Pressemeddele
Nu er det ikke ligefrem at vi skal gå i hverken Dronningen eller statsministerens fodspor med hensyn til de
netop afholdte nytårs taler.
Men situationen kan vi ikke lade være med at nævne, nu hvor et nyt år er begyndt.
I sin tidligere nytårstale omtalte statsministeren at hun var børnenes minister – og vi tog det alvorligt op, da
vi gennem flere år har familier med børn, som har, måtte leve med usunde lejligheder med fugt og
skimmelsvamp.
Vi skrev dette til Statsministeren. Efter en længere ventetid kom der svar fra Mette Frederiksen, at det ikke
var hendes bord, det var sundhedsministeren og vi tog så kontakt til denne men ak her fik vi intet svar, sådan
behandler man de borgere, som trænger til hjælp. Det vi kunne bidrage med var at kontakte Boligministeren
og efter nogen tid kom der svar på, at det ansvar var lagt ud til kommunerne og det var således deres opgave.
Vi oplever gang på gang at kommunerne ikke efterlever deres ansvar, det er ganske enkelt det, at man fra
kommuneres side inden de påtager sig en opgave af den slags, kræver foto af lejligheden således at de kan
danne sig et indtryk. Herefter kommer der så et svar på, at der kun er tale om simpel rengøring. Her står både
vi og de mange lejere så med et stort problem, hvad med sygdom m.v. indlæggelse på sygehus og dyre
omkostninger til medicin.
Der var så den mulighed at klage over kommunen til ankenævnet, men ak her var der heller ikke nogen hjælp
at hente, de gav blot kommunen medhold i at der var tale om rengøring.
Her er et system, hvor der ikke er meget hjælp at hente, nej at man fra diverse myndigheders side ikke kunne
tænke sig at se på bygningen udvendig, at der her er tale om en manglende vedligeholdelse og derved opstår
den situation med fugt og skimmelsvamp.
Men det var måske det med rengøringen at lejeren skulle gøre udvendig eller hvad havde man tænkt sig, en
lejer skulle gøre?
Alle vasker deres hænder, og det er ikke deres opgave der er kun en sygdom til følge.
Ja tænk at man i dagens Danmark gennem rigtigt mange år, ikke har, kunne få nogen til at gøre noget, ja vi
har på organisationsplan kæmpet med de problemer og så må lejeren så enten vælge at blive boende og leve
med en sygdom resten af livet eller flytte til en anden lejlighed og forhåbentlig slippe for sygdom.
Nu har vi måtte leve med sådanne dårlige forhold i rigtigt mange år og det kan kun blive bedre hvis
myndighederne tager et ansvar, der er måske et håb forude nu hvor man siger at vi snart er over med corona,
så får de måske tid?
Yderlige oplysninger kan ske til James Arbøl, Formand for Lejernes LO Horsens afdeling.
Horsens den 10.januar 2022

