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Hej, 
 
[…] Derfor kommer her nogle vigtige sager, der vedrører beboernes sikkerhed samt fare for forøgede 
driftsudgifter mange år fremover. Vi beder dig sende sagerne til videre til FFB’s ledelse/følgegruppe med 
det samme. Der kommer flere sager i næste uge. 
 
 
Våd isolering med fare for skimmelsvamp – svarfrist 27. januar 2020 
Det er velkendt, at entreprenøren i blok 4 og 5 har opsat isoleringsmateriale, der stod uden afdækning i 
længere tid. Opsætning af isoleringsmateriale uden afdækning er fortsat i blok 3, hvor isoleringen har været 
udsat for (nogle gange) kraftig regn. 
Se bilag Våd isolering 
 
Procedure ved behov for akut nedlukning af ventilation – svarfrist 27. januar 2020 
Røgspjæld er blevet fravalgt i ventilationsanlæggene, der ikke kan lukkes af beboerne. Det skaber en 
potentiel farlig situation ved evt. røgudvikling. 
Se bilag Ventilation 
 
Helbredsfare ved eksponering for betonstøv – svarfrist 27. januar 2020 
I forbindelse med boring indendørs og udendørs er der i lejlighederne målt tilstedeværelse af et stof, der 
anses for kræftfaldende. Dette kan have indflydelse på beboernes helbred. 
Afdelingsbestyrelsen er blevet kontaktet af en af Søndermarkens beboere med ekspertviden, som har 
indsamlet prøver og analyseret dem sammen med kolleger på Københavns Universitet. 
Denne sag er allerede i gang hos Kommunalbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen har fået indblik i 
korrespondancen med Kommunen, hvor det fremgår, at KAB er blevet anmodet om at aflevere en udvidet 
redegørelse med kommentarer og tiltag senest 13. januar 2020.  
Det er endvidere blevet oplyst, at KAB vil invitere udvalget og borgmesteren ”når arbejdet med Blok 5 er 
færdigt i starten af det nye år”.   
 
Vi er ikke bekendt med hvorvidt FFB er orienteret om sagen, men afdelingsbestyrelsen anmoder FFB om: 

1) At få tilsendt den uddybende redegørelse fra KAB  
2) At blive orienteret om FFB’s holdning til sagen  
3) At afdelingsbestyrelsen er repræsenteret ved det omtalte arrangement for Frederiksberg 

Kommune.  
Se bilag Jan E Jørgensen brev 
 
Venlig hilsen fra 

Flemming Nielsen 
Afdelingsbestyrelsen Søndermarken 
Hjemmeside:  soendermarken.dk 
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