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BLANDEDE BYER
Nyt boligforlig, der skal give flere boliger, 
risikerer at få den modsatte effekt, 
så længe byggepriserne er himmelhøje

ORGANISATIONSFORMAND MIKAEL PAASCH

mipa@boligfa.dk

Den 26. november 2021 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, 
SF, Enhedslisten og Kristendemokraterne en aftale om, at 
der skal bygges flere billige boliger i Danmark.

Det er blevet for svært for mennesker med almindelige ind
tægter at bosætte sig i en ny bolig, ikke mindst pga. stigende 
grundpriser i de store byer.

Den førnævnte boligaftale er et godt værktøj til at få reali
seret flere almene boliger, hvor afsættet er en ny 'fond for 
blandede byer', hvor der er afsat 1,8 mia. kr. til at styrke op
førelse af flere boliger i vores samfund.

Fonden skal også sikre, at flere hjemløse får tag over hovedet 
– og at vi får højnet de bæredygtige løsninger i det almene 
byggeri.

BYGGEPRISERNES HIMMELFLUGT
Men, men, men: Den aktuelle situation i byggeriet med de 
stigende materialepriser giver store udfordringer for både 
Boligkontoret Fredericias nybyggerier og vores renoveringer.

I modsætning til privat byggeri kan vi som almen bolig orga
nisation ikke 'blot' øge fx huslejen for at få enderne til at 
hænge sammen. Og heldigvis for det!

Vi er som almen boligorganisation underlagt et maksimum
beløb i byggeriet for netop altid at kunne sikre boliger til 
alle. Men som tiden er nu, betyder et fast loft desværre 
også, at aktuelle nybyggerier og renoveringssager bliver så 
dyre, at udgifterne bliver højere end maksimumbeløbet eller 
budgetbeløbet. Det kan få den konsekvens, at vi måske må 
opgive både nybyggerier og planlagte renoveringer.

RISIKOEN ER STOR
Vi har endnu ikke måtte smide håndklædet i ringen, men det 
kan komme. Vi taler om nybyggerier og renoveringssager, 
som vi har arbejdet på gennem flere år – ikke kun med egen 
indsats, men også sammen med vores rådgivere.

tider hurtigt ryger videre til private investorer til byggerier 
med væsentligt højere huslejer – og vi får aldrig mulighed 
for at bygge der igen. Her tænker jeg fx på en grund, vi for 
øjeblikket arbejder med i midtbyen, hvor tanken er at bygge 
et nyt seniorbofællesskab.

Risikoen for at måttet give slip på fx en byggegrund til et frem
tidigt byggeri kan have den konsekvens, at grunden i disse

GODE INTENTIONER
Formålet og de gode intentioner med, at vi som almen bolig
organisation kan få flere nye boliger i midtbyen og dermed få 
et varieret boligudbud, så folk med almindelige indkomster 
også kan få et hjem i områder som fx Kanalbyen i Frede ricia, 
er allerede i en alvorlig klemme pga. det nærmest tvungne 
almene byggestop, som byggeprisernes udvikling for tiden 
forårsager.

Vi håber på, at der snart kan findes en løsning, så vi også i 
årene fremover kan opføre almene boliger i Fredericia til 
en husleje, der er lavere end de private udlejeres, og dermed 
støtte op om "Boliger til alle".

Når det er sagt, vil jeg gerne ønske jer alle sammen et dejligt 
forår – og et lykkebringende år uden sygdom – og rigtig god 
fornøjelse med denne udgave af vores blad LEJLIGHEDEN.
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FRA ELEV 

KORT & GODT

TIL
økonomiassistent

Boligkontoret Fredericias elev Kristina Karstensen blev ef
ter endt elevtid d. 1. februar ansat som økonomiassistent, 
hvor hun skal læres op i en masse forskellige økonomiske 
arbejdsgange.

Kristinas fagprøve blev en håndbog, der beskriver, hvordan 
Boligkontoret Fredericia fremover kan planlægge de 61 år
lige afdelingsmøder mere omkostningseffektivt. Fx ved at 
udarbejde bl.a. dagsordener og håndteringen af referater 
nemmere og mere effektivt uden at gå på kompromis med 
kvaliteten. De nye metoder gjorde, at sidste års referater 
blev sendt ud til beboerne få dage efter afdelingsmødet.

Største ændringer er:
• Standardisering og simplificering af indkaldelser og dags

ordener.
• Stram tidsplan og mange deadlines.
• Faste dele i referater skrevet på forhånd.
• Færre korrekturer på dele, hvor der sjældent er rettelser.

