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› [Aktuelt] Informationsmøderne afholdes i november 2016, se nyhedsbrev
nr. 5 om hvor og hvornår
› [Aktuelt] Optagelseskursus for bygningssagkyndige den 15. til 18. november
2016 i Middelfart
› [Aktuelt] Den 4. oktober fik vi nye sælgeroplysninger og tre nye hustyper

[Obligatorisk] Genbeskikkelse
Ca. 20% af samtlige bygningssagkyndige skal genbeskikkes den 1.
december 2016. Mange af jer som skal genbeskikkes har indsendt
nødvendige dokumenter og bilag, men der mangler stadig oplysninger fra
ca. 40 bygningssagkyndige. Få det nu gjort, ellers lukkes jeres adgang til
HEWEB.dk den 1. december.

[Aktuelt] Informationsmøderne afholdes i
november 2016, se nyhedsbrev nr. 5 om hvor og
hvornår
Programmet er ikke endeligt, men det ligger dog fast, at der kommer et
indlæg fra DUKO om undertage, og også noget om dampspærrer.
Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, så tilmeld dig det sted i landet der
passer bedst inden det er overtegnet.

[Aktuelt] Optagelseskursus for
bygningssagkyndige den 15. til 18. november
2016 i Middelfart
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.
Der er stadig ledige pladser – så kom nu først, inden der lukkes for tilgang.
Du kan læse mere om, hvordan man ansøger her

[Aktuelt] Den 4. oktober fik vi nye
sælgeroplysninger og tre nye hustyper
Overgangen til det ”nye” heweb.dk gik overordnet rigtig godt. Der kom
mange telefonopkald, men næsten alle blev klaret straks og var
mest mindre opstartsproblemer for den enkelte. Andre spørgsmål og
programmæssige forhold har der også været. Næsten alle er blevet løst i
løbet af en time eller to. Enkelte forhold har taget lidt mere tid, og nu er der
blot få ting som vi retter til. Er der nyheder heri vil de komme i et
nyhedsbrev.
Er der nu alligevel nogen af jer som har problemer, eller spørgsmål, så
vend gerne tilbage til sekretariatet.
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