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BYGGEUDVALGSMØDE 07  

1. Bemærkninger til seneste referat 
1.1 Ingen bemærkninger 

 
Tre overordnede emner til dette møde; opsamling fra beboerinfomøderne, ventilationsanlæggene 
og den byggetekniske tilstandsrapport. 
 
 

2. Ventilationsanlæggene i FSP.  
2.1 Vi (rådgiverne i første omgang) skal udarbejde et oplæg til hvordan vi kan få registreret alle 46 

forskellige boligtyper i FSP. Og hvordan vi kan give beboerne en tilbagemelding på hvordan vi vil 
håndtere føringsvejene til kanaler, placering af aggregat m.v. i netop deres bolig. Det var også et 
emne som flere beboere spurgte ind til på info-mødet. Det er ikke nogen nem løsning, og vi må ved 
fælles hjælp arbejde med løsningsmulighederne. Det sker efter sommerferien. 
 

2.2 Et oplæg kunne måske være, at rådgiverne udarbejder skitsemæssige løsningsforslag til de 
forskellige boligtyper baseret på de eksisterende tegninger. Derefter tager man en dialog med 
udvalgte/beboergrupper, der repræsenterer en given bolitype. Den metode giver ikke et 100% 
virkelighedsbillede af situationen hos hver enkelt, da der kan være individuelle indretninger som 
ikke er tegnet. Men det kan give et nogenlunde retvisende billede af situationen. Drøftelserne 
fortsætter efter ferien. 

 
2.3 Et andet forhold som betyder meget for beboerne er lydniveauet. Der er ingen af beboerne i FSP 

42, 70 og 90, der har været generet af lyd fra ventilationsanlægget. Det blev også fortalt på 
informationsmødet, og alle krav i BR bliver overholdt. Men det bekymrer alligevel flere om 
lydniveauet vil genere. Det blev drøftet hvordan vi kunne demonstrere lydniveauet. Vi kan måske 
arrangere en fremvisning i mindre hold i de tre boliger, så man ved ”selvsyn” kan konstatere 
hvordan anlægget lyder. Det ser vi på efter sommerferien.  
 
 

3. Den byggetekniske tilstandsrapport 
3.1 Det er tidligere aftalt med BU, at AAB og rådgiverne skulle komme med en indstilling til en 

prioritering af indsatserne i renoveringen, da LBF ikke støtter det fulde omfang. Den 30. juni 2020 
blev der afholdt møde med CA fra EKAS, TTA og TB fra AAB. Der er taget udgangspunkt i EKAS´ 
rækkefølge fra tilstandsrapporten til de punkter hvor der er bemærkninger: 
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1.0 Tagværk: CA nævner, at afdelingen kan forsætte med at lappe på tagene, men CA´s anbefaling er, 

at tagene skiftes, og de asbestholdige tagplader udskiftes med nye. Tagets befæstigelse skal 
eftergås, da det er konstateret, at sømningen m.v. er mangelfuld i de udtagne stikprøver. Underlag 
og konstruktion skal der også rettes op på inden nye tagplader kan lægges, og det må forventes, at 
tage skal efterisoleres iht. BR krav. Indgår delvist i helhedsplanens omfang. 
 

2.0 Facader og gavle: CA nævner at betonfacader/gavle generelt er i god stand. De eksisterende 
facader/gavle anbefales ikke efterisoleret. Økonomien og arkitekturen taler imod. Efterisolering 
indgår ikke i hehedsplanens omfang. De lette træbeklædte facader vil kunne efterisoleres, men der 
vil være en del konstruktive forhold, der vil vanskeliggøre dette da de efterisolerede facader vil få en 
forøget konstruktionstykkelse, da de skal leve op til gældende krav i BR. Udskiftningen af 
bræddebeklædningen vil dog være et tiltrængt plus, ligesom pyntelægterne på betonfacaderne også 
er ved at være udtjente.  
 

3.0 Vinduer og yderdøre: Dem der mangler at blive skiftet skal skiftes. Det sker over driften og 
henlæggelser. Det er konstateret at der er sket fejlmontering af døre og vinduer i nyere tid. Driften 
må følge op overfor de udførende og deres ansvarsperode. De indgår ikke i helhedsplanens omfang. 
 

4.0 Altaner, altangange og udvendige trapper: CA bemærker, at der er flere kritiske forhold omkring 
udvendige trætrapper og altangange. De er i dårlig stand, både i forhold til rustne beslag, råddent 
træværk og almindeligt forfald. Der er flere steder fare for der kan ske personskade. Det er derfor 
aftalt, at der meget hurtigt igangsættes en midlertidig udbedring af de kritiske områder. Der 
indhentes priser fra to tømrere. 
 

5.0 Badeværelser: EKAS´ anbefaling er at de bør udbedres med vådrumssikring og nutidige 
byggemetoder. Det er imidlertid ustøttede arbejder (ikke byggeskader), der derfor må udbedres over 
driften efterhånden som problemerne måtte opstå. De indgår ikke i helhedsplanens omfang.  
 

6.0 Gulve, terrændæk og fundamenter: Anbefalingen er at alle gulve skal op, således der kan udføres 
en udbedring af utætheder i sammenstøbninger mellem terrændæk og betonelementerne. Ved 
samme lejlighed kan efterisoleres m.v. Hvis gulve tages op, skal der samtidigt ses på hvilke 
installationer, der med fordel kan skiftes m.v. 
 

7.0 Varmesystem: Hvis der optages gulve anbefaler EKAS, at etablere to-strengs system til radiatorer 
eller evt. gulvvarme. Men gulvvarme er en kostbar løsning, der vil være en ren egenfinansiering. 
 

8.0 Vandinstallation og sanitet: Hvis gulvene tages op, eller når der renoveres badeværelser, 
anbefaler EKAS udskiftning af vandrør. Derudover anbefaler EKAS, at alle synlige samlinger af 
vandrør skiftes. Der er en uhensigtsmæssig sammenblanding af metaller, der kan give rørbrud og 
vandskader.  
 

9.0 Terræn: EKAS anbefaler at trapper/ramper skal laves iht. tilgængelighedsregler, tilstanden er 
nedslidt og udtjent. Ligeledes bør kantningen af alle bede m.v. (der nu sker med brædder) udskiftes 
til et mere holdbart materiale. Generelt ser belægning og overflader ellers fornuftige ud set i forhold 
til deres alder. 

 

4 Eventuelt 
 

4.1 Der er kommet svar fra Orbicon, der har undersøgt jorden i haverne hos naboerne til AD, FSP 135 
& 137. I områderne for prøverne 135 og 137 er boret til 0,5 m u.t. Der er ikke observeret indhold af 
fremmedlegemer i jorden.  
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5 Næste møde 

 
Byggeudvalget mødes den første tirsdag i måneden fra kl. 17 – 18.30 i Fuglsangpark, 
bestyrelseslokalet. Næste møde er mandag den 31. august 2020 kl. 17.00-18.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


