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Flesberg kommune
Sosialtjenesten
v/Widar Stoltz
3623 Lampeland

ANG. NEDLØP TAKRENNER OG UAVHENGIG FAGPERSON
BYGGSAKER
Viser til brev fra Sosialtjenesten v/ Widar Stoltz dat. 25.05.10
Over lang tid nå kan det se ut som at Sosialtjenesten har store problemer med å
lese og forstå dokumenter. Det kan også se ut som at Sosialtjenesten har hatt
store vanskeligheter med å svare på brev ang. arbeider som er utført ulovlig på
min bolig av Numedal Bygg på oppdrag fra Sosialtjenesten. Viser bla. til brev til
Sosialtjenesten v/ Widar Stoltz dat. 12.03.10 og 22.08.09 ”Gjentatte ganger har
jeg bedt Sosialtjenesten om å få en faglig gjennomgang av arbeider utført i bolig
og kjeller, og garasje/carport av Numedal bygg v/ G. Bondal.”, ”Det kan se ut
som at Sosialtjenesten nå prøver å blande sammen oppdrag utført av Numedal
Bygg på oppdrag fra Sosialtjenesten som de står ansvarlig for med arbeider
med utvendig drenering som nå i høst utføres av enteprenør Pål Sletten.”
”Minner igjen om at det er Flesberg kommune v/Sosialtjenesten som engasjerte
Numedal Bygg v/ G. Bondal og at det også er de som må rydde opp i arbeider
de har fått utført.”
NEDLØP TAKRENNER
Viser til brev dat. 25.05.10 ” Dette er utgifter som skulle vært tatt med i
kostnadsoverslag ved anbud”
Når det gjelder nedløp takrenner rister er dette ordnet da jeg kan se av mottatt
svar fra Bente Dalen ved Sosialtjenesten at hun ikke har kunnskap og noen
forutsetning for å kunne forstå viktigheten av dette. Utgifter til dette kom på ca.
kr 600,-. Viser til brev fra Bente Dalen ved Sosialtjenesten dat. 22.12.09
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MINNER OM MINE TIDLIGERE FORESPØRSLER ANG. UAVHENGIG
FAGPERSON FOR FAGLIG GJENNOMGANG AV ULOVELIGE
ARBEIDER SOM HAR BLITT UTFØRT PÅ MIN BOLIG AV NUMEDAL
BYGG PÅ OPPDRAG FRA SOSIALTJENESTEN.
OG IKKE ARBEIDER SOM ER UTFØRT AV ENTREPRENØR PÅL
SLETTEN. DISSE ARBEIDER ER UTFØRT I HENHOLD TIL
FORHÅNDSKONFERANSE MED TPR OG VIL BLI GODKJENT AV TPR I
HENHOLD TIL DETTE.
Jeg har tatt kontakt med Norsk Eiendomskontoll v/ Svein Portaas for å få en
faglig gjennomgang av arbeider som er utført på min bolig av Numedal Bygg på
oppdrag fra Sosialtjenesten. og også arbeider som ble utført ulovlig av da
barnevernsleder Widar Stoltz da min sønn skulle bygge seg rom i kjeller i regi
av Barnevernet.
Har sendt Svein Portaas Norsk Eiendomskontroll alle dokumenter ang. arbeider
utført på min bolig (garasje/kjeller/innvendig i bolig) av Numedal Bygg, Da det
ikke er søkt om til TPR og heller ikke er i henhold til pålegg fra TPR, og også
arbeider som ble utført ulovlig av da barnevernsleder Widar Stoltz da min sønn
skulle bygge seg rom i kjeller i regi av Barnevernet.
INNGANG KJELLER
I forbindelse med arbeider utvendig drenering skulle det tilrettelegges for
inngang kjeller i følge Sosialtjenesten. Når utvendige arbeider kom så langt
skulle vi ta ang. inngang kjeller på forhåndskonferanse med TPR, dette i
henhold til ferdigstillelse av min søknad 09.04.06 om å få bolig byggteknisk
riktig Viser til referat fra møte 11.09.07 ”.. Viktig med overbygg og mur slik at
det ikke blir vanninndriv i kjeller. ..” . Legger ved anbud fra Bjørn Hillestad og
ber Flesberg kommune dekke dette som avtalt.
Lyngdal 30. mai 2010

Roger Strandås

