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Til FFB’s ledelse/følgegruppe    10. januar 2020 

Vedr. renovering af Søndermarken 

 

Opsætning af udvendig isolering 

BLOK 4 OG 5 

Beboerrepræsentanterne (BR) blev meget foruroliget, da vi kunne konstatere, at der blev opsat 

isoleringsmateriale udenpå blok 4 og blok 5, uden det efterfølgende blev skærmet for vejrliget. Dette 

medførte, at vi forlangte en undersøgelse fra Rambøll (rapport 1). Desuden har en byggesagkyndig fra LLO 

kommenteret forholdene. 

Entreprenøren lovede efterfølgende, at der straks efter opsætning af isolering også ville blive opsat skærm. 

Rapport 1 fra Rambøll medførte, at BR på følgegruppemødet d. 23. oktober 2019 forlangte en ny rapport 

fra Rambøll (rapport 2) med yderligere undersøgelser. Desuden blev det aftalt, at Rambøll også skulle give 

deres vurdering af sagen om tolerancer med ujævne gulve (2 mm. kant).  

På BR’s sidste følgegruppemøde d. 4. december 2019 meddelte KAB, at rapporten endnu ikke var modtaget 

fra Rambøll, men ”Rambøll har udført stikprøverne for vådisolering, og umiddelbart viser resultaterne, at 

arbejdet er gjort rigtigt. KAB afventer dog fortsat en skriftlig rapport med resultaterne fra Rambøll.”  

I en skrivelse fra Klaus Linder til beboerne d. 20. december 2019 står bl.a.: ”Vi har derfor haft 

konsulentfirmaet Rambøll til at tjekke, at isoleringen er, som den skal være. Tjekket viser, at det er gjort 

helt efter bogen, og der er ingen fare for skimmelsvamp” 

BLOK 3 

Opsætning af isolering af isolering i blok 3 er desværre sket efter samme metode som i 4 og 5. 

Afdelingsbestyrelsen har fra 11. december til d.d. med få dages mellemrum optaget billeder, der viser 

ubeskyttet isolering.  

ANMODNING 

Eftersom det kan få betydning for beboernes helbred samt fremtidige driftsudgifter anmoder 

afdelingsbestyrelsen FFB’s ledelse/følgegruppe om følgende: 

1. At få tilsendt rapport 2 fra Rambøll 

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

3. At FFB via Rambøll foretager en ny undersøgelse af evt. fugtighed i isoleringen i blok 3 
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Vi beder FFB om svar indenfor 14 dage. I modsat fald vil afdelingsbestyrelsen selv gå videre med sagen. 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen i Søndermarken 

Flemming Nielsen 

Formand 

 

 


