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Marc Hamoud Brandt

Fra: Udbetaling Danmark - Tilskudlaangaranti <tilskudlaangaranti@stat-atp.dk>
Sendt: 22. januar 2019 10:53
Til: Marc Hamoud Brandt
Emne: SV: DSI Mathildebo II - Etablering af serviceareal

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

66911-00147 
  
Hej Marc 
  
Idet vi henviser til jeres mail af 22. november 2018 vedr. etablering af serviceareal i DSI Mathildebo II, kan vi oplyse, 
at der ikke skal tilbagebetales tidligere udbetalt støtte i forbindelse med etableringen af servicearealet. 
  
Vi kan godkende landinspektørfirmaet LE34’s opmåling af ejendommen, således at det frasolgte areal udgør 67/690 
af det samlede areal. 
  
Herudover kan vi godkende den foreslåede købesum forudsat, at den indestående belåning i LR Realkredit indfries 
forholdsmæssigt med 67/690 af restgælden på overdragelsestidspunktet. 
 
 
Venlig hilsen 
Laila Thaysen 
Tilskud, Lån og Garantier 

 
Udbetaling Danmark · Holstebro 
Kunderådgiver - Tilskud, Lån og Garantier 
Direkte nummer +45 48 31 32 98 
  
Udbetaling Danmark - Kongens Vænge 8 · 3400 Hillerød 
Telefon +45 70 11 12 13 · www.borger.dk CVR-nr. 43405810 
Følg ATP Koncernen på Facebook · LinkedIn 
Du kan læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, på www.virk.dk/tilskud-laan-garanti-personoplysninger eller www.borger.dk/tilskud-
laan-garanti-personoplysninger 
 
Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at 
udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det 
til afsenderen og derefter slette den. 
 
Pas altid på links i mails. Tast hjemmesidens adresse i adressefeltet på browseren eller brug bogmærker. Husk, at hverken banker offentlige myndigheder vil sende en 
mail med et link direkte til en log ind-side, hvor du logger ind med NemID. 
  
  
 
 

Fra: Marc Hamoud Brandt [mailto:mahb@kubenman.dk]  
Sendt: 22. november 2018 09:59 
Til: ATP Tilskud Långaranti 
Cc: Claus Rasmussen; Nadja Wismann 
Emne: DSI Mathildebo II - Etablering af serviceareal 
 
ATT: Udbetaling Danmark, afdeling for støttet boligbyggeri 
Vedrørende etablering af serviceareal i DSI Mathildebo II 
 
I henhold til telefonsamtale med jeres medarbejder den 30.10.2018 fremsendes hermed sagsfremstilling inkl. bilag 
til jeres gennemgang. 
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Vi anmoder om jeres stillingtagen til følgende: 

         Skal der tilbagebetales tidligere udbetalt støtte? 
         Godkendelse af regulering/ommærkning af støttet boligareal (almene ældreboliger) 
         Godkendelse af den foreslåede købesum/forventet indfrielse af nuværende støttede lån. 

 
Efter jeres stillingtagen til ovenstående forelægger vi sagsfremstillingen for Frederiksberg Kommune og bygherre 
(DSI Mathildebo II) med henblik på politisk godkendelse af skema A. 
 
Vi imødeser jeres svar på ovenstående snarest muligt af hensyn til sagens fremdrift.  
 
Vi står til rådighed såfremt I har behov for yderligere oplysninger. 
 
Med venlig hilsen  
   

Marc Hamoud Brandt  
Konsulent  
   
Dir:   +45 7222 6591  
Mob:  +45 2488 4985  
mahb@kubenman.dk  

Kuben Management A/S  •  Ellebjergvej 52, 2      
2450 København SV   •  Tel 7011 4501    
info@kubenman.dk  •  www.kubenman.dk  

   
 

   

 

 

  
 

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du modtager mailen ved en fejl, beder vi dig informere os om det hurtigst muligt og slette den 
uden at videresende eller kopiere indholdet.  
Når du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i 
overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her. 


