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Fra: Kirsten Valgreen <kirstenvalgreen@gmail.com>  
Sendt: 22. august 2018 12:09 
Til: Vibiss@post.tele.dk; kroyer@post10.tele.dk; vivimeld@gmail.com; ulrik.falk@gmail.com; 
bur@private.dk 
Emne: Fwd: SV: Re: Skærpet eftersyn i Kløvermarken. 

 

Hej alle. 

Så er der svar fra Mette Thiberg vedr. Skærpet tilsyn. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Valgreen 

Sendt fra min iPad 

 

Start på videresendt besked: 

Fra: Mette Thiberg <mthi@3b.dk> 

Dato: 22. august 2018 kl. 07.52.03 CEST 

Til: 'Kirsten Valgreen' <kirstenvalgreen@gmail.com> 

Cc: Gert Lauritsen <gela@3b.dk> 

Emne: SV: Re: Skærpet eftersyn i Kløvermarken. 

Hej Kirsten 
  
Tak for din mail. Du var ikke glemt, blot kommet lidt ned i bunken ☺ 
  
Efter længere tids debat med Byggeskadefonden omkring generel fastlæggelse af omfang mv., har vi 
udarbejdet følgende arbejdsgang (vedhæftet) for gennemførelse af skærpet tilsyn, når kravet opstår. 
  
Parallelt har 3Bs organisationsbestyrelse efter ønske fra afdelingerne politisk besluttet, at det årlige §60-
eftersynet fremover skal udføres i forbindelse med afdelingernes årlige markvandring med driften, og 
dermed indgå som en del af de ydelser afdelingerne betaler via deres administrationsbidrag. Samme tilgang 
bliver gældende i KAB regi.   
  
Konkret for jeres afdeling betyder det, at det fremadrettet er driften der skal varetage besigtigelse af evt. 
bygningsdele med krav om skærpet tilsyn i afdelingen. Vi har i den anledning, sørget for at indsætte en 
bemærkning på den pågældende bygningsdel i UNIK (database med alle oplysninger om afdelingen) og 
udarbejdet en anvisning til driften med angivelse af omfang og hyppighed (vedhæftet). 
  
Der skal ikke foretages §60 eftersyn i 2018, da I har fået gennemført Bygningseftersyn. 
  
Jeg håber at det besvarer dit spørgsmål og ellers er du meget velkommen til at vende tilbage. 
  
Med venlig hilsen 
  

Mette Thiberg 

Byggechef 

M: +45 2057 6353 

@: mthi@3b.dk 

  
boligforeningen 3B 
Havneholmen 21  
1561 København V 
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Telefon 70 20 76 00 
3b@3b.dk / www.3b.dk 
  
Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder vi dig slette mailen uden at 
videresende eller kopiere indholdet. 
  
Fra: Kirsten Valgreen [mailto:kirstenvalgreen@gmail.com]  

Sendt: 17. august 2018 10:50 
Til: Mette Thiberg 

Emne: Fwd: Re: Skærpet eftersyn i Kløvermarken. 
  

  

Hej Mette. 

Velkommen tilbage fra ferie. 

Jeg ved ikke om du i bunkerne er nået til min mail, men ellers vil jeg gerne erindre om at vi mangler 

din tilbagemelding på skærpet tilsyn. 

 

Venlig hilsen 

Kirsten Valgreen  

 

-------- Videresendt meddelelse --------  

Subject:  Re: Skærpet eftersyn i Kløvermarken. 

Date:  Sun, 8 Jul 2018 18:53:00 +0200 

From:  Kirsten Valgreen <kirstenvalgreen@gmail.com> 

To:  Mette Thiberg <mthi@3b.dk> 

  

Hej Mette. 

Jeg kan ikke se vi har fået svar på skærpet tilsyn, så det vil jeg jeg bare erindre om. 

Ha en god sommer. 

Hilsen 

Kirsten Valgreen  

  

  

Den 22-05-2018 kl. 18:05 skrev Mette Thiberg: 
Hej Kirsten 
  
Beklager, at din mail har forputtet sig hos mig. 
  
