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[Obligatorisk] Nyt HEWEB
Det ”nye” HEWEB med de nye digitale sælgeroplysninger vil være tilgængeligt først i oktober.
Vi forventer, at det bliver den 3. oktober 2016
Efter vores ærgerlige afbrydelse af opgaven i sidste uge, er der arbejdet intensivt med at
lokalisere problemerne fra første forsøg. Disse er nu fundet. Der var behov for nogle mindre
tiltag, hvorfor der også skal bruges ekstra tid.
Kommende forløb og tider:



HEWEB lægges over i en midlertidig web-adresse www.v8.heweb.dk.
Fra fredag den 16. september kl. 8.00 skal I bruge denne nye web-adresse som
adgang til at udføre og indberette jeres tilstandsrapporter. Kun web-adressen er ny. Alt
andet er ved det gamle. Også sælgeroplysningsskemaerne. I bliver holdt opdateret og
informeret om forløbet frem til fredag den 16. september, hvor vi går over i den
midlertidige løsning. Dette kan følges på forsiden, under ”aktuelt”, på

www.huseftersyninfo.dk


5 arbejdsdage før igangsætning af det nye HEWEB vil i modtage besked om
nøjagtig dato og tidspunkt for, hvornår vi igen skal bruge vores web-adresse
www.HEWEB.dk. Dette kommer både i et nyhedsbrev samt under ”aktuelt”.

Denne løsning er valgt for kunne lave korrekte og sikre test, således at der ikke sker det
samme igen.
Der vil ikke ske tab af kladder eller andet i forbindelse med den midlertidige løsning. Der vil
dog stadig, ved overgang til det "nye" HEWEB, være behov for, at der ikke ligger kladder eller
andet, da dette vil gå tabt ved opdatering til ny HEWEB. Fra den 3. oktober anbefales derfor,
at i ikke har noget liggende i den midlertidige version, som ikke må gå tabt.

[Obligatorisk] Afvikling af informationsmøder
De obligatoriske informationsmøder afvikles som planlagt i november 2016. Vi vender tilbage
med en endelig dagsorden forud for mødet.
Møderne varer 3,5 time og der bliver holdt 2 møder pr. dag:






Onsdag den 2. november på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby
Torsdag den 3. november på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby
Onsdag den 9. november på Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg
Torsdag den 10. november på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Århus V
Onsdag den 23. november på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Bemærk venligst, at du som beskikket bygningssagkyndig (i henhold til bekendtgørelse nr.
1598 af 14. december 2015 om huseftersynsordningen) er forpligtet til at deltage i de
obligatoriske informationsmøder, hvis du fortsat vil arbejde som bygningssagkyndig.
Du kan kun deltage i informationsmødet, hvis du er beskikket bygningssagkyndig, og du skal
registreres inden mødet starter, så husk at komme i god tid.
Du kan tilmelde dig møderne her– tilmeldingsfristen er søndag den 25. september 2016.

[Aktuelt] Optagelseskursus for bygningssagkyndige den 15. til
18. november 2016
Kender du nogen, som ønsker at blive beskikket som bygningssagkyndig? Så er det nu du
skal sende en ansøgning om at deltage på optagelseskursus for bygningssagkyndige. Kurset
forventes afholdt i uge 46, fra den 15. til og med den 18. november 2016. Det afholdes hos
Fænø-Sund konferencecenter i Middelfart. Der er stadig ledige pladser, som fordeles efter
først-til-mølle princippet til de ansøgere, der opfylder kriterierne for at blive beskikkede. Du kan
læse mere om, hvordan man ansøger her.
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