
Fra: Kate Bøggild      

Til: Flemming Nielsen 

Emne: Møde med ny følgegruppe 

Dato: 9. februar 2020 kl. 21.11 

 

 

Hej Flemming,  

 

Som lovet sender vi et udpluk fra vores møde den 16 december 2019  

 

På baggrund af underskriftsindsamlingen blev Egzon og Kate inviteret med til et møde den 16. dec 

2019 med kundechef for KAB Kim Geertsen samt den nye følgegruppe, bestående af Laurits 

Roikum, Klaus Linder, John B. Sørensen og Niels Lau.  

 

Til mødet præsenterede vi byggesagen fra beboerens side.  

 

Her kom vi ind på både de manglede psykiske- og fysiske forhold (Stress, søvn, sygdom, støj, 

privatliv, deadlines, information, rod, støv, håndværkerne og lederne), planen for byggesagen, 

deadlines for de forskellige blokke med ekstra fokus på blok 5. 

 

Derudover kom vi ind på udfordringerne med kontaktpersonerne (beboerne som ikke får svar på 

deres henvendelse eller ingen ved hvem der tager sig af dette eller de ikke følges op på dette når de 

videregiver opgaverne.  

 

Vi stillede spørgsmål til hvordan det fremtidige samarbejde kan optimeres, hvor KAB har været for 

beboeren hidtil og til den nye følgegruppe og deres indflydelse (hvad skal de kunne forbedre ifht. 

den følgegruppe som gik af). 

 

Vi kom ind på vores ønsker/krav om kompensation; såsom at blive argumenteret på hvad vi betaler 

fuld husleje for, huslejen for de fremtidige blokke + den resterende tid i blok 5, ekstra rengøring, 

genhusning til de som er værst ramt. 

 

 

Vi blev klogere på følgende: 

Til mødet påstod/argumenterede dele af den nye følgegruppe for, at vi som beboere havde afvist 

forslaget om genhusning grundet det økonomiske omfang som ville påvirke huslejen - hvilket vi var 

lodret uenige i. 

 

At vi som beboere ikke er færdige med at blive generet for indendigt arbejde selv efter bebyggelsen 

er færdig, efterfølgende vil lejlighederne blive gennemgået for skimmelsvamp og der vil af driften 

blive udbedret skimmelsvamp. 

 

At den nye følgegruppe, som punkt ét, vil snakke med hovedrådgiveren og bede/få dem til at 

performe som en hovedrådgiver - er forbindelsen mellem os og entreprenørne. Dernæst, at 

undersøge og være sikker på at skimmelsvampen bliver bekæmpet så man ikke havner i samme 

situation som før bebyggelsen (det skal blive gode boliger for dem som bor her og dem som flytter 

ind i fremtiden), at forbedre samarbejdet med entreprenørne via de nye rådgivere, at påpege at 

dørene til indgangene samt stilladserne ikke må stå åbent efter arbejdstid (eller eventuelt at få en af 



servicefolkene til at lukke af efter arbejdstid), at give os beboere information om de spørgsmål der 

måtte være kommet svar til, at den nye følgegruppe på skrift får afklaret hvem der har ansvaret for 

diverse, den nye følgegruppe vi gerne besøge 2-3 lejligheder i blok 5,  

 

Den nye hoveddør som mange har haft spørgsmål vedrørende, er af LLO, eftersigende fra Klaus 

Linder, blevet godkendt og værende på niveau med den standard der er i dagens Danmark.  

 

Vi blev af den nye følgegruppe lovet: 

Information fra følgegruppen via et månedsbrev i postkassen uagtet om der er sket nyt eller ej, et 

A3-ark med kontaktpersoner+aktører(FFB/KAB hvem er hvem) skal findes i hver opgang, 

undersøge om ekstra rengøring efter aflevering. 

 

Til trods for vores møde var den 16 december 2019 har vi intet hørt udover Rolf som "undskyld" til 

Kates artikel i Frederiksberg bladet  

 

Mvh Egzon og Kate  

 
 


