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Emne: BU 05 Fuglsangpark - Byggeudvalgsmøde Udarb. af : LVS 

Sted : Fuglsangpark, Farum  Dato : 11/05/20 
 

Mødedeltagere: 
HBR Helen Bernt Rasouli, formand Fuglsangpark  hra.aab88@aab.dk   
CJ Charlotte Jeppesen, afd. bestyrelse, Fuglsangpark cje.aab88@aab.dk 
AD Annet David, afd. bestyrelse, Fuglsangpark ada.aab88@aab.dk  
MRV Morten Rosenvold Villadsen, afd. bestyrelse, Fuglsangpark  mvi.aab88@aab.dk  
PB Preben Bjørn, afd. bestyrelse, Fuglsangpark pbj.aab88@aab.dk  
TTA Thomas Tang, projektleder AAB  tta@aab.dk 
TB Thor Beck, inspektør AAB  tbe@aab.dk  
LVS Lars Vind Scheerer, Mangor & Nagel  lvs@mangornagel.dk 
 

Afbud:  
FH Fritz Hansen, varmemester Fuglsangpark  fha.aab88@aab.dk  
 
    
 
BYGGEUDVALGSMØDE 05  

1. Bemærkninger til seneste referat 
1.1 Ingen bemærkninger 

 
 

2. Status på tilstandsrapporten og de tekniske undersøgelser 
2.1 Grundet coronasituationen og den manglende adgang til boligerne, er færdiggørelsen af 

tilstandsrapporten forsinket en del. Undersøgelsesteamet har i mail af 28. april oplistet de 
manglende undersøgelser, og anmodet BU medlemmerne om de kunne lægge bolig til de sidste 
undersøgelser.  
 

2.2 Følgende blev aftalt: Undersøgelser af gulve sker hos HBR og AD. Den tredje undersøgelse kan 
evt. ske i nr. 149 (lille fælleslokale). Fliseundersøgelser sker hos PB, der ligeledes lægger bolig til 
udvendig åbning af let facade. Undersøgelser af terrassedøre sker ligeledes udefra og hos BU 
medlemmerne. LVS igangsætter herefter Carl Andersen (ingeniør fra EKAS, der udfører 
undersøgelserne), og Carl kontakter selv BU medlemmerne for aftale om tidspunkt m.v. 
 

2.3 I de tilbygninger, der blev udført for ca. 20 år siden, er observeret fugtproblemer udvendigt, og det 
skal undersøges nærmere. I nr. 102 er der konstateret særlige problemer. Carl Andersen kontakter 
derfor selv beboerne Grete & Peter Skårup og træffer aftale om yderligere undersøgelser.  

 
2.4 Der er ikke helt tryghed hos BU i forhold til der kun er udtaget tre jordprøver. Særligt når der er 

konstateret forurening i den ene. LVS kontakter Orbicon om vejledning og pris i forhold til at forøge 
antallet af prøver.   

 
2.5 Der er ikke undersøgt lejlighedsskel (nabo + over/underbo) hos HBR og CJ. LVS kontakter Carl 

Andersen der følger op med HBR og CJ. 
 

2.6 AD oplyser, at hun indvendigt i sit skur, oplever drys fra tagpladerne. LVS giver oplysningerne 
videre til Carl Andersen der undersøger det nærmere. 

 
2.7 LVS taler med Carl Andersen om altangange og udvendige trapper, der i tilstandsrapporten er 

fundet i byggeteknisk kritisk tilstand. Der skal ske en udbedring hurtigst muligt. LBF skal kontaktes 
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for afklaring af om det kan udføres som et støttet arbejde der er fremskudt så det kan udbedres før 
LBF har afklaret hele tilstandsrapporten. Carl Andersen kommer med en anbefaling af 
udbedringstiltag hvorefter LVS kontakter LBF. 

 
2.8 PB oplyser at han har fundet uoverensstemmelser i vinduesregistreringen. LVS følger op med 

kollega, der har forestået registreringen. PB og TB deltager gerne i en ny rundgang snarest muligt. 
LVS knytter kontakten til kollega. 