NY DIGITAL POST
forsinket

Ny Digital Post skulle efter planen været gået i luften den 
30. november 2021, men ifølge Digitaliseringsstyrelsen er 
løsningen først klar i løbet af foråret. Indtil da vil du som be
boer fortsat modtage Digital Post fra det offentlige i eBoks 
og på borger.dk.

Digital Post er de offentlige myndigheders fælles itløsning, 
der gør det muligt at kommunikere sikkert med borgere, 
virksomheder og andre myndigheder.

Når den opdaterede Ny Digital Post går i luften, så kan Bo
ligkontoret Fredericia og alle andre almene boligorganisa
tioner sende alle typer henvendelser til jer beboere digitalt. 
Det gælder også rykkerskrivelser, opsigelser og andre per
sonfølsomme breve, som man hidtil har været forpligtet til 
at sende som fysisk brev.

Det er en ekstra sikkerhed for dig som beboer, når følsom
me oplysninger bliver sendt digitalt og ikke som fysisk post 
– og det giver en stor besparelse af både tid og porto for 
Boligkontoret Fredericia, og så er det bæredygtigt, da det 
sparer masser af papir.

HVAD BETYDER DET FOR MIG?
• Hvis du er fritaget for Digital Post, jf. §5 i lov om Digital 

Post fra offentlige afsendere, skal du ikke gøre noget. Alt 
går automatisk.

• Hvis du ikke er fritaget for digital post, vil du fremover 
modtage post fra Boligkontoret Fredericia digitalt – enten 
via Digital Post, hvor du logger på via dit NemID, eller via 
Boligkontoret Fredericias Bestyrelsesweb eller Lejerweb, 
hvor du logger på med dit login.
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NYT OG MERE præcist
Affaldsposerne skifter farve, og 'grønt affald' hedder nu 'madaffald'

Alle beboere har fået udleveret en sorteringsvejledning:
Side 1 – "Sådan sorterer du i skraldespanden".
Side 2 – "Sådan sorterer du dit affald".

"Sådan sorterer du i skraldespanden" beskriver sortering 
af hhv. 'Restaffald' og 'Madaffald', hvor begge dele faktisk 
kan gebruges, hvis de sorteres korrekt:

• "Restaffald" er typisk brugte pizzabakker, beskidt embal
lage, bleer, støvsugerposer osv. Alt dette bringes til et 
kraft varmeværk, hvor det bliver brændt og kommer ud i 
samfundet som fjernvarme igen.

• "Madaffald" dækker alt organisk affald, madrester, kyllinge
ben, kartoffelskræller, frugt og grønt samt fx æggeskaller, 
kaffeposer mv. Det er vigtigt, at posen med madaffald bli
ver bundet med en stram knude, så den ikke lugter, og så 
den kan blive viderebearbejdet.

Inspektør Frederik Bentsen opfordrer til at sortere rigtigt, så 
mest muligt affald kan blive genanvendt og renovationsudgif-
terne bliver lavest mulige.

Alle poser med madaffald bliver nemlig sendt til et biogasan
læg i Holsted, hvor plastikposerne bliver flået op og sorteret 
fra. Indholdet bliver lavet om til pulp, som indgår i produk
tionen af biogas, der bruges til energi, og restproduktet bliver 
brugt som gødning på markerne.

Både restaffald og madaffald bliver altså genanvendt, men 
på hver sin måde. Derfor er det vigtigt, at du sorterer affal
det så godt som overhovedet muligt, ikke for din egen skyld, 
men for dine børn og børnebørns skyld.

Tidligere skulle vi alle bruge sorte poser til restaffald og 
papirsposer til grønt affald – farverne er også afspejlet 
i det udleverede materiale fra kommunen. Begge disse 
poser forsvinder og bliver på et tidspunkt erstattet af klare, 
gennemsigtige poser.

NYE POSER

VELKOMMEN
til nye beboere

Vi siger velkommen til 193 nye beboere, der 
er flyttet ind i en af Boligkontoret Fredericias 

boliger de sidste tre måneder.
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KOMPROMISETS 
KUNST
KOMPROMISETS 
KUNST "Det er ikke altid nemt at være så bære dygtig, 

som man gerne vil. Men blot en lille ændring hos 
den enkelte giver store ændringer globalt", siger 

Boligkontoret Fredericias bære dygtig
heds ansvarlige, Stefan Weihrauch. 
LEJLIGHEDEN har talt med ham om hans