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Jeg henvender mig tii dig da jeg bor i bebyggeIsen Semderma「ken der hαrer under F「ederiksberg

Forenede Boligselskaber og KAB; BebyggeIsen er under en omfattende renovation der indbefatter

etabIering af ventilationsanlaeg, udsk旧ning af faIdstammer, nye facade「, nye Vinduer, nedI鈴ggelse

af eksiste「ende aitaner, renOVering af indgangspa面e「, indendors asbest-renOVering og andet.

Jeg er dybt bekymret for beboemes sundhed og helbred, Og jeg v旧nedenstaende forkIa「e hvorfor

Under bade den udendors og indendのrS 「enOVerjng er det bievet besluttet at beboe「ne枕ke skal

genhuses. Det har fの…i stor f「ustration bIandt beboerne" l dette brev viI jeg dog holde mig t旧O af

de uIemper og gener som beboe「ne skai tra∋kkes med, dajeg se「 det som fakto「e「 som kan v蟹re

fa捕ge forfolk med lungesygdomme, aStma Og for born.

1) BetonstのV.

Ved den indend。rS renOVering skal der bo「es i betonveegge grundet r@面狛ng, faIdstammer og andet.

N台「 altaneme skal fje「nes biiver der sk計et i beton, da et stykke vaeg i stueme skai時「nes. SeIv om

de「 bIive「 v豹-bo「et og sat st2’V-Vagge OP, meide「 beboe「ne om massive maengder byggestのV i

iejiighedeme" Ved den udendors 「enovering bliver der boret direkte i beton-facademe og he「 er de「

ikke taie om vad-boringer. Na「 man abne「 vindueme kommer de「 store maengder af betonst。V ind i

Iejlighede「ne. De「 e「 beboere derforta引Ier om eiektronisk udsty「 og som er bIevet odelagt af de sto「e

m∈engder stのV. En beboe「 fortalte mig om ”tager” af byggestのV =ej=gheden, da det stod vae「st tii.

Det der for alvor gjorde mig bekym「et var be「etninger om at aimindelige st。VSugere b=ver gdelagt,

nar man gqr rent efter handvaerkeme. Det fik mig tiI at taenke over hvo「 li=e pa面kelstのrreIse st@Vet

matte have,

Betonst2)V indehoider skadeIige stoffer som kan giver bade a=e「gier, KOL, Silikose (Stenlunge) og

iungekrEeft (4). Man er inden fo「 de seneste a「 bIevet opm蟹∋rksom p含betonstqvets skadeiige effekte「

Og i 2017 nedsk「ev Eu「opa「adet greensevaerdien for hexavalent chrom ti1 0,005 mg/m3. Man

forpiigtede sig ogs名til at vurdere lignende掴ag for respirabelt ste)∨ (Partikei-Stqr「else under 5

mik「Omete「) f「a k「ysta旧nsk siiiciumdioxid (kvarts) (1), da disse stoffer anses fo「 at va∋re

kra∋甜「emkaldende. (1) Begge komponente「 findes j betonstov (2).

Under en fremvisning af en ny-renOVeret i〔坤ghed var en KAB-konsulent til stede. Han fortaIte b上a.

at man vil vaere plaget af en del beton-StのV grundet bo「earbejdet. Jeg fremfe)rte at betonst。V Va「

farIigt og na∋Vnte atjeg har en s⑦n P台2計som ska=eve i det, De「 er gra∋nSeVaerdie「 som skai

OVe「hoides. Til det svarede KAB-konsulenten; ’W功gI梯nSeV鍵rdfeme g鍵Ider kun for de

ansatte; /kke forbeboeme’’・ Han mente dog at det ikke var et problem, da bornene kun vi=e biive

P台Vi「ket af det i denne omgang, men t= genga∋ld siippe for skimmelsvamp i fremtiden.

Respi「abelt kvarts-StのV akkumuIe「e "ungeme・ Man sIipper med andre ord ikke a med det igen.

Det sidder der 「esten a帥vet" Nar KAB“konsuienten tale「 ”om denne en"gangS P細「kning” ma det



PaPegeS at der e「tale om et forl@b pa 8-12 m鉦ede「 pr. lejlighed. Det e「 dybt bekym「ende da sma

b卵ns o「ganisme「 er ekst「a fのisomme over fo「 m巾所arlige stoffe「.