Vi har gennem længere tid været i dialog med BSF omkring deres definition på et skærpet tilsyn, da I ikke er 
den eneste afdeling hvor vi møder dette krav. 
  
Jeg har sendt dit spørgsmål videre til vores Bygningseftersynsgruppe og forventer at kunne give dig en 
tilbagemelding i løbet af de kommende uger. 
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God aften 
  
Med venlig hilsen 
  

Mette Thiberg 

Byggechef 

M: +45 2057 6353 

@: mthi@3b.dk 

  
boligforeningen 3B 
Havneholmen 21  
1561 København V 
Telefon 70 20 76 00 
3b@3b.dk / www.3b.dk 
  
Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder vi dig slette mailen uden at 
videresende eller kopiere indholdet. 
  
Fra: Kirsten Valgreen [mailto:kirstenvalgreen@gmail.com]  
Sendt: 22. maj 2018 17:14 

Til: Mette Thiberg 
Emne: Fwd: SV: Skærpet eftersyn i Kløvermarken. 
  

 

Til Byggechef Mette Thiberg. 

Jeg skrev til dig den 15. April og spurgte om forretningsgang for skærpet bygningseftersyn jfr krav 

fra byggeskadefonden. 

Vi har netop modtaget rapport fra det ordinære bygningseftersyn, som vi er meget tilfredse med. 

Men vi imødeser fortsat dit svar på vores henvendelse om praksis for skærpet tilsyn. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Valgreen  

  

Sendt fra min iPad 

 

Start på videresendt besked: 

Fra: 3B Public mail <3b@3b.dk> 

Dato: 15. april 2018 kl. 15.29.27 CEST 

Til: 'Kirsten Valgreen' <kirstenvalgreen@gmail.com>, Ulrik Falk-Sørensen 

<Ulrik.falks@gmail.com> 

Emne: SV: Skærpet eftersyn i Kløvermarken. 

Hej Kirsten og Ulrik 

 

Jeg har sendt det videre til Mette T. og Anette Klingenberg (til hendes orientering). 

 

Rigtig god søndag. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Solvejg von Barm 

Kundechef 
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Direkte 73 76 28 35 

Mobil 29 63 10 11 

Mail soba@3b.dk 

 

boligforeningen 3B 

Havneholmen 21 

1561 København V 

Telefon 70 20 76 00 

3b@3b.dk / www.3b.dk  

Tænk på miljøet før du printer   

 

Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder 

vi dig slette mailen uden at videresende eller kopiere indholdet. 

 

 

-----Oprindelig meddelelse----- 

Fra: Kirsten Valgreen [mailto:kirstenvalgreen@gmail.com]  

Sendt: 15. april 2018 11:55 

Til: 3B Public mail; Ulrik Falk-Sørensen; 3B Public mail 

Emne: Skærpet eftersyn i Kløvermarken. 

 

Til byggechef Mette Thiberg. 

 

Vedr. skærpet eftersyn i afd. 3071 Kløvermarken. 

 

Vi har lige haft bygningseftersyn i Kløvermarken. Her spurgte vi, om det også omfatter det 

skærpede tilsyn, og fik det svar, at det ikke er tilfældet. Det er 2 forskellige ting. 

 

Bestyrelsen er opmærksom på, at Byggeskadefonden i forbindelse med 5-års gennemgangen har 

stillet krav om hyppige eftersyn på grund af manglende dokumentation for skjulte eller delvis 

skjulte bygningsdele. 

 

Derfor skriver vi til dig for at høre, hvad den fremtidige plan er for det skærpede tilsyn, idet vi ikke 

ønsker at komme i en situation, hvor Byggeskadefonden ikke vil deltage i en byggeskade, fordi 

kravet om skærpet tilsyn ikke er overholdt. 

 

Med venlig hilsen 

 

På vegne af Bestyrelsen i Kløvermarken 

 

Kirsten Valgreen 
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