
Fra: Birgit Chatrin Huse (birgit.huse@husbanken.no)
Sendt: 07.12.2020 08:50:14
Til: Hans Petter Bergsland
Kopi: 

Emne: Dialog om antall omsorgsplasser - Torsvedttunet omsorgsboliger
Vedlegg: 
Hei
Takk for orientering.
 
Da hører jeg fra dere innen utgangen av denne uken.
 
Med vennlig hilsen
 
Birgit Chatrin Huse
Seniorrådgiver, Lån og tilskudd
Telefon: +47 32 26 26 58
Mobil: +47 974 84 008
birgit.huse@husbanken.no

Husbanken 
Husbanken sør
Besøksadresse: Grønland 53, Drammen
Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodø 
www.husbanken.no

 

Fra: Hans Petter Bergsland <Hans.Petter.Bergsland@larvik.kommune.no> 
Sendt: mandag 7. desember 2020 08:39
Til: Birgit Chatrin Huse <birgit.huse@husbanken.no>
Kopi: Øyvind Beyer <oyvind.Beyer@larvik.kommune.no>
Emne: SV: Antall omsorgsplasser i kommunen
 
Hei, og beklager dårlig kvalitetskontroll av søknaden.
Vi forholder oss til de siste tegningene som er godkjent.
 
Vi venter på tilbakemelding på antall omsorgsboliger i kommunen og vi måtte til slutt bare sende søknaden for å
få den inn innen avtalt frist.
Vi håper å kunne melde inn antallet snarlig.
 
Hans Petter Bergsland
Prosjektleder
Prosjekter, drift og vedlikehold
telefon: 982 31 507

larvik.kommune.no 
Facebook
 
 

Fra: Birgit Chatrin Huse <birgit.huse@husbanken.no> 
Sendt: fredag 4. desember 2020 16.28
Til: Hans Petter Bergsland <Hans.Petter.Bergsland@larvik.kommune.no>
Kopi: Øyvind Beyer <oyvind.Beyer@larvik.kommune.no>
Emne: Antall omsorgsplasser i kommunen
 
Hei
 
Ved innsendelse av endelig søknad har dere ikke fylt ut antall omsorgsplasser i kommunen. Dette må dere gjøre
da dere søker om 12 omsorgsboliger på netto tilvekst.  Viser til min mail datert 18.11.20 til Britt Helen Lie med kopi
til dere.
 



Før jeg kan behandle søknaden må dette foreligger.
 
Innsendte tegninger datert 12.05.20 som fulgte endelig søknad er eldre enn de tegninger jeg tidligere har
godkjent.
 
Tegningene som legges til grunn for godkjenning er:
Plantegninger datert 24.08.20 mottatt på mail den 17.11.20.
Situasjonsplan og fasadetegninger datert 20.06.20  mottatt på mail den 12.08.20
Hører fra dere om dette ikke er riktig.
 
Ser videre at dere på spørsmål om om prosjektet ikke har vært diskutert med rådet for funksjonshemmede i
kommunen eller andre brukerorganisasjoner så har dere svart Nei.  Jeg antar at skjemaet her er glemt å
oppdateres da dette er redegjort for i skriv fra kommunen datert 20.08.20 fra Merete Gjone.
 
Jeg tar ferie fra 17 desember så viktig at informasjon mottas raskt. På forhånd takk.
 
Med vennlig hilsen
 
Birgit Chatrin Huse
Seniorrådgiver, Lån og tilskudd
Telefon: +47 32 26 26 58
Mobil: +47 974 84 008
birgit.huse@husbanken.no

Husbanken 
Husbanken sør
Besøksadresse: Grønland 53, Drammen
Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodø 
www.husbanken.no

 


