effektiv ejendomsdrift

Effektiv ejendomsdrift
- sadan kommer du i gang
Der er mange steder, du kan scette ind, hvis du vii opna en mere effektiv
ejendomsdrift. Fa her fern gode rad til, hvordan du kommer i gang
FORFATIER ANNE LOUISE FRANDSEN
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G0R DRIFTEN TIL ET FORRETNINGSOMRADE
Bygningsingeni0r og ejer af radgivningsvirksomheden fm3.dk Preben Gramstrups
overordnede rad er at se pa ejendomsdriften som en samlet forretning med bade
indtcegter og udgifter. Kig pa, hvor du kan reducere omkostningerne, men ogsa, hvor
du kan forbedre omscetningen.
- De fleste kigger kun pa, hvor man kan spare, men man burde ogsa kigge pa, hvor
man kan for0ge sine indtcegter. Kan man g0re noget, som giver en h0jere omscet·
ning og dermed et st0rre overskud? siger han.
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UDARBEJD EN
LANGSIGTET PLAN
En made at holde omkostningerne nede pa
er ved at udarbejde en
tiarig drifts- og vedli-
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FOR0G OMSJHNINGEN
Et oplagt fokusomrade, hvis du 0nsker at forbedre forretningen ,
er at arbejde med at reducere antallet af lejemalsskift, som er en

at udlejers st0rste omkostninger. Arbejd eksempelvis med at give

geholdelsesplan. Den

lejerne en bedre service. En mulighed er at tilbyde dem en hjcelp,

beh0ver ikke at vcere pa mere end 20 linjer,

de vii betale for. Det kan vcere, at de gerne villeje en handyman til

for sa bliver den for detaljeret.

at tage sig af de praktiske ting i lejemalet.

- lkke aile ejendomsejere har styr pa deres

- Udlejerne kan generelt

tiarige rullende budgetter pa deres drifts- og

blive bedre til arbejde med,

vedligeholdelsesaktiviteter. Men har man det,

hvordan de g0r det nem-

og gar man bygningen igennem en gang om

mere for lejerne. For hvis de

aret, sa harman altid overblik over, hvordan

er t ilfredse, sa bliver de bo-

man for eksempel skal disponere henlceggel-

ende. Det er oplagt at tage

serne. Man kan ogsa planlcegge renoverings-

kontakt til lejerne og h0re,

opgaverne mest hensigtsmcessigt i forhold

hvad de kunne eftersp0rge,

tillejere. Er man i gang med et lejeskifte, sa

siger Preben Gramstrup.

benyt lejligheden til at fa skiftet vinduerne,
som er pa planen for nceste ar. siger Preben
Gramstrup.
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mL KRAV. HVIS

DU OUTSOURCER

LAVEN
ARSKALENDER

er fire lejere, der ringer og

En nedskrevet ars-

akut har brug for varme pa

sig af dine driftsop-

kalender for din

radiatorerne, siger Preben

gaver ptt ejendommene, er der en

hvis der senere pa scesonen

Hvis du overvejer at
ftt andre til at tage

bygningsdrift giver

Gramstrup.

et overblik over de
aktiviteter, der b0r ske

er det ogsa muligt at ga

ber overveje. Vigtigst

i ejendommen, som

driftsomkostningerne grun-

er det at have in

eksempelvis elevator-

digt igennem. Far du dem

mente, at du aldrig kan outsource ansvaret.

eftersyn, kontrol

at

tagbr0nde og utcette
tagflader i efteraret og
tjek

at varmesystemet

Med en arskalender

rcekke forhold, du

- Vcelger man at outsource sine driftsopgaver, stt

til en rimelig pris7 Betaler
du for ydelser ud over dem,

er den sterste udfordring at vide, hvad man vii have,

du beh0ver, nar du far lavet

stille de rette krav til udbyderen og scette de rette mttl.

de lovpligtige servicetjek at

Bygningsejeme er generelt ikke skarpe nok til at stille

i sensommeren.
- Har du det i ka-

for eksem-

krav, nttr de skal have andre til at udfere opgaver ptt

pel eleva-

deres ejendom. lscer ikke, nttr det er lcengerevarende

lenderen, at du skal

torer7

drifts· og serviceopgaver. Det er ogstt vigtigt at felge

have tjekket varmesystemet at en ws'er

op ptt aftalen, nttr den er indgttet, og ftt aftalen revide-

~.meJ

ret og opdateret lebende. Generelt bruger folk mest

i september, sa bliver

tid ptt kontrakten, men efterfelgende er de ikke lige stt

det med garanti et

aktive, siger Preben Gramstrup.

billigere bes0g, end
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alf@ejendomsforeningen.dk

www.ista.dk
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-sa sparer du penge pa installation og drift!
istas malere er ~gte tradl¢se. De

kr~ver

nemlig hverken tilslutning af 220 V eller
telefonstik. Systemet k¢rer pa batteri og
sender automatisk de afl~ste tal direkte
til vores system via mobilnettet.

..

doprimo ~

Ill radio

trddl~s varmemdler

oo

Kontakt ista pa 77 32 33
og fa
et uforpligtende til bud pa ~gte
tradl¢s malerafl~sning.

Clorius

