Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Adrian Sande <adrian@blabolig.no>
torsdag 16. juli 2020 15.37
Postmottak Kart og byggesak; Drec, Lidija
Fwd: Re: Fwd: SV: Tilsyn med tilgjengelig boenhet - 19/815
284-000-L-B.pdf

Hei,
Viser til deres brev datert 01.07.20. Ref: 19/815- 21 v/ Lidija Drec. Tilsyn.
§12-11:
Se dokumentasjon i vedlagte detalj.
§12-13:
Se dokumentasjon i vedlagte detalj. Til alle våre eneboliger, og flermannsboliger,
leveres terskler som er tilpasset krav om tilgjengelighet.
Alle våre skyvedører, og porter, leveres uten terskel. Disse punktene, samt
dørtersklene som nevnt over, har ikke fått eget kontrollpunkt i sjekkliste. Årsaken er
at vi kun leverer terskler som nevnt.
Vennlig hilsen
Adrian Sande
Ass. Daglig leder / Teknisk Leder
75 00 97 07 / 91 72 07 80
www.blabolig.no

Stolt - nær - fremoverlent - skikkelig

ma. 06. juli 2020 kl. 07.34 +0200 skrev "Drec, Lidija"
<lidija.drec@ringsaker.kommune.no>:
Hei.
Dette brevet har jeg sendt til dere, men brevet kom i retur til oss. Derfor sender jeg svaret på epost og forlenger frist til deres svar til 17.7.2020.
Ha en fin dag! 
Mvh

Lidija Drec

Ingeniør/sekretær
Kart og byggesak
Ringsaker kommune
ldr@ringsaker.kommune.no
tlf: +47 476 96 758
Fra: Adrian Sande <adrian@blabolig.no>
Sendt: mandag 15. juni 2020 16.08
Til: Postmottak Kart og byggesak <postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no>; Drec, Lidija
<lidija.drec@ringsaker.kommune.no>
Emne: Fwd: Tilsyn med tilgjengelig boenhet - 19/815

Hei,
Viser til deres brev datert 11.05.20. Ref: 19/815- 17 v/ Lidija Drec. Tilsyn.
Dokumentasjon i form av tegninger og sjekkliste er vedlagt.
Ta kontakt om det er ønskelig å få tilsendt dokumentasjonen pr. post, eller om det
er noen spørsmål til dokumentasjonen som er oversendt her.
God Ferie :)
Vennlig hilsen
Adrian Sande
Ass. Daglig leder / Teknisk Leder
75 00 97 07 / 91 72 07 80
www.blabolig.no

Stolt - nær - fremoverlent - skikkelig

on. 03. juni 2020 kl. 07.41 +0200 skrev "Drec, Lidija"
<lidija.drec@ringsaker.kommune.no>:
Hei.
Takk for tilbakemelding ang. fristen. Jeg tar ferie fra 15.6.til 29.6. og da kan fristen
forlenges til 29.6.
Ha en fin dag!
Mvh
Lidija Drec

Ingeniør/sekretær
Kart og byggesak
Ringsaker kommune
ldr@ringsaker.kommune.no
tlf: +47 476 96 758

