Embedslægen, Randers 4 oktober 2020
Til
Embedslægen, Randers
under Styrelsen for Patientsikkerhed
Hermed mine henvendelser af 4 august, 11 august og 4 oktober 2020 til Plan og Byg, Mariagerfjord
Kommune, samt deres svar og dokument - alle tre af 10 august 2020, ved jurist Sanne Kyndi
Skovmose
Siden mine kommentarer og billeder (af 11 august 2020) til deres foreløbige (udkast) afgørelse
(af 10 august 2020) har jeg ikke hørt fra Plan og Byg, og omtalte tørrerum har hverken været aflåst
og undersøgt yderligere. Derfor denne henvendelse. Jeg har desværre svær erfaring med at danske
myndigheder beskytter hinanden, men det holder mig heller ikke tilbage denne gang. Beboere,
herunder børn, er blevet udsat for farligt asbeststøv og bliver det fortsat - det er utilgiveligt!
Bilag 1: breve af 4 august, 10 august og 11 august 2020
Bilag 2: Mariagerfjord Kommunes foreløbige (udkast) afgørelse af 10 august 2020 (samme dag
hvor jeg også fik deres svar som tak for modtagelse af brev af 4 august 2020 og et dokument om en
miljøundersøgelsen af februar 2019)
Bilag 3: Miljøundersøgelse februar 2019 (fremsendt af Plan og Byg den 10 august 2020)
Jeg videresender jer: Embedslægen, Randers, Styrelsen for Patientsikkerhed, ligeledes i dag de
omtalte billeder 1-13, der desværre må sendes 2-3 ad gangen, da systemet under Digital Post ikke
har kapacitet til mere.
Herunder min henvendelse af 4 oktober 2020:

----Oprindelig meddelelse---Fra: Iben Schartau Schow
Sendt: 04-10-2020
Emne: 3. henvendelse vedr. asbest i tørrerum, Hobro Boligforening: (Journ.nr.
01.11.34-P19-32-20)
Til
Plan og Byg
Mariagerfjord Kommune
9500 Hobro
Vedrørende asbest i tørrerum, Hobro Boligforening. Journr. 01.11.34-P19-32-20

Hermed min 3. henvendelse til jer omhandlende asbest i tørrerum og på tørresnore i
kælder under Jernbanegade 55A, 9500 Hobro, Hobro Boligforening.
Jeg henviser samtidig til mine tidligere skriftlige henvendelser af 4. august 2020 og
11. august 2020. Samt til jeres svar og anmodning om mine kommentarer til den
foreløbige afgørelse i jeres brev I fremsendte 10 august 2020.
Den 11. august 2020 fremsendte jeg endvidere 5 billeder fra tørrerummet.
Der er nu gået to måneder siden min første henvendelse og snart to måneder siden I
svarede i brev af 10 august 2020.
Jeg finder det alvorligt at tørrerummet ikke efterfølgende straks blev lukket af, efter I
modtog billederne den 11. august, for at foretage yderligere undersøgelser, da jeg
netop fortæller og dokumenterer at materialet der fremkommer i de huller der er lavet
til første undersøgelse, er identisk med samtlige prøvehuller i rørerne.
At I ikke straks har gjort disse tiltag, sagens meget alvorlige omstændigheder taget i
betragtninget, bekræfter mig i, at I kan have denne (usunde) relation til
boligforeningen som jeg omtaler i min første henvendelse af 4 august 2020.
Jeg fremsender nu 13 billeder, hvoraf I før har modtaget billeder 1-5.
Det må sendes ad flere omgange, da der ikke er plads i een forsendelse under dette
system (Digital Post).
På nogle af disse billeder ses desuden, at der er lavet prøvehuller på de lige rør. Det
rejser unægteligt et alvorligt spørgsmål om hvorfor det ikke er analyseret?!
Husk på, at beboere igennem mange år er blevet udsat for dette farlige asbest,
herunder børn, som jeg bl.a. skriver 11 august 2020 til jer.
Iben Schartau Schow

Jernbanegade 55A, 2. tv
9500 Hobro

