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Vedrørende: SV: BNA urigtige oplysninger

Kære Peter 

Jeg er helt bevist om, at din/jeres deltagelse i følgegruppen som pårørende repræsentanter alene har været båret af ønsket om, at
sikre det bedst mulige resultat i et projekt, som I fra begyndelsen har været- og stadigt er modstandere af. 

Så meget desto mere vil jeg takke dig/jer for med- og modspil undervejs. Jeres indspark har været betydelige og resultat er blevet en
bygning med nogle boliger som Frederiksberg Forenede Boligselskaber vil være stolte over, at stå som bygherre og efterfølgende
ejere af. Men igen-, jeg klar over at udgangspunktet har været et grundlæggende ønske om anden løsning. Jeg håber at I, uagtet
dette, vil fortsætte jeres kritiske konstruktive deltagelse i følgegruppen. 

For så vidt PCB spørgsmålet vil jeg her blot understrege, at alle boliger som FFB renovere og bygger naturligvis skal overholde- og
holde sige under alle gældende grænse, træskel- og aktionsværdier. Vi er, med baggrund i KABs erfaringer på området samt sagens
rådgiver, Rambølls, store ekspertise og grundighed betrygget i, at det også bliver tilfældet i forbindelse med renoveringen af Betty
Nansen II. Og der er, som du ved fra følgegruppemøderne, lagt meget stor omhyggelighed for dagen i spørgsmålet om netop PCB i
form af undersøgelser, tests og pilotprojekter, op følgende kontrolmålinger osv. og vores kommende følgegruppemøde (den 7. juni),
med deltagelse af fagspecialister fra Rambøll, er i særdeleshed helliget dette. 

Afsluttende blot at udsagnet som du citere selskabets formand for (Laurits Roikum), fra hans side, alene var ment som et billede på-
og en understregning af, at der er tale om en stor og vigtigt opgave. Men sådan en sætning "sætter sig jo". 

Med venlig hilsen, på vegne af Frederiksberg Forende Boligselskaber 

Kim Geertsen 
Kundechef 

Tlf. 33 44 86 07 
kig@kab-bolig.dk 
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Frederiksberg Kommune giver desværre urigtige oplysninger om følgegruppen, se vedhæftede, hilsen Peter 
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Mailen kan indeholde fortrolige oplysninger, der ikke må videregives, 
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Hvis du ikke er rette modtager, beder vi dig kontakte KAB på +45 33 63 10 00 og herefter slette e-mailen. 
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