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Emne: SV: Sager vedr. renoveringen til FFB's ledelse 
 
Hej 
 
Tak for svaret.  
Jeg kan informere om, at afdelingsbestyrelsen her nedsat et lille udvalg til at håndtere forhold omkring 
byggeriet. Udvalget består af formand og næstformand.  
 
Der er nogle ting, vi skal forventningsafstemme i denne proces:  
Da du naturligvis ikke selv har tilstrækkelig viden til at svare, går vi ud fra, at du har indhentet svarene 
hos…. ja hvor? Vi stiler vores mails og breve til FFB’s ledelse/følgegruppe, så vi går ud fra, at du sender 
materialet til dem og at svarene kommer derfra. Det er dog næppe sandsynligt, fordi OB’s følgegruppe 
udmærket ved, at Sanne og jeg er blandt den meget lille håndfuld mennesker i FFB og omegn, der har det 
dybeste kendskab til byggesagen.  
Det nytter ikke at spise os af med delvis intetsigende svar af den type, som var en af de væsentlige årsager 
til, at beboerrepræsentanterne trak sig ud i december. Vi arbejder med dokumenterede udsagn. 
Altså: Vi vil vide, hvem der er afsender. Det har stor betydning for vores vurdering af svarets troværdighed.  
 
Og nu til svarene: 

1. Våd isolering. Vi anmodede om dette:  
a. At få tilsendt rapport 2 fra Rambøll  

b. At FFB straks tager aktion over entreprenøren m.h.p. ændring til deres procedure  

c. At FFB via Rambøll foretager en ny undersøgelse af evt. fugtighed i isoleringen i blok 3  
Vi har ikke modtaget eller fået forsikring om noget af ovenstående. I lyset af vores brev fra 29. 
januar om våd isolering i blok 3 ønsker afdelingsbestyrelsen nu at få tilsendt evt. yderligere 
rapporter fra Rambøll med svar og gensvar. 
 
Det er ultimativt vigtigt, at der ikke kan rejses tvivl om, at arbejdet udføres korrekt. Det var trods alt 
hele problematikken om skimmelsvamp, der i sin tid startede renoveringssagen. 
 

2. Nedlukning af ventilation: Afdelingsbestyrelsen er noget overrasket over at modtage et svar, hvor 
man fralægger sig ansvaret overfor sine beboere og beder afdelingsbestyrelsen kontakte en 
varmekonsulent.  
Afdelingsbestyrelsen beder endnu en gang om, at den ansvarlige, FFB, forholder sig til 
spørgsmålene og fremsender svar asap.  

3. Betonstøv. Ingen af os er eksperter på området, men hvis beboerne eksponeres for et potentielt 
kræftfremkaldende stof, mener vi, det kan være meget alvorligt.  
Vi anmodede bl.a. om at høre FFB’s holdning. Vi ved ikke, om svaret er et udtryk for denne? I hvert 
fald nøjes man med kattelemmen om, at spørgsmålene er ”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”. 
Com-on…. Det er næsten 2 måneder siden sagen blev kendt, så mon ikke JJW skulle være i stand til 
at have leveret et svar nu, selv om de er kendt for deres langsommelighed. 
Vi må afvente vores ekspertbeboers holdning til dette svar, når han modtager det gennem 
Kommunen.  



 
Vi beklager, at du er blevet trukket ind i dette. Måske skal der findes en anden måde. Vi beder dig sende 
denne mail til OB’s følgegruppe. 

Alle FFB’ere skal lige huske, at vi sammen er en del af FFB og kæmper sammen om at redde Søndermarken! 
 
Venlig hilsen fra 

Flemming Nielsen 

 


