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Københavns Kommune og Region Hovedstadens indsats mod
jordforurening og indeklima i børneinstitutioner
Københavns Kommune og Region Hovedstaden samarbejder om at
sikre, at der ikke findes forurenet jord eller problemer med indeklima
fra forurenet jord på børneinstitutioner.
I arbejdet er vi blevet opmærksomme på en tidligere forureningskilde
på Børnehaven i Adelgården.
Det drejer sig om jern- og metalstøberi samt renseri.
Det betyder ikke nødvendigvis, at der er problemer med indeklimaet i
institutionen fra forurenet jord. Men der er mistanke om, at der kan
være det.
For at finde ud af om der er tale om problemer med indeklimaet i
institutionen, og om der derfor skal udføres tiltag til forbedring af
indeklimaet, eller om der skal foretages en oprensning af jorden, vil
Region Hovedstaden lave nogle undersøgelser af luften inde i
institutionen. Dette vil finde sted omkring uge 28.
Skulle der vise sig at være problemer med indeklimaet i Adelgården,
vil Region Hovedstaden sikre de nødvendige tiltag, så børnene igen
kan lege trygt.
Medarbejdere fra Region Hovedstaden har planlagt, at besøge
institutionen i uge 27 eller 28 efter nærmere aftale.

Center for Miljø
Jord og Vand

Det kan være en god ide via et opslag at informere forældre om, hvad
der foregår. Vi vil fremsende en plakat til formålet. I kan evt. vælge at
hænge dette brev op indtil I modtager plakaten.

Njalsgade 13,
Postboks 259
1502 København V

I kan finde mere information om jordforurening og børneinstitutioner
på Region Hovedstadens hjemmeside www.regionh.dk .

Telefon
3366 3366

Har I spørgsmål i forbindelse med ovenstående, kan du kontakte
undertegnede.

E-mail
miljoe@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009595959
www.kk.dk

Med venlig hilsen

Janne Andersen
Cand. Scient
Københavns Kommune
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