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Spm. 1
Spørgsmål: Hvordan følges der op på dette møde?
BUF: Der er lagt en FAQ op på en site samt en orientering fra Styrelsen
for Patientsikkerhed.
Desuden tages referat, der sendes rundt til forældrene efterfølgende.

Dokumentnummer i F2
2043258

Spm. 2
Spørgsmål: Er børnenes normale stuer (når der ikke er byggesag) en
del af byggepladsen?
KEID: Nej, stuerne er ikke en del af byggepladsen. Der er lukket af ind til
stuerne imens der bygges om, og der saneres for asbest inden stuerne
igen kan bruges.
Spm. 3
Spørgsmål: Har det været intentionen, at der skulle laves supplerende
prøver, som det er beskrevet i nyhedsbrevet?
Spørgsmål: Det efterspørges, om det var den faglige vurdering, at der
var behov for supplerende test, eller om det var en forkert
kommunikation?
KEID: Det er en fejl, at vi har lovet noget, som vi ikke har efterlevet. Den
faglige vurdering var, at den fremgangsmåde, der er arbejdet med, var
var forsvarlig og i overensstemmelse med loven. Fejlen er opstået pga.
dårlig koordinering i KEID.
Spm. 4
Spørgsmål: Hvor er prøverne taget?
KEID: Kort over placering af asbest prøver lægges på hjemmesiden.
Spm. 5
Spørgsmål: Er de nye negative prøverne taget før eller efter rengøring?
KEID: Prøverne er taget efter rengøring.
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Spm. 6
Spørgsmål: Er prøverne taget de samme steder, hvor der er observeret
asbest?
KEID: Det kan vi ikke sige med sikkerhed, vi har haft et uvildigt testfirma
til at tage de nye prøver, og de har vurderet, hvor der bedst skal tages
prøver.
Spm. 7
Spørgsmål: Hvorfor har vi ikke taget flere nye prøver inden rengøring?
KEID: Grundtanken på en byggeplads er, at når der findes asbest, sættes
der gang i rengøring med det samme. Men det kan godt være, at det
havde været hensigtsmæssigt, at man havde ventet med at rengøre, til
der havde været taget yderligere tests.
Spm. 8
Spørgsmål: Vi har brug for nyt sand i sandkassen, nyt jordlag og nyt
rullegræs. Vi har brug for støvsamlere, der kan dokumentere kvaliteten i
luften.
KEID: Det er taget til efterretning. Vi har bedt rådgiver lave en plan for,
hvilke tiltag der er nødvendige og hvilke test, der skal til, for igen at
kunne bruge udearealerne.
Spm. 9
Spørgsmål: Hvorfor skal børnene overhovedet tilbage til Voldparken?
BUF: Vi tager ikke tilbage til Voldparken, før det er trygt. Vi har også
fokus på, at børnene ikke skal flytte flere gange.
Spm. 10
Spørgsmål: Kan vi ikke bruge den midlertidige løsning i en længere
periode?
BUF: Det er usikkert, om Øen er en mulighed i et længere perspektiv, da
den skal bruges til genhusning ifm. en anden byggesag.
Spm. 11
Spørgsmål: Hvor lang tid med byggesag ser vi ind i?
KEID: Nedrivningsarbejdet er planlagt til året ud. Byggesagen forventes
afsluttet uge 15-16 i 2023.
Spm. 12
Spørgsmål: Hvordan kan man udtale sig om sikkerheden, når der ikke er
taget mere end 7 prøver på det urene? Kan man ikke tage flere prøver
på eks græsplænen eller Mulvarpeland?
KEID: Det er vores eksterne testfirma, Dansk Miljø Analyse, der har
vurderet omfanget af test.
Spm. 13
Spørgsmål: Er der tale om et økonomisk hensyn, at vi kun har taget 7
prøver? Og vægtes økonomi højere end sikkerhed?
KEID: Vi går efter den bedste løsning og lader det op til eksperter at
vurdere.
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Spm. 14
Spørgsmål: Bergmann Gruppen har tidligere været involveret i asbestsager. Samtidig er der i følge pressen sendt medarbejdere hjem fra BG
efter fundet af asbest. Vi stoler derfor ikke på de 24 negative prøver.
KEID: Hovedentreprenør indgår aftale med Bergmann Gruppen. Vi har
derfor ladet det være op til hovedentreprenør at indgå aftaler inden for
kontraktens rammer. Vi tager med i betragtning, om der fremadrettet
skal justeres på krav i den forbindelse.
Spm. 15
Spørgsmål: Hvorfor har man rengjort før man har taget flere test?
KEID: Se spg. 7.
Spm. 16
Spørgsmål: Indkaldes der til et møde med sundhedsfarlige eksperter?
BUF: Vi indkalder gerne til et møde, hvor vi kan have en sundhedsfaglig
ekspert med.
Spm. 17
Spørgsmål: Kan vi få en tegning over hvor de rene/urene zoner er, hvor
bruddet har været, og hvor institutionerne har grupper?
KEID: Det sørger vi for (lægges på hjemmesiden).
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