
Fra: Michael Christensen <Michael.Christensen@privatbo.dk> 

Dato: 7. jul. 2014 10.08.35 CEST 

Til: PR 177 386 <flemming@pa201200043.dk> 

Cc: Bitten Kjær <bitten@feminin. dk>  <bitten@feminin.dk>, 309fb <309fb@privatbo.dk> 

Emne: Mørk Hansens Vej 18 st. tv.  

Hej Flemming, 

 

Jeg har lige været i kontakt med rengøringsfirmaet og de har på et af skabene som har stået helt tæt 

op af ydervæggen, fundet spor af skimmelsvamp. 

Det skal selvfølgelig afrenses, men det betyder at de skal bruge to ekstra dage, da der også skal 

fjernes et par baner tapet, så i kan desværre først flytte ind på torsdag. 

Der er desværre ikke så meget at gøre ved det, det vigtigste er at få det afrenses. 
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Billeder af omtalte kommode indhold, med fjernet bagbeklædning, samt undersider af skuffer 

 

Venlig hilsen 

Michael Christensen 

Ejendomsinspektør                                                __   

 

Dahlerupsgade 5, 4. sal  1603 København V 

Telefon   33112080           Fax          33117402            

E-mail      michael.christensen@privatbo.dk 
 

 

Hej Flemming, 

 

Fik dig ikke sat cc på den mail, så her får du den lige. 

 

Se nedenstående  

 

Venlig hilsen  

Michael Christensen 

Ejendomsinspektør 

Frederiksberg Boligfond 
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Start på videresendt besked: 

Fra: Michael Christensen <Michael.Christensen@privatbo.dk> 

Dato: 7. jul. 2014 12.07.44 CEST 

Til: "bitten@feminin.dk" <bitten@feminin.dk> 

Emne: Vedr.: Mørk Hansens Vej 18 st. tv. 

Hej Bitten, 

 

Undersøgelserne viste at der var skimmel og det er vi igang med at rengøre og behandle imod, så de 

kan flytte ind i lejemålet igen.  

 

Der er ikke konstateret at der er fugt i boligen, eller noget byggeteknisk galt. 

 

Skabet har stået helt op af en ydervæg så der ikke har været luft bagved, det betyder at luften ikke 

kan cirkulere og det sammen med en kold væg og forkert udluftning så er der risiko for skimmel, 

det vil gøre sig gældende i alle ældre ejendomme unden isolering i væggene. 

 

Lejemålet er klar til at flytte ind i på torsdag. 

 

Venlig hilsen 

Michael Christensen 

Ejendomsinspektør 

Frederiksberg Boligfond 

 

Den 07/07/2014 kl. 11.46 skrev "bitten@feminin.dk" <bitten@feminin.dk>: 

 Hej Michael. 

  

Tak for din mail. Jeg finder det meget foruroligende, at der er fundet skimmelsvamp bag skabet, jeg 

synes ærligt talt, at det er meget uforsvarligt, at de skal flytte tilbage med deres to små børn til 

denne bolig, for tilsyneladende er Dansk Fugtteknik's undersøgelse af boligen ikke 100 % sikker 

alligevel, det skal dog ikke forstås som om, at den medarbejder der var der ude og foretage 

undersøgelserne, ikke har gjort arbejdet godt nok, for han var så absolut meget grundig, og har ikke 

haft andre undersøgelsesmetoder. 

Jeg vil nok synes, at man her burde finde en anden bolig til dem, det er ikke forsvarligt at de flytter 

tilbage, der forefindes måske skimmelsvamp andre steder også? som du før har fået oplyst har 

børnene og konen været syge med vejrtrækning problemer hvor de har måtte tage på skadestuen. 

Efter de har været genhuset i over  9 mdr. har ingen af dem været syge. 

Vil du lige undersøge deres muligheder for anden bolig, for jeg er ret så nervøs for, at boligen er 

sundhedsskadelig. 

Må jeg venligst høre fra dig. 

  

Venlig hilsen 

Bitten Kjær. 
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Michael Christensen skrev den 07/07/2014 10:08: 

Hej Flemming, 

 

Jeg har lige været i kontakt med rengøringsfirmaet og de har på et af skabene som har stået helt tæt 

op af ydervæggen, fundet spor af skimmelsvamp. 

Det skal selvfølgelig afrenses, men det betyder at de skal bruge to ekstra dage, da der også skal 

fjernes et par baner tapet, så i kan desværre først flytte ind på torsdag. 

Der er desværre ikke så meget at gøre ved det, det vigtigste er at få det afrenses. 

 

 

Venlig hilsen 

Michael Christensen 

Ejendomsinspektør 

Frederiksberg Boligfond 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-----Oprindelig meddelelse-----  

From: Michael Christensen  

Sent: Friday, July 11, 2014 11:04 AM  

To: Flemming ;  Bitten Kjær <bitten@feminin. dk>   

Cc: 309fb  

Subject: Mørk Hansens Vej 18 st. tv.  

  

Hej Flemming, 

  

Lejligheden var klar til indflytning igår, som vi tidligere har skrevet sammen om. 

Jeg vil blot lige orientere dig om, at det formodede skimmelsvamp bag skabet, viste sig i prøverne, 

ikke at være skimmelsvamp.  

Efter rengøringen er der blevet taget luftprøver, og resultaterne viste at der ikke er et forhøjet 

indhold af skimmel i luften. 

Det vil sige at lejemålet er klar til indflytning. 

  

I må have god arbejdslyst med flytningen. 

  

Når i er kommet ordenligt på plads igen, så kan vi lige snakkes ved om de tekniske muligheder der 

kan foretages for at forbedre indeklimaet. 

  

Skulle i ellers have nogle spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig. 

  

  
Venlig hilsen 
Michael Christensen 
Ejendomsinspektør                                                __   

 
Dahlerupsgade 5, 4. sal  1603 København V 
Telefon   33112080           Fax          33117402            
E-mail      michael.christensen@privatbo.dk 
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Indendørs Temperatur måling over krybekælderen, under overbos 24/7 utætte vandrør 

 

Billede grundet lejers flere forgæves påtaler om lejligheden skimmelsvamp kort tid efter 

indflytningen 15.11.2009 

 

Billede er af højre hjørne forældre soveværelse ved siden af radiator 15 C 

 

Billede af højre, side af serie forbundet varme radiator i forældre soveværelse ”Kold” 32 C 



 

Billede af nederst højre side, af serie forbundet varme radiator i forældre soveværelse 27 C. 

 

Udendørs Temperatur d.d. 

 



 

Billede af venstre side, af varme radiator i -do- forældre soveværelse varm 58.8 C 

 

 

 


