
 

Roger Strandås 

3624 Lyngdal i N.           

 

Flesberg kommune          

Teknisk, plan, ressurs 

v/ Jon Kåre Jonsson 

3623 Lampeland 

 

ANG.  ARBEIDER I FORBINDELSE MED FERDIGSTILLELSE AV MIN SØKNAD 09.04.06  

 

På møte/ befaring 11.05.11 var det viktig at det ble tatt hensyn til min helsesituasjon når 

arbeidene skulle utføres. Vi hadde avtale om at arbeider som hadde innvirkning på min 

helsesituasjon skulle utføres før ferien. Numedal Bygg v/ G. Bondal hadde ikke fått tidsfrist 

og hadde heller ikke fått beskjed om å sjekke bunnsville i husvegg- garasje/carport.  

 

På møte/ befaring 11.05.11 ble det ikke skrevet møtereferat som avtalt.  

Kopi av tilleggsreferat til møte 11.05.11 (her står det bl.a. om bunnsvilla) ble heller ikke 

sendt videre til de som skulle ha det. G. Bondal har fått kopi av meg 20.09.11. 

På møtet var G. Bondal inneforstått med at han skulle gjøre jobben, og etter å ha sendt et 

anbud, som forøvrig er mangelfullt, får G.Bondal beskjed pr. tlf. om hva han skal gjøre. 

Minner om at vi var enige om at nå skulle alt gjøres etter boka fra kommunens side. 

 

Jeg har nå vært inne fra 16. august. Det er nå omsider støpt nytt gulv i garasje/ carport.  

G. Bondal kommer å setter ned renne med varmetråder i garasje/ carport man.02.10.11 og 

har da tid framover til å gjøre ferdig det som skal gjøres her. 

 

Jeg forutsetter nå at arbeider som gjenstår og arbeider som skal utføres i henhold til 

tilleggsrapport  dat. 05.09.11 til skaderapporten dat. 05.08.10 blir satt i gang 02.10.11 og blir 

fullført uten opphold. 

 

Fra husvegg garasje/ carport og ut (se foto) er det visst nå klart for legging av asfalt.  

Det er uklart hvem som har ansvaret for at dette blir riktig. 

 

Vedlegg: To stk. foto.  

Til Husbanken, Rådmann i Flesberg kommune og Numedal Bygg: To foto og 

Tilleggsrapport dat.15.09.11 Norsk Eiendomskontroll.      

 

Lyngdal 24. september 2011 

 

Med vennlig hilsen 

 

Roger Strandås 

 

 

Kopi til:  Husbanken Forvaltning 

Rådmann Jon Gjæver Pedersen, Flesberg kommune  

Norsk Eiendomskontroll v/ Svein Portaas 

  Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal    


