
 

I frustration over min situation har jeg gjort flere mere eller mindre elegante forsøg på at blive hørt. Som lovet Kim 
Arthur får du denne korte beskrivelse af min situation som jeg håber du, kan videreformidle til rette instans. 

 

Det oversete problem med skimmel i den almene sektor. 

Nov. 2016 skrev jeg under på kontrakten til en lille bolig i en nyrenoveret ejendom i Kbh SV. 

Jeg blev øjeblikkelig reelt hjemløs, da boligen var ubeboelig. Der var hul ud til det fri i soveværelset, og utilstrækkelig 
varme i boligen. Boligen var først nogenlunde beboelig efter 2,5 måned.  

Med boligen fulgte skjult skimmel, som jeg var uvidende om.  

Trods ejendommen var nyrenoveret, viste det sig, at jeg flyttede ind i en verserende byggekatastrofe, hvor jeg skulle 
give håndværkere adgang til min bolig mere end 50 arbejdsdage det første år. Byggesagen er stadig ikke afsluttet, men 
på vej ind i sit 5 år. 

Den tidligere lejer døde af cancer, som jeg ikke kan påstå skyldes skimmel, men når jeg ved, hvad jeg ved i dag, gør det 
mig bestemt nervøs, idet der som følge af mange gamle vandskader er fundet skimmel under køkkengulvet. 
Skimmeltyper, som jeg er testet positiv for, og skimmel som producerer kræftfremkaldende toxiner, der er listet af 
Who i ”List of IARC Group 1 Agents – carcinogenic to human”. 
  

Efter indflytning i boligen blev jeg langsomt dårlig og det accellererede og udviklede sig til forskellige alvorlige allergi 
relaterede sygdomme og to opkald til 112.   

 ¾ år efter indflytning fik jeg desuden konstateret en cyste med knude på skjoldbruskkirtlen. På daværende tidspunkt 
vidste jeg endnu ikke, at jeg var eksponeret til farlige skimmelsvampe. 

Trods udtalelse fra læge i lungemedicin – at boligen er livstruende for mig, og trods udtalelse fra LLO om at boligen 
bør kondemneres eller saneres, nægter udlejer at gøre noget – andet end en overfladerengøring. 

På opfordring af eksperter og af hensyn til mit helbred, har jeg ikke opholdt mig i min bolig siden 11. juli sidste år. 

Det har haft positiv betydning for mit helbred, bla. er cysten og knuden halveret. Men efter mine 3 år i boligen, har 
det efterladt mig med men, nogle som jeg måske kommer af med og nogle, som jeg må bære med mig resten af livet. 
Bla skal jeg altid have medicin på mig pga risikoen for livstruende anafylaksisk anfald. (akut lukning af luftrøret) 

Jeg er reelt hjemløs igen. Min bil er mit midlertidige hjem, og jeg overnatter hvor jeg kan, hos venner, på sofaer, i 
kolde havehuse under kummerlige sanitære forhold og indimellem må jeg tage til udlandet for at få tag over hovedet 
hos venner. 

Der er blevet manipuleret med skimmelrapport og informationer, der lyves, der chikaneres og jeg bliver truet med 
udsmidning af min bolig, hvis jeg ikke affinder mig med, hvad KAB finder på. Derudover forsøger KAB at give mig 
ansvaret og den svamp, der fulgte med boligen. 

Som lejer er jeg prisgivet – KAB gør hvad de vil og kommunes håndtering er yderst mangelfuld og lever ikke op til 
officialprincippet. (se link ombudsmanden). 

Jeg betaler til en bolig, der gør mig syg. Og der er ikke hjælp at hente nogen steder. (se link Skimmel hærger) 

Det efterlader mig 2 muligheder. Eet at jeg igen vil opholde mig i min bolig, med sandsynlighed for at blive båret ud, 
som den forrige lejer. Eller 2 jeg mister lejligheden, alle mine ejendele til skimmel og ender på gaden. 

Som følge af ovenstående er alt i mit liv påvirket, mit helbred, min økonomi, min livskvalitet, mit sociale liv og uden 
bolig – hele mit fundament. 

Hvordan starter man forfra som 70 årig, på gaden og på pension. Kan det virkelig være rigtigt. 

 

Officialprincippet: https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippet/ 

Skimmel hærger, James Arbøl, LLO 
https://nordjyske.dk/nyheder/skimmelsvamp-haerger/0a66a4f9-4a26-46d3-a58d-
25446fe166e6?fbclid=IwAR1pmTL91_XQ3bCL8pr3o8fCFRMbC8-lOhcJxJkQlb-IztxwGGvpn0Zw244 