 
2.9 Vi har tidligere talt om at der skal udarbejdes en prioriteret liste over helhedsplanens omfang og 

arbejder. Dette fordi LBF ikke vil støtte samtlige arbejder. Denne prioritering udarbejdes først når 
tilstandsrapporten er færdig, og da som udkast til gennemgang med BU, der godkender 
rækkefølgen af arbejder, drift m.v. 

 

3. Tids- og procesplanen 
 

3.1 Tidsplanen er forrykket betydeligt som følge af coronasituationen. Der kommer en ny tidsplan når 
tilstandsrapporten er færdig. 

 

4. Status på de tre prøveventilationsanlæg 
4.1 LVS har modtaget Radonmålinger i de tre boliger med prøveventilationsanlæggene. Og det ser 

rigtigt godt ud. Der er tale om en væsentlig nedgang i de målte radonniveauer. Det tyder på 
anlæggene gør hvad de skal. LVS sender rapporten til de tre beboere og BU.  
 

4.2 Det er aftalt med de tre beboere, at der ikke udarbejdes spørgeskemaer, men vi får deres egen 
fortælling som en fællesskrivelse. (Gentagelse, afklares på et senere tidspunkt hvordan det skal 
foregå). 

 
4.3 Der er lidt efterslæb på noget støj fra et anlæg i en af prøveboligerne. Rådgiverne kontakter selv 

beboeren for nærmere undersøgelse, afhjælpning m.v.  
 

 
5 Økonomi 

 
5.1 TT oplyser at der oprindeligt er bevilliget 4 mio. kr. til helhedsplanen, analyser m.v. Heraf er der  

forbrugt ca. 3 mio. kr. Hvis/når der er omkring 1 mio. kr. tilbage af bevillingen kontaktes 
organisationsbestyrelsen med henblik på at evt. forhøje rammen.   

 

6 Beboerinformation og kommunikation 
 

6.1 Vi skal have besluttet hvordan fremvisning for beboerne kan ske nu hvor der er 
forsamlingsrestriktioner. Fremvisning af prøveventilationsanlæg og beboerinfo-møde om 
tilstandsrapporten, og til sin tid, afstemning om økonomi og den reviderede HHP. Det ligger dog 
længere ude i fremtiden. 

 
6.2 HBR og LVS har drøftet om det kunne være en mulighed, at filme i de tre prøveboliger – naturligvis 

med beboertilladelse og respekt for privatliv m.v., men det kunne være en alternativ måde at 
henvende os til resten af beboerne i Fuglsangpark, så processen ikke går i stå. Der kunne man 
også indtænke små interviews med de tre beboere, der fortæller om deres oplevelser. LVS afklarer 
med beboerne og TT undersøger priser, da der skal bruges ekstern bistand. 

 
6.3 Man kunne også tænke at beboerinformationsmødet kunne afholdes i det fri under en form for 

teltoverdækning uden sider, så vi kunne fremvise ventilationsfilm, gennemgå tilstandsrapport m.v. 
Det tænker vi videre over og afklarer efter 10. maj hvor regeringen udmelder om åbning af 
samfundet.  
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6.4 Følgende særmøder er aftalt:  

 
• Orienteringsmøde for alle beboerne om tilstandsrapport + ventilationsanlæg - XXXX kl. 

19.00 (invitation 14 dg før) 
 

• Ekstraordinært afdelingsmøde, afstemning om HHP – XXXXX 2020 (under forudsætning af 
at materialet, økonomien m.v. er klart. 

 

7 Eventuelt 
 

7.1 Ingen bemærkninger 
 
 

8 Næste møde 
 
Byggeudvalget mødes den første tirsdag i måneden fra kl. 17 – 18.30 i Fuglsangpark, 
bestyrelseslokalet. Næste møde er tirsdag den 2. juni 2020 kl. 17.00-18.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG:  


