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Flesberg kommune
Teknisk, plan, ressurs
v/ Jon Kåre Jonsson
3623 Lampeland

ANG. GODKJENNING DRENERING
På forhåndskonferanse ang. tiltaksrapport og arbeider som skulle utføres av entreprenør
Pål Sletten ville ikke Roy Sjødal skrive møtereferat da han unnskyldte seg med at han
hadde svært dårlige skrivekunnskaper og at han hadde glemt PC.
Han nektet også å skrive møtereferat på møter ang. inngang kjeller. Han opptråtte også
svært arrogant, nedlatende og uhøffelig.
Dato 24.03.10 leverer Roy Sjødal falsk anmeldelse til Flesberg Lensmannskontor.
13.04.10 fikk jeg beskjed av Flesberg lensmannskontor at Roy Sjødal ikke mer skulle
hjem til meg eller ha noe med saker som angår meg. Dette har du fått beskjed om i
tdligere brev.
Dato 21.06.10 sender Roy Sjødal likevel brev til entreprenør Pål Sletten ang. drennering
nord-østlige takrennenedløp garasje/carport uten at det ble sendt kopi til meg.
Jeg kan enda ikke se å ha mottatt referat fra forhåndskonferanse og har heller ikke
mottatt brev om befaring. Jeg kan heller ikke se å ha mottatt kopi av brev til entreprenør
Pål Sletten dat. 12.04.10 og 21.06.10. Jeg ble først kjent med henvendelse til
entreprenør Pål Sletten fra TPR i telefonsamtale med deg.
Dette på tross av at jeg skulle få kopi av alle brev og dokumenter i saken.
Drenering nord-østlige hjørne av garasje/carport er utført av entreprenør Pål Sletten helt i
henhold til tiltaksrapport og forhåndskonferanse, og er vel dokumentert med mange
bilder.
Norsk eiendomskontroll NITO v/ Svein Portaas hadde ingen anmerkninger ang.
drenering nord-østlige takrennenedløp garasje/carport i skaderapport i forbindelse med
uavhengig faglig gjennomgang av bolig i henhold til min søknad 09.04.2006.
Minner om at Norsk Eiendomskontroll også utarbeidet tiltaksrapport som førte til utvendig
drennering utført av entreprenør Pål Sletten.
Entreprenør Pål Sletten har nå helt siden slutten av juli ikke fått kontakt med deg på tross
av mange beskjeder på mob., og mange tlf. til kommunen med beskjed til deg om å ta
kontakt. Jeg har også lagt igjen flere beskjeder på tlf. uten at du tar kontakt.
Norsk eiendomskontroll v/ Svein Portaas har ikke hørt noe fra deg. Det er nå gått to mnd.
siden du sa til meg på tlf. at du skulle ta kontakt med Svein Portaas.
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Det har nå gått snart 20 år siden byggekaoset startet, og snart 5 år siden jeg søkte
09.04.2006 om å få bolig byggteknisk riktig.
Det kan nå se ut som at alt blir gjort for å uthale byggesaken. Eller kan det være
manglende kompetanse ved TPR Flesberg kommune og NAV v/ Widar Stoltz og
Bente Dalen.....
Ber nå om at arbeider utført av entreprenør Pål Sletten godkjennes straks!!
Til lenger TPR og NAV haler ut byggesaken vil dette medføre ytterligere skader på min
bolig og medføre store ytterligere omkostninger.
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Roger Strandås
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