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Hei igjen!

Takk  for tilbakemelding Reidun.

Imailen svarer du på detjeg er ute etter hos tildelingsenheten:

Jeg er nå klar over at tildelingsenheten ikke  skal  fatte vedtak om omsorgsboliger eller tilrettelagte
boliger, men det er viktig at vi får et helhetsbilde av og for de menneskene som bor  i  Snekkergården
(Blekkerudgården som jeg feilaktig har kalt det).

.  Hva type ansvar har Gran kommune for disse innbyggerne når Snekkergården får nye eiere?

-  Får de bo der de bor framover?

-  Et eierskifte av Snekkergården, og avtalen som opphører mellom nåværende eier og Gran
Kommune rett å slett en sak mellom beboerne sjøl og ny eier?

-  Har vi mer eller noe annen form for ansvar ovenfor de som har vedtak gjennom
tildelingssentralen som nevnt ovenfor?

. Osv.

Som vedlagte brev fra beboer beskriver hersker det en stor usikkerhet om hva
som skjer.-stlller et konkret spørsmål; Har kommunen ansvarfor å skaffe meg ny bolig?  '

Hva blir det riktige svaret å gi  —

Jeg menervi må informere hver og en av beboerne hva Gran kommune eventuelt har ansvaret for og
hva de sjøl har ansvaret for! Ellers er det lett å se for seg et avisoppslag som er negativt for Gran

kommune. Håpervi kan unngå det.

Jeg ber om hjelp til å svare ut brevet/spørsmålet fra  -  og ber om å bli holdt orientert om hva
vi gjør ut over å svare

Med vennlig hilsen
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