L A A GE N D A L SP O ST EN
ONSDAG 29. SEPTEMBER 2010

NYHETER

7

– Vi er uenige
Widar Stoltz, Nav-sjef
i Numedal, sier
kommunen jobber
aktivt med saken.
| LARS BRYNE
redaksjonen@laagendalsposten.no

– Vi ønsker virkelig å kunne
komme med noe mer konkret å
melde tilbake om kort tid, sier
Stoltz.
Han påpeker at det er uenighet om hvem som er ansvarshavende i denne sammenhengen.
Roger Strandås mener kommunen er den utførende part,
og derfor må rydde opp.
– Vi er nok uenig om en del
grunnleggende forutsetninger. Vi mener kommunen kun er
den betalende part gjennom
Nav. Dette er nok kjernen til
mye av problematikken, sier
Stoltz.
Han bekrefter at det er utbetalt 345.000 kroner fra Nav i
forbindelse med arbeider på
huset i vår.
Han er kjent med rapporten
som antyder at tilsvarende
sum må til for å få bygningen i
stand.
Da Lp tok kontakt med kommunen om saken, hadde ikke
Stoltz sett rapporten. Dette til
tross for at kommunen har

mottatt brev fra Strandås om
dette en måned i forveien.

Ting tar tid
Da hadde den vært klar en måned. Nav og teknisk sjef hadde
et par dager senere et møte.
Strandås tolker dette som uthaling av saken.
– Hvorfor tok det så lang tid?
– Vi oppfattet brevet dit hen
at rapporten var sendt til Husbanken. I ettertid viser det seg
at en annen etat i kommunen
har mottatt rapporten. Normalt sett har vi to til tre ukers
behandlingstid på de ulike søknader/tjenester vi er ansvarlig
for. Det er ikke uvanlig at
saksbehandling tar noe tid.
Denne saken har flere elementer, og flere kommunale etater
involvert. Det er forklaringen,
forteller Stoltz.

TRYLLER: Kristine Hjulstad skal trylle på eldredagen.

Avkrefter vrangvilje
Strandås har selv gått til avisen med et ønske om å legge
press på saken. Avisen har fått
innsyn i mappen som omhandler boligsaken hans hos Nav.
– Strandås føler at han ikke
når fram, med mindre avisen
ringer kommunen. Kommentar?
– Det er leit han har den følelsen, noe som jeg vil avkrefte er tilfelle. Dette må vi rette
på framover, sier Stoltz.

Per Theodor Haugen
og Kristine Hjulstad har
begge tilknytning til
Korpemoen og kommer
til Eldredagen i
Kongsberg.
| BRITA SØRUM
redaksjonen@laagendalsposten.no

det er kommunens ansvar å rydde opp. FOTO: LARS BRYNE

forholdene i den komplekse
saken.
■ En fersk rapport konkluderer
med at huset på ny må
renoveres for flere hundre tusen
kroner. Saken behandles nå
i kommunen.

Trylleri og minner
fra Korpemoen

NAV: Widar Stoltz i Nav med bunken av brev som er sendt mellom Strandås og
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kommunen opp gjennom årene.

Per Theodor Haugen kåserer
om sin barndom i Kongsberg.
Han var en spilloppmaker av
rang som guttunge og allerede
som 17-åring fikk han sin første
teaterkontrakt på Rogaland Teater.
I et portrettintervju med Laagendalsposten for noen år siden, fortalte han at debuten falt

sammen med utbruddet av Korea-krigen, men det var han
som fikk den største overskriften i lokalavisa. Moren ble tidlig
enke og satt igjen med fire barn
og det var ofte smalhans hos familien. Men det var mye humør
likevel. Dette kommer publikum til å få høre mer om.
Kristine Hjulstad har også
adresse Spenningsgate og hun
skal vise sine tryllekunster.
Kanskje hun har noen historier
fra nåtidens gate å utveksle
med Per Theodor Haugen.
Det blir også sang og musikk
av «Den blå timen» på eldredagen, som markeres i Kongsberg kino fredag. Eldrerådet i
Kongsberg er arrangør.
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