
 

MØDEREFERAT  

Sag : Fuglsangpark - helhedsplan Sag nr. : 15041-01 
 

 
 
  Side 1 af 3 

Emne: BU 06 Fuglsangpark - Byggeudvalgsmøde Udarb. af : LVS 

Sted : Fuglsangpark, Farum  Dato : 19/06/20 
 

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 
CA Carl Andersen, ingeniør EKAS 
TTV Tim T. Vedel, arkitekt Mangor & Nagel 
LVS Lars Vind Scheerer, Mangor & Nagel  lvs@mangornagel.dk 
 
Gæster, ventilationsevaluering 
Merete Tabbert 
Karen og Erling Rasmussen 
Bente Kvist 
 
Afbud:  
TB Thor Beck, inspektør AAB  tbe@aab.dk  
 
    
 
BYGGEUDVALGSMØDE 06  

1. Bemærkninger til seneste referat 
1.1 Ingen bemærkninger 

 
 

2. Evaluering af prøveventilationsanlæggene i FSP nr. 42, 70 og 90.  
2.1 Mødet startede med en evaluering af procesforløbet vedrørende gennemførelse af de tre 

prøveventilationsanlæg. Til denne evaluering var de fire beboere inviteret til at give deres egen 
fortælling samt ”tips og tricks” til det kommende forløb.  
 

2.2 Under følgende overskrifter indledte gruppens ”talskvinde” Merete beretningen om oplevelserne;     
A) Oplevelsen omkring projektudviklingen B) Oplevelse omkring udførelsen C) Læring, hvad skal vi 
huske til det store projekt D) Oplevelse af dagligdagen med anlægget; støj, komfort, ulemper. 
Meretes, Karen og Børge og Bentes oplevelser er nedskrevet og bilægges nærværende referat.  
 

2.3 Generelle bemærkninger fra ventilationsgruppen: 
 

2.4 Der var stor ros til alle faggrupper, der var indvolveret i projektet. Fra arkitekt TTV til de forskellige 
håndværkere og leverandører. Det var en god oplevelse for alle fire beboere. 

 
2.5 I det store projekt skal der indtænkes rydning af boligen da ikke alle beboere kan flytte inventar m.v. 

Ligeledes kan der være behov for opmagasinering for nogle. LVS bemærker, at LBF i 
udgangpunktet ikke støtter genhusning i forbindelse med etablering af ventilationsanlæggene i FSP. 
Men opmagasinering og flyttehjælp er en god idé til det store projekt. 
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2.6 Når det store projekt udrulles skal der ske afdækning af gulve som en del af entreprisen. Ligeledes 
skal der etableres toiletfaciliteter til håndværkere så beboernes toiletter ikke benyttes. 

 
2.7 Der skal indtænkes en form for nøgleboks el.lign. således man ikke er afhængig af, at beboerne 

skal være hjemme ved arbejdernes udførelse. Det er et komplekst forhold, som skal dyrkes 
nærmere i forhold til beboertryghed, tyveri m.v. Ligeledes er det vigtigt at alle aftalte tider 
overholdes, eller der gives besked hvis man er forsinket eller må aflyse.   

 
2.8 Der mangler en beboerintroduktion til den daglige drift af anlægget. Der skal laves en procedure 

herfor til det store projekt. 
 

2.9 Nu er anlæggene afleveret og ibrugtaget, og er under den alm. garantiperiode. Det betyder at drift, 
service m.v. er overgået til driften i FSP/AAB. Hvis der opstår problemer med anlægget skal man 
henvende sig på ejendomskontoret – i forhold til alle spørgsmål omkring ventilationsanlægget. På 
ejendomskontoret tager man stilling til hvem, der skal løse opgaven som henvendelsen omhandler. 

 
2.10 Alle fire beboere er meget glade for den forbedrede luftkvalitet og indeklimaet i boligen.  

 
2.11 Der mangler en dato for hvornår filmoptagelserne effektueres. TT og TTV følger op herpå og 

orienterer beboerne i god tid. 
 

3. Gennemgang af tilstandsrapporten 
 

3.1 CA gennemgik hovedkonklusionerne i tilstandsrapporten. Slides er bilagt nærværende referat. Der 
var dog enkelte generelle bemærkninger, der fremgå i det efterfølgende.  
 

3.2 De i rapporten fremhævede trætrapper m.v., der er i dårlig stand skal udbedres omgående. TB og 
driften følger op herpå. LVS har som aftalt drøftet problemstillingen med Landsbyggefonden i 
forhold til en mulig støtte til opretning som en byggeskade. Meldingen fra fonden var imidlertid, at de 
ikke kan støtte en genopretning. Konstruktionerne er efter fondens vurdering udlevede, og har 
måske også været lidt forsømt driftsmæssigt. Omkostningerne skal derfor alene afholdes af 
afdelingen.   
 

4.1 Der var en snak om udskiftning af døre/vinduer, der er udført i nyere tid. I tilstandsrapporten 
fremgår det, at er formentlig er tale om en feljmontering af den tidligere entreprenør på sagen. Hvis 
ansvarsperioden ikke er udløbet, bør AAB rette henvendelse til den pågældende entreprenør med 
en reklamation. Alle døre/vinduer bør tages med i helhedsplanen, men det vil være ustøttede 
arbejder.  

 
4.2 CJ fortæller, at hun oplever store gener med lydtransmission fra nabo m.v. CA kigger på om der 

evt. skal foretages målinger, der kan afsløre om det skyldes byggetekniske forhold. 
 

4.3 Der er ligeledes problemer med luft i radiatorsystemet. I et en-strenget varmesystem er det ekstra 
følsomt for luft i rørsystemet, der danner en ”prop” som det varme vand ikke kan passere. Driften 
og TT undersøger om der kan monteres særlige komponenter, der kan afhjælpe problemerne.  

 
 

5 Beboerinformation og kommunikation 
 

5.1 Der er aftalt et beboerinformationsmøde med gennemgang af tilstandsrapportens 
hovedkonklusioner og fremvisning af filmsekvenser omkring ventilationsanlægget. Det sker i et to-
delt møde grundet coronasituationen. Bestyrelsen udsender invitation. Infomødet sker den 30. juni 
2020 kl. 17-18 og 18.30-19.30 i det store fælleshus. 
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6 Eventuelt 

 
6.1 Ingen bemærkninger 

 
 

7 Næste møde 
 
Byggeudvalget mødes den første tirsdag i måneden fra kl. 17 – 18.30 i Fuglsangpark, 
bestyrelseslokalet. Næste møde er tirsdag den 7. juli 2020 kl. 17.00-18.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG:  
1 - Opsummering fra de tre ventilationsboliger 
2 – Slides fra tilstandsrapporten 


