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Kære beboere
På foranledning af Landsbyggefon-
dens besigtigelse den 27. maj 2013 er 
der i løbet af sommeren blevet udar-
bejdet en del supplerende undersøgel-
ser i jeres afdeling.

Nu foreligger den færdige rapport fra 
vore rådgivere.

En del byggetekniske forhold er un-
dersøgt, herunder problemstillingen 
vedr. de gyngende gulve i de gule 
rækkehuse herunder terrændæk, op-
hugning af gulve og facader, terræn-
forhold, inddækninger, fugt i tagrum, 
ventilationsforhold m.v..

Der er også blevet udført indeklima-
undersøgelser for fugt og skimmel 
under gulve og i tagrum v. firmaet 
SBMI A/S, geotekniske undersøgel-
ser af bærelagene under et par boli-
ger samt udenfor boligerne v. firmaet 
GEO, og der er blevet udført TV-
inspektion af en del af kloakkerne v. 
firmaet Nordkysten.

Undersøgelserne viser, at der mangler 
kapillarbrydende lag i dækkonstruk-
tionen under gulvene, hvorved der er 
en øget mulighed for, at der kan kom-
me opstigende fugt i gulvkonstruktio-
nen. Dog viser fugtprøver kun tegn på 
fugt i enkelte boliger. Generelt er der 
heller ikke fundet vækst af skimmel i 
gulvkonstruktionerne.

I tagrummene er der konstateret 
skimmel som sandsynligvis skyldes 
manglende ventilation, men skimme-
len heroppe har ingen betydning for 
indeklimaet i boligerne. 
Boligerne mangler generelt ventila-
tion i bl.a. bad og køkken, hvilket for-
ringer indeklimaet.

Der en opfugtning af skorstenen i 

værelser på 1. sal, hvilket skyldes at  
undertaget ikke er korrekt afsluttet. 

De geotekniske undersøgelser der er 
udført indenfor viser, at de bærende 
lag  under boligerne ikke har den 
fornødne styrke. Derfor ses flere ste-
der at gulve er sunket.

De geotekniske prøver der er udført 
udenfor viser, at nedbør har svært 
ved at sive væk, da der flere steder 
er meget ler i jordlaget.
 
TV-inspektionen af kloakkerne 
viser, at disse generelt er i relativ 
dårlig stand, og renovering af flere 
strækninger bør foretages indenfor 
en kort årrække.

Materialet er nu indsendt som doku-
mentation til Landsbyggefonden, vi 
kan dog ikke sige noget om hvornår 
vi får en tilbagemelding fra Lands-
byggefonden.

Her i november er der udført sup-
plerende undersøgelser for fugt og 
skimmel i gulvkonstruktionerne i to 
fraflyttede boliger v. SBMI A/S. Her 
er der ikke fundet tegn på fugt eller 
skimmel.

Udover de ovennævnte undersø-
gelser skal der yderligere foretages 
en undersøgelse af fundamenternes 
bæreevne samt miljøundersøgelser 
i boligerne for opstigende sund-
hedsskadelige gasser fra slagger i 
dækkonstruktionen og radon fra un-
dergrunden. De berørte beboere er 
varslet herom.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Jane Nelson
DAB


