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Kære beboere
Sagsbehandlingen vedr. ansøgningen 
om renoveringsstøtte til jeres afdeling 
pågår stadig hos Landsbyggefonden.
 
Der ligger pt. rigtig mange ansøgnin-
ger hos Landsbyggefonden og der er 
stor travlhed, så det er ikke til at sige 
hvornår vi får tilbagemelding på an-
søgningen. 

Landsbyggefonden er i øjeblikket ved 
at sagsbehandle det materiale, der do-
kumenterer byggetekniske skader og 
øvrige forhold, der kræver opretning 
og udbedring i Islevvænge – heri-
blandt alle de rapporter der er udar-
bejdet. 

I løbet af foråret 2014 er de sidste 
supplerende undersøgelser udført af 
firmaet SBMI A/S, vedrørende opsti-
gende gas-ser fra  slagger og tungme-
taller fra terrændækket, opstigende 
gasser fra radon fra undergrunden 
samt registrering af miljøfarlige byg-
ningsmaterialer, blevet gjort færdige 
og  indsendt som dokumentation  til 
Landsbyggefonden.

Konklusionerne på undersøgelserne 
er, at koncentrationerne af giftige gas-
ser fra radon i 1½-plans boligerne er 
så lave, at tiltag for at sænke niveauet 
ikke er nødvendigt.

I 1-plans boligerne er niveauet af far-
lige gasser fra radon for højt, og over-
skrider de anbefalede grænser i 40% 
af de undersøgte boliger. Her bør ter-
rændækket forbedres. Hyppig udluft-
ning kan forbedre dette forhold, indtil 
byggesagen er i gang.

Nogenlunde samme resultater er der 
fra  undersøgelsen for slagger.

I 1½ plans boligerne er afgasning af 
giftige gasser fra slagger så lave, at 
tiltag for at sænke niveauet ikke er 

nødvendigt.

I 1-plans boligerne er niveauet af 
farlige gasser fra slagger for højt, og 
overskrider de anbefalede grænser 
i 50% af de undersøgte boliger. Her 
bør terrændækket forbedres. Hyppig 
udluftning  kan ligeledes forbedre 
dette forhold. 

Der er også blevet udført undersø-
gelser i udvalgte boliger for miljø-
farlige stoffer i  bygningsmateria-
lerne som asbest, bly og PCB.

Der er fundet asbestcement i de gule 
huses tagplader og tagrummene vur-
deres at være forurenede med as-
best. Vægfliser og linoleumsbelæg-
ninger antages at være med asbest.

Maling på puds, beton og cement-
overflader skal som udgangspunkt-
behandles som blyholdigt.

Maling på træværk skal behandles 
som blyholdigt farligt affald.

Der er ikke fundet PCB i fuger og 
vinduer, men der kan være malede 
ind-vendige overflader, der er for-
urenede med PCB.

Der er også udført en undersøgelse 
om fundamenters bæreevne under 
et par boliger. Undersøgelserne her 
viser, at fundamenterne er ført til 
fast bund, men det er dog usikkert, 
om der kan være sætningsgivende 
lag under fundamenter andre steder 
i bebyggelsen, f.eks. hvor gulvene 
har sat sig meget. Det anbefales der-
for, at foretage undersøgelser af de 
enkelte huse i forbindelse med de 
kommende renoveringsarbejder. 
God sommer

På vegne af afdelingsbestyrelsen
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