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• Grillsesongen er over
• Flere skal sette bort gassbeholderen for 

vinteren. Vær oppmerksom på at det ikke 
er anbefalt å plassere disse på loft, i kjeller, 
eller andre rom under bakken. 

• DSB sin temaveiledning fastslår at det skal 
utføres en samlet risikovurdering dersom 
flere boenheter eller fellesarealer har dette 
lagret. 
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Riktig lagring av 
propanbeholdere
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• Ble gjennomgått i forrige Rådgivertreff
• Oppdatering skjedde i uke 37
• 2 nyheter om dette er lagt ut i Brukerportal og 

Arbeidsportal
• Status Ny sak er gått ut for både avvik/tiltak og 

aktiviteter
• Tittel, fristdato, ansvarlig utførelse og ansvarlig 

oppfølging kreves som minimum ved oppretting
• Der et avvik/tiltak eller aktivitet mangler 

informasjon, er dette markert med en etikett.
• Rutine for replikering av aktiviteter er endret – ny 

frist blir ikke produsert før den forrige har fått 
endret status til Ferdig eller Avslått

• Ny kategori for avvik/tiltak (Avvik / Forbedring)
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Oppdateringer i BevarHMS
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• Oppgavebehandleren, her jobbes det med 
de siste deloppgavene. Vi ser frem til snart 
å kunne ta den i bruk. Det vil bli sendt ut 
invitasjon til et ekstra Rådgivertreff. 

• Det tas utgangspunkt i mobiltelefon 
nummer til bruker for hvilke oppgaver hver 
enkelt får tilgang til. Det vil si at personer 
med oppgaver fra flere boligselskap får 
disse samlet ved innlogging. 
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Videreutvikling I
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• Automatisert årlig gjennomgang

• Det er blitt gjennomført 2 arbeidsmøter 
med Superbrukerne i BevarHMS. 

• Spørringer og algoritme er bestemt og 
standardtekster avhengig av resultat er 
utarbeidet.
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Videreutvikling II
Samlet karakter 

1. Strålende
2. Meget bra
3. Bra
4. Kan bli bedre
5. Jobbing må til

Anbefalte tiltak beskrives. 
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• TOBB v/Lisa Charlotte Paulsen
• Bonord v/Stein Furulund
• Usbl v/Aleksander Vethe Sandvig

• Fora i etterkant av presentasjonene med 
mulighet for innspill og spørsmål
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Dagens tema

Salg og markedsføring av 
BevarHMS
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