
Tagsagen:
Det er nu op til kommunalbestyrelsen hvordan og hvornår vores tage skal renoveres.  
Vi har derfor sendt følgende, officielle udtalelse til kommunen:

Til: Kommunalbestyrelsen, Albertslund Kommune
Albertslund, oktober 2011

Morbærhaven falder fra hinanden mens vi venter
I det nordlige Albertslund ligger byens største samling af almene ungdomsboliger 
med 1063 lejemål. Lejlighederne fordeler sig på 745 1-værelses, 225 1½-værelses og 
93 to-værelses lejligheder. Byggeriet er fra starten af halvfjerdserne og har igennem 
årerne gennemgået løbende renovering og ombygning. I starten af halvfemserne gen-
nemgik Morbærhaven en ombygning, som bl.a. betød at vi fik nye tage. Eternittagene 
var den nye generation uden asbest. Desværre har det vist sig, at denne generation af 
eternittage smuldrer og har en kortere levetid end beregnet.
De seneste år har vi bl.a. brugt ressourcer på at få lavet tekniske undersøgelser og ind-
gå en dialog med landsbyggefonden og kommunen.
I dag står Albertslund med ungdomsboliger som bl.a.:

• har tage som smuldrer og, ifølge undersøgelser fra Teknologisk Institut, ikke 
længere har en restlevetid.

• boliger med forhøjet skimmelsporekoncentration iflg. undersøgelser fra 
Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut.

• indeholder PCB i vinduernes fugemasse, så det formentlig er at forefinde i 
lejlighederne.

Vi ønsker at Morbærhaven først og fremmest får foretaget en renovering af tagene og 
facaderne. Facaderne har ikke længere en isolerende effekt idet de 10 cm isolering, 
der burde være, er sunket sammen til 2 cm og bidrager til skimmelvæksten. Det bety-
der bl.a. at nogle lejligheder kan se dagslys ud gennem radiatorbænken, mens kold 
luft trænger op. Vi ser endda flere tilfælde af planter som vokser op igennem radiator-
bænken udefra. Ved renovering af facaderne, får vi samtidig fjernet den PCB der er i 
bygningsmassen.
I samme omgang ønsker vi også at se på en helhedsløsning, som også giver boligerne 
et løft i indeklima og energimærkning fra det nuværende energimærke E. Vores vision 
er blandt andet at et samtidig energiløft vil være medvirkende til, at få Morbærhaven 
væk fra kommunens nuværende bundplacering i varmeforbrug.

Vi står desværre i den situation, at der ikke er henlagt til renovering i det omfang der 
er behov for. Hovedårsagen er naturligvis, at tagene har vist sig at have en meget 
korte levetid end man rimeligvis kunne forvente, men set i bakspejlet burde tidligere 
bestyrelser nok have henlagt flere penge til genanskaffelser ligesom kommunen og 
revisor burde have ført tilsyn med at dette blev foretaget.
Hvad der burde have været foretaget igennem tiden hjælper naturligvis ikke nuværen-



de og fremtidige borgere i ungdomsboligerne, der må leve med utætte tage og ringe 
indeklima, som kan være til fare for helbredet.
I foråret fik vi et længe ventet møde i stand med landsbyggefonden. De var åbne for 
at se på støtte til, at holde huslejen nede, hvis vi fandt økonomien til renoveringen. Nu 
ønsker vi at kommunen indser situationens alvor og hurtigst muligt i samarbejde med 
Albertslund Ungdomsboliger finder en løsning. En løsning som gør at de 1063 ung-
domsboliger er sundhedsmæssige forsvarlige at bebo, at tagene bliver renoveret og at 
lejemålene fremover også vil være til at leje ud.

Venlig hilsen
Bestyrelsen og repræsentantskabet, Albertslund Ungdomsboliger




