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Kulturhuset og Gladsaxe Musik- og Billedskole ramt af skimmelsvamp
På grund af en vandskade i vores lejemål på Telefonfabrikken har Gladsaxe Kommune fået
udarbejdet en undersøgelse af indeklimaet i den del af Telefonfabrikken, der huser
kulturhuset og Gladsaxe Musik- og Billedskole. Rapporten viser desværre et højt eller
meget højt niveau af skimmel i luften i alle de rum, hvor der er foretaget målinger.
For en sikkerheds skyld har vi derfor valgt at indhente en sundhedsfaglig vurdering af
undersøgelsen hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som af forsigtighedshensyn anbefaler, at
Telefonfabrikken lukkes ned, indtil skaderne i bygningen er blevet grundigt undersøgt og
det nødvendige renoveringsarbejde er gennemført.
Det er derfor nødvendigt at lukke dele af Telefonfabrikken i en periode, hvilket får
følgende konsekvenser for brugerne:



Aktiviteterne i Gladsaxe Musik- og Billedskole stopper fra og med torsdag
26.11.2020.
Foreninger og andre brugere kan, hvis de ønsker det, anvende lokalerne på
Telefonfabrikken ugen ud.

Teateraktiviteter fortsætter indtil videre
Teaterlokalerne og Drop Inn, som ejes af Gladsaxe Kommune, ligger i en anden del af
bygningen, som ikke har været omfattet af vandskaden. Alligevel har vi for en sikkerheds
skyld valgt også at få foretaget målinger for skimmel i disse lokaler. Vi forventer, at svaret
på disse prøver vil foreligge i løbet af 1-2 uger. Indtil da kan aktiviteterne fortsætte som
normalt i denne del af bygningen.

Sådan påvirker skimmelsvamp helbredet
Skimmelsvamp findes overalt i vores omgivelser både ude og inde. Ifølge
Sundhedsstyrelsen kan ophold i bygninger med dårligt indeklima som følge af
skimmelsvamp resultere i irriterede slimhinder, hovedpine, træthed,
koncentrationsbesvær og i meget sjældne tilfælde lungebetændelse. Symptomerne
rammer især følsomme personer samt børn og voksne, der i forvejen har astma, høfeber
eller allergi. Skimmelsvamp er dog sjældent den primære årsag til symptomerne.
Hvis du oplever vedvarende helbredsmæssige gener, som du mener skyldes
skimmelsvamp, skal du kontakte din egen læge med henblik på en nærmere udredning.
Genhusning
Vi arbejder på at genhuse aktiviteterne hurtigst muligt. Dette vil I høre mere om.
Medarbejderne kan kontaktes som vanligt
Selvom medarbejderne i Telefonfabrikken og Gladsaxe Musik- og Billedskole ikke kan
benytte lokalerne som følge af skimmelsvamp, passer de fortsat deres arbejde, så de kan
kontaktes som vanligt på mail og telefon indenfor normal arbejdstid.
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Følg linket her for at læse mere om helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvamp i
bygninger i Sundhedsstyrelsens pjece.
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