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Emne: BU 04 Fuglsangpark - Byggeudvalgsmøde Udarb. af : LVS 

Sted : Fuglsangpark, Farum  Dato : 01/04/20 
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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:  
MRV Morten Rosenvold Villadsen, afd. bestyrelse, Fuglsangpark  mvi.aab88@aab.dk  
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BYGGEUDVALGSMØDE 04 (særmøde med gennemgang af foreløbig tilstandsrapport) 

 

1. Bemærkninger til seneste referat 
1.1 Ingen bemærkninger 

 
 

2. Status på tilstandsrapporten og de tekniske undersøgelser 
 
LVS gennemgik den foreløbige tilstandsrapport. Der var spørgsmål undervejs som blev besvaret løbende. 
Det var primært forståelsesspørgsmål, der ikke er refereret i nærværende. 
 
Rapporten er opbygget med gennemgang af følgende bygningsdele: 
 
1. Tagværk  
2. Facader og gavle  
3. Vinduer og yderdøre  
4. Altaner, altangange og udvendige trapper  
5. Indervægge  
6. Badeværelser  
7. Gulve, terrændæk og fundamenter  
8. Indeklima  
9. Ventilation  
10. Varmesystem  
11. Vandinstallation og sanitet  
12. Afløbsinstallation  
13. Elinstallation  
14. Tilbygninger  
15. Terræn  
 
 

mailto:hra.aab88@aab.dk
mailto:cje.aab88@aab.dk
mailto:ada.aab88@aab.dk
mailto:pbj.aab88@aab.dk
mailto:tta@aab.dk
mailto:tbe@aab.dk
mailto:lvs@mangornagel.dk
mailto:mvi.aab88@aab.dk
mailto:fha.aab88@aab.dk


 

MØDEREFERAT  

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

 
 
  Side 2 af 2 

 
LVS bemærkede, at det må forventes, at en betydelig del af de byggetekniske/installationstekniske forhold 
vil være Landsbyggefonden uvedkommende i forhold til at opnå renoveringsstøtte. Fonden vil i den 
forbindelse formentlig henholde sig til, at en stor del vil være D&V arbejder som afdelingen selv skal afholde 
via henlæggelser på langtidsplanen. Men vi giver ikke op på forhånd, og kæmper for afdelingens bedste.    
 
Vi ved jo også, at Landsbyggefonden allerede har givet tilsagn om støtte til etablering af ventilationsanlæg 
samt en del af tagene (rygningen). Men der resterer nu et ikke ubetydeligt arbejde for rådgiverne, om at få 
argumenteret for at medtage så meget som muligt i en støttet renovering. Det kunne eksempelvis være 
dårligt/forkert udførelse af understøbning under betonelementerne, der medfører fodkulde m.v. Det arbejder 
vi på at få et overblik over i den kommende tid. 
 
LVS gennemgik også et par af de termografiske rapporter, der tydeligt viser kuldebroer, træk og afkøling af 
gulve. Men også her gælder, at en kuldebro ikke nødvendigvis sidestilles med en byggeskade. Det kan være 
fordi andre byggelove var gældende på opførelsestidspunktet, eller fordi kuldebroen ikke medfører 
skimmelsvamp eller andre sundhedsskadelige/byggetekniske problemer. 
 
Det blev aftalt at byggeudvalget nu kigger rapporten igennem og melder eventuelle kommentarer ind til LVS i 
løbet af en uges tid. 
 
3. Tidsplanen og det videre forløb 

 
Grundet situationen med coronavirus er alle vores planlagte arrangementer med beboerfremvisning af 
ventilationsanlæg, beboermøde med tilstandsrapporten o.lign. udskudt på ubestemt tid. AAB følger 
myndighedernes anvisninger og dette er afgørende for hvornår og under hvilke former, der kan foregå 
beboermøder igen. Af samme årsag (coronavirus) er tidsplanen overskredet.  
 
I rådgiverteamet vil vi prioritere at få tilstandsrapporten færdig hurtigst muligt. Der mangler stadig nogle 
destruktive undersøgelser i boligerne. De har ikke været mulige at gennemføre som planlagt grundet corona. 
Dem vil vi i stedet drøfte med byggeudvalget, og om de kunne lægge bolig til. LVS vender tilbage med 
oplæg.  
 
Når rapporten er færdig sendes den til BU. Og sideløbende med at BU kigger i rapporten, udarbejder 
rådgiverne samt driften og projektleder Thomas Tang, en prioriteret liste som BU kan tage stilling til. Med 
prioriteringslisten kommer vi med oplæg til hvordan vi teknisk og økonomisk vil foreslå udbedringerne 
rangeres og prioriteres. Når BU har godkendt prioriteringslisten, udarbejder rådgiverne og AAB et opdateret 
budgetark til LBF´s vurdering af mulig støtte og finansiering. 
 
Vi satser stadig på, at vi kan få afsluttet, godkendt og indsendt materialet inden sommerferien 2020.  
 
4 Næste møde 

 
Næste møde er tirsdag den 5. maj 2020 kl. 17.00-18.30 Vi finder ud af om det skal være et telefonmøde, 
eller om vi kan mødes fysisk enten udendørs eller med god afstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 


