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Den borgerrettede del af www.hesyn.dk er nedlagt
I stedet informerer www.boligejer.dk om huseftersyn og tilstandsrapporter. Det
professionelle afsnit med information til beskikkede bygningssagkyndige er ikke
berørt af lukningen.
Hjemmesiden www.hesyn.dk har hidtil informeret borgerne om huseftersyn,
tilstandsrapporter og bygningssagkyndige. Al informationen til borgerne om
huseftersynsordningen er nu flyttet over til www.boligejer.dk med virkning fra i dag.
Al information til beskikkede bygningssagkyndige er ikke berørt af flytningen og kan
stadig findes på denne side: http://sekretariat.hesyn.dk.
Omstilling
For nogle opstår der et problem, når man forsøger at gå ind på de bygningssagkyndiges
afsnit gennem www.hesyn.dk. Her bliver man automatisk viderestillet til www.boligejer.
dk. Problemet skyldes, at deres internet-browser er uheldigt sat op.
Har du dette problem, skyldes det, at din browser ikke er sat til at undersøge, om der
findes en ny version af en hjemmeside ved hvert besøg.
Der er to løsningsmuligheder: Den simple og den lidt tekniske - som dog kun tager to
minutter.
Løsning 1.
Du kan undgå problemet ved at klikke på linket nedenunder og derefter tilføje de
bygningssagkyndiges afsnit til dine "Foretrukne"
Det direkte link til de bygningssagkyndiges side er: http://sekretariat.hesyn.dk.
Løsning 2.
1. Åbn Internet Explorer
2. Klik på "Funktioner"
3. Klik på "Internetindstillinger..."
4. Klik på fanebladet "Generelt"
5. Midt på dette faneblad findes der et felt som hedder: "Midlertidige Internetfiler" - I dette
felt skal du klikke på "Indstillinger"
6. Øverst står der "Kontroller, om der er nye versioner af tidligere gemte sider" - Flyt
prikken op i "Ved hvert besøg på siden"
7. Klik på OK.
8. Du kommer nu tilbage til "Internetindstillinger" - i det midterste felt skal du klikke på
"Slet Filer" (så de gamle versioner af hesyn.dk slettes), og husk at sætte et flueben i
"Slet alt offlineindhold".
9. Luk alle Internet Explorer-vinduer og start det igen.
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Link
Læs mere her.

Newsletter

file:///J|/HE_Nyheder%20-%20til%20charlotte/HENyt0206.htm (2 af 2)18-07-2007 12:23:02

