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Vigtig orientering til beboerne i højhusene 

Tirsdag 26. marts 2019 kl. 19 i Fælleshuset, Gadelandet 19.  
 

Til stede vil være AAB’s direktør Christian Høgsbro, specialister fra Dansk Miljøanalyse 
og AAB, Britt Nemmøe fra Rubow samt bestyrelsen. 
 
Kære beboer 
Rådgivningsfirmaet Dansk Miljø Analyse har som led i forundersøgelser til helhedsplanen 
inspiceret et udvalg af pulterrum samt fællesarealer på lofter i ejendommen og har desværre 
konstateret, at der er asbestholdigt støv og rester. Du må derfor ikke bruge pulterrummet, før 
det er blevet rengjort eller frikendt på anden vis. Der er sat gule asbestskilte på adgangsdøre, 
og låsebrikker til loftsrummet er blevet spærret. 
Asbesten stammer fra tagrenoveringen. 
 
Hvad sker der nu?  
AAB sørger for, at rummene og evt. inventar rengøres. Det foregår ved, at inventaret 
registreres, flyttes ud af rummet og rengøres. Dernæst rengøres selve rummet, og inventaret 
flyttes tilbage. Skulle der være genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bliver de 
samlet i plasticposer, og du bliver kontaktet af AAB.  
Dit pulterrum frigives først, når det har bestået en renhedsprøve, som udføres af Dansk Miljø 
Analyse. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle, hvor lang tid rengøringen tager, fordi 
det bl.a. afhænger af, hvor mange ting der er opmagasineret i dit rum. I den forbindelse vil du 
blive kontaktet for udlevering af nøgle.  
 
Hvis du har været i kontakt med inventaret  
Har du har taget inventar ud af pulterrummet, vil støvet i reglen ikke blive siddende på 
genstandene, når de flyttes. Har du vasket de tekstiler, du muligvis har taget ud af rummet, vil 
støv – hvis det var til stede – være vasket ud.  
 
Hvis du er bekymret  
Er du bekymret for din sundhed, anbefaler vi, at du tager kontakt til Arbejdsmedicinsk Afdeling 
på Bispebjerg Hospital. Du skal ringe på deres hotline - tlf. 38 63 61 72 imellem kl. 8.00-
15.00.  
 
Spørgsmål til dette brev  
På mødet kan I stille spørgsmål til specialisterne.  
Som nævnt, modtager du din nøgle, når både dit pulterrum og dit inventar er blevet rengjort. 
Vi beklager naturligvis de gener, situationen medfører, men vi prioriterer sikkerheden over alt 
andet. Rengøringen bliver gennemført så hurtigt som muligt.  
 
Med venlig hilsen 
AAB afd. 38 
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