Jeg bes閃te en lej‖ghed i biok 4, hvo「jeg samIede byggest。V fra en I印ghed og f「a t「appen. Stevet

afleve「ede jeg til en ko=ega, SOm undersのgte det pa et scaming-eIekt「onmikroskop (SEM〉. B川ede「

Og 「eSultaトSkema af analysen er vedhaeftet denne e-mail言’SEM-b〃eder af bygge-St飢手B/ok輸4”.

B紺ede「ne viser pa諏Ie「 Pa unde「 5 mik「Ometer (respirabeIt §tev), Hvis man se「 pa grundstof-

analysen af to pa砧kleme; ”spect「um 3’’og ”spect「um 4,, vii man se at de indehoide「 s帥cium og

OXygen. Det er netop de grundstoffer som kva巾S best計af. De to partikle「 har stの「「eise「 pa

henholdsvis 2 og 3 mikrometer. Med and「e ord; reSPi「abelt kvarts. Da det som naevnt er pa “sten

OVer k惨櫛remkaIdende stoffe「, e「 gr鍵nSeVeerdien derfo=av; 0,1 mg/m3 (3). Som det ses pa

bi=ede「ne er partikleme mange steder agg「egerede, da de er opsamlet fra gulvet. Jeg vil gaette pa

at det v= se endnu mere k「itisk ud, hvis man opsamler stのVet menS det er svaevende =uften.

Jeg a「bejde「 pa at bestemme indhoIdet af ch「om og tungmetaIIe「 i proven. Det er dog meget

SanSynIigt at man viI finde hexavalent ch「om i stovet, da bygninge「ne er opfのrt i begyndelsen af

1950‘e「ne. Det varforst i 1983 at man begyndte at時me hexavalent ch「om fra cement.

2) Faldstammer,

Under et besのg i en lej=ghed i naboblokken, Va「 Vi vidne「 tii a=oiIettet var afmonteret, Hu=et til

kloakken stod abent og de「 stank i hele lej‖gheden. Fam帥en spiste, SOV Og OPholdt sig i denne stank.

En KAB-konsulenten fortaIte senere’at kIoakken vil veere aben i ”nogie dage”, med山gtge=er SOm

falge, indt冊ele faIdstammen i opgangen (15 etage「) kan udsk用es. Jeg har taIt med and「e beboe「e

SOm har berettet om lignende’Og at det har staet pa i me「e end ”nogIe dage,,・ Det ma va∋re 「ime-igt

at sp卯ge; hvor h帥mon kimta=et for bakterie「 og vira =uften e「 =ejlighedeme, n計man leve「 med

en aben kIoak? Hvilke sundhedsmeessige konsekvenser kan det have for beboeme?

Som =爺Vnt e「 dette blot to af mange probiemer som beboe「ne i S釦de「ma「ken k蜜州pe「 med. Det

e「 nok ikke det beboeren taenker mest ove「 i den kaotjske hve「dag, men SOm jeg ser det erdet de

alvo佃gste. Min egen helt pe「sonlige vu「dering er at det e「 dybt ufo「sva輔gt ikke at genhuse

beboe「ne.

Som KAB-konsuIenten sagde beskytte「 arbejdsmi岬OVen h釦dv暴rke「ne, men hvem beskytte「

Sのnde「markens bのm Og de and「e beboe「ne? Vores iejligheder v旧8-12 maneder v鈴「e omdannet

t= en byggeplads. Byggepladse「 e「fa冊ge a「bejdspladse「・ V= man lade et sma b即n bo og fardes

Pa en byggepiads?

Jeg haber at du pa den ene e=er anden made kan hjalpe beboeme i Sqndermarken.

T= slutv町eg fortae=e en smule om hvemjeg selv er. Jeg ha「 boet i Sonde「marken i 9札I den

blok’hvo「jeg bor v出enove「ingen b=ve p台begyndt ijanua「 2020. Jeg hartre hjemmeboende born

Pa 19, 9 og 2 ar. Den a封dste Iiderafastma. Min hust「u e「SOSU-hjaeIpe「 p台et pIeje巾em pa

Frederiksberg. Jeg a「bejde「 som laborato「ietekniker pa Kemjsk lnstitut, Kf厄enhavns Unive「sitet.

Vo「es b卯n t「ives godt her pa F「ede「iksberg, med deres skoIer, daginstitutioner og fritidsinte「esse「.

Vi er derfor ikke interesse「ede i at fiytte’SeIv om det nok vi=e va∋re den letteste losning.

Du er velkommen tii at bes関e os’for at se na∋mere Pa renOVe「ingen af Sondermarken.
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