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Tagboliger

Der er et enormt pres på boligmarkedet i København, og særligt små boliger er
en mangelvare. Samtidig ligger et stort antal kvadratmeter uudnyttede hen under
Københavns tage, som kan bruges til hele 22.000 nye boliger. Det viser en
beregning fra Danmarks Tekniske Universitet. Vi kan hjælpe Jer igennem hele
processen med alt fra den tekniske rådgivning, myndighedsbehandling, finansieringsoplæg og beboermøder.
Kontakt din administrator eller tilmeld dig vores gå-hjem-møde, hvis I ønsker
mere information om Jeres muligheder for at etablere tagboliger.

Vil du vide mere om mulighederne for at etablere
tagboliger i foreningen så har du muligheden for at
melde dig til Gå-hjem-møde.
Kom til et spændende gå-hjem-møde
d. 27. februar 2018 kl. 17.00.
På mødet vil advokat Marie-Louise
Pind og rådgivende bygningskonstruktør Martin Melander fortælle om
muligheder og opmærksomhedspunkter i forhold til etablering af tagboliger.
Jesper Brochmann fra Realkredit
Danmark vil fortælle om finansieringsmuligheder.

Du vil endvidere kunne høre et oplæg
omkring den kommende persondataforordning og hvilken betydning den
vil få for foreningen.
Arrangementet holdes hos
Pind & Partnere Advokater
Sjæleboderne 2, Kbh. K.
Der vil blive serveret snacks og
drikkevarer til arrangementet.

Tilmelding er nødvendig på ip@ip.dk, da der er et begrænset antal pladser.
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Persondataforordning

Til maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Vi er medlem af
Ejendomsforeningen Danmark og følger deres opdateringer og anvisninger på
området.
IPs interne sikkerhedsforhold er allerede nu høje, hvor vi beskytter virksomheden
med alarmsystemer, personlige koder for at tilgå vores IT- systemer, samt 2.
godkender ved alle finansielle transaktioner som vedrører vores kunder.
Der afholdes endvidere løbende interne awareness-møder ift. omgangen med
data og personfølsomme oplysninger.
Vores data bliver opbevaret/hostet eksternt hos Multihouse som er en professionel udbyder af hostet data. De lever naturligvis allerede nu op til gældende
lovgivning om dataopbevaring og implementerer løbende nye tiltag som lever
op til den kommende persondataforordning.
Vores administrationssystem fra Datamann/Vitec registrerer allerede nu alle
bevægelser i systemet og faciliteter et nyt modul til håndtering af CPR-NR som
den nye persondataforordning anser for personfølsomme data.
Vi vil løbende opdatere Jer om den nye persondataforordning.
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Energimærkeordningen

Hvad betyder ændringerne for energimærkeordningen?
Et energimærke har nu en gyldighed på 10 år fra den dato, hvor energimærket
er udstedt. Dette betyder at nogle energimærker bliver genoplivet, men kun ind til
maksimalt 10 år fra udstedelsesdatoen. Det betyder i praksis at hvis et energimærke fx er udarbejdet den 1. december 2009 og udløbet d. 1. december
2016, gælder det nu til den 1. december 2019.

Private bygninger over 1000 m2
Private flerfamiliehuse og andre store bygninger på over 1000 m2 skal nu kun
energimærkes ved annoncering, salg, udleje eller overdragelse af hele bygningen eller dele heraf. En bygning med fx 10 ejerlejligheder, hvor en lejlighed
skal sælges, udlejes eller overdrages, kræver at hele bygningen energimærkes.

Hvad betyder dette for Jer?
Vi holder som altid øje med energimærkningens udløb og giver besked, når ny
energimærkning skal udarbejdes.
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Vedligeholdelsesplan

En vedligeholdelsesplan er en plan over de forventede renoverings- og vedligeholdelsesarbejder over en kommende årrække. En vedligeholdelsesplan udarbejdes som oftest for en 10-årig periode og viser endvidere de budgetterede
udgifter.
Med en vedligeholdelsesplan får I anskueliggjort og prioriteret jeres renoveringsog vedligeholdelsesbehov, så I er godt rustet til at planlægge ejendommens
økonomi og derved undgå kedelige overraskelser.
Udbedring af akutte og uforudsete skader kan være et dyrt bekendtskab. Vedligeholdelsesplanen giver jer det nødvendige overblik og et godt bestyrelsesværktøj.
Vi har et tæt samarbejde med MMAKE rådgivende bygningskonstruktører, som
udarbejder vedligeholdelsesplaner.



Kontakt din administrator for at høre nærmere om de muligheder
en vedligeholdelsesplan giver Jer.

Vinterberedskab
Har I et velfungerende vinterberedskab
på ejendommen?
Husk at I stadig kan nå at lave en aftale
om, at IP Ejendomsservice varetager
saltning og snerydning omkring Jeres
ejendom.
Ejendomsservice kan kontaktes på:
ejendomsservice@ip.dk eller tlf. 3326 0000.
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Anbefal os

Kender du en, der sidder i bestyrelsen i en ejer- eller andelsforening?
Eller en der ejer en ejendom? Så er du velkommen til at fortælle dem
om samarbejdet med IP, og få deres accept af, at vi kontakter dem.

Gavekort til et univers af lækre ting
Vi vil gerne takke dig hvis dialogen fører til en administrations- eller ejendomsserviceaftale med IP. Det gør vi med et
gavekort på kr. 5.000,- til Illums Bolighus.
Send en mail på ip@ip.dk med kontaktdata på den person
vi har fået lov til at kontakte på vegne af dig. Vi leverer et
gavekort til dig hvis dialogen bliver til en aftale.

Tak for et godt
samarbejde i 2017
Vi ønsker Jer en
glædelig Jul og et
rigtigt godt nytår
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