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Nyhedsbrev 

Skimmelsvamp uden hjælp nogen steder!!! 

 

På vores sidste afholdte generalforsamling redegjorde afdelingens formand James 

Arbøl omkring en sag fra Hovedgård. En af de rigtige mange sager, som til 

stadighed bliver behandlet hos os. 

Vi har været hele vejen gennem systemet først til Statsministeren Mette 

Frederiksen, som har givet udtryk for at være børnenes minister men ak det var 

hun så slet ikke alligevel. Blev henvist til Sundhedsministeren og det blev så 

gjort men siden har vi intet svar modtaget herpå!! 

Ja så var den sidste mulighed Boligministeren. Her fik vi efter rigtigt lang 

ventetid et svar at det kunne denne slet ikke tage sig af, da vi havde et godt system 

og at det var en kommunal opgave. 

Det var vi klar over, idet sagen var blevet forelagt kommunen og de havde taget 

en besigtigelse og prøver, som ikke hjalp noget for lejeren.  

Næste skridt og en mulighed ankenævnet (som ligger i Aalborg) men ak de 

kunne ikke tage stilling til en sådan sag, og henviste til Byfornyelsesnævnet som 

ligger i Viborg. 

Byfornyelsesnævnet blev så afprøvet idet her kunne der være hjælp at hente men 

nej heller ikke her var nogen ”hjælp” at hente trods at de havde været på 

ejendommen og besigtige forholdene. Gav blot en rapport og afgørelse som ikke 

kunne bruges til noget som helst. 

 Alt i alt efter den besværlige skimmelsvamp sag ligger nu ud i en retssag og hele 

vejen igennem har vort medlem intet hjælp kunnet få nogen steder (vi har forsøgt 

gennem flere år) og trods børnenes sygdom, de har ikke kunnet passe skolen og 

været indlagt på sygehuset familien har således efterfølgende modtaget en 

skrivelse fra kommunen, at de ville tage deres børn fra dem. Det skete ikke efter 

vi havde kontaktet kommunen, da det var sket en fejl og de beklagede det meget. 

Hvis vi ikke var gået ind her, ja så var det nok sket! Sådan kan man true for at få 

en familie til at fraflytte lejemål. 
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       Formanden uddelte blomster til familien, som var til stede på generalforsamlingen. 

 

Vi kan nævne at da denne familie kom til Danmark valgte kommunen at give dem 

denne bolig, selvom kommunen var bekendt med at der var skimmelsvamp.  

Hvad kan vi nu drage af sådan en sag, ja vi har et system i dagens Danmark, som 

slet ikke hjælper i sådanne sager, politisk har man slet ikke til nogen hjælp ej 

heller fra diverse valgte ministrerer. 

Nu må vi så vente på domstolene og alt i medens må denne familie leve med 

skimmelsvamp. 

Et system vi har i dagens Danmark som ikke fungerer og i denne sag har det 

kostet rigtige mange ressourcer og ikke at forglemme økonomisk både for 

familien og samfundet. 

Alt i alt hverken folkevalgte / ministrene vil foretage et ansvar – hvad med hvis de 

stod i samme situation?   

Så tænkt hvis du nu støder på skimmelsvamp så kontakt os gerne, om vi kan 

hjælpe dig tja det vil vi nok stille spørgsmål ved, men kendskab til flere kan vi så 

bruge fremad rettet, det håber vi rigtigt meget. Og vi kan presse bedre på. 
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