å lage en nettside. Det har også vært stor interesse for hele denne

byggesaken, og jeg kan nå henvise til nettsiden kommunekaos.com for mer informasjon.

Lyngdal 30. april2012

Med vennlig hilsen


