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Hej Flemming  
 
Jeg skal selvfølgelig beklage at min besvarelse er blevet forsinket et par dage. 
 
Her har du svarene på afdelingsbestyrelsens henvendelse til FFB´s ledelse/følgegruppe. 
 
Her har du svarene på Jeres spørgsmål vedrørende: 
Våd isolering 
Rambøll har som aftalt kontrolleret facadearbejder ved stikprøver herunder isolering på blok 4 og 5 og 
fundet at arbejdet er i orden.  
Der er fremsat spørgsmål til nogle enkelte detaljer som JJW har besvaret disse vurderes pt. af Rambøll. 
  
Nedlukning af ventilation 
Selve styringen af ventilationsanlægget herunder indbygning af CTS er en driftsopgave som er udført efter 
anlæggene er monteret. Evt. ændring af denne styring eller funktioner  
vil vi foreslå at I drøfter med Driften og evt. Jan Ingrich som er energi- og varmekonsulent fra KAB og som 
kender sagen. Jan er informeret om problematikken og klar til at hjælpe jer. 
  
Betonstøv 
Der fremsendes følgende svar til Frederiksberg kommune. 
Vi kan ikke genkende at en KAB konsulent har sagt tingene i den form som de er indsat i skrivelsen. 
Men det er korrekt at arbejderne udføres nogenlunde som beskrevet i brev af d. 30. november. 
Der opsættes støvvægge og kamre med undertryk de steder hvor vi ved at der produceres meget støv eller 
er miljøfarlige stoffer, men det kan ikke undgås helt at der kommer støv i lejligheden. 
Udover den almindelige håndværkerrengøring der udføres er der tilkøbt et der gøres rent i lejlighederne en 
gang om ugen hvor der fjernes støv i byggeområderne. 
Som beboer er det derfor vigtigt at døre og vinduer holdes lukkede når der arbejdes udenfor, og der kun 
luftes ud i kortere tid af gangen da der også kan ligge støv på stilladset. 
Forholdet omkring lugt fra faldstammerne der fjernes er ikke acceptabelt, og faldstammer skal afproppes 
hver dag, og det er og ikke noget som beboerne skal leve med. Det følges der op på med det samme. 
Skrivelsen er ligeledes sendt til vores tekniske rådgivere på sagen, som vi har bedt komme med en 
tilbagemelding på om arbejdet udføres lovmæssigt og hensigtsmæssigt korrekt i forhold til beboerne. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Steen Andersen 
Ejendomsleder 
Servicecenter Betty 
Betty Nansens Allé 57, st. 
2000 Frederiksberg 
 



 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denne e-mail fremsendes fra KAB. 
 
Mailen kan indeholde fortrolige oplysninger, der ikke må videregives,  
kopieres eller på anden måde anvendes af andre end modtageren. 
 
Hvis du ikke er rette modtager, beder vi dig kontakte KAB på +45 33 63 10 00 og herefter slette e-mailen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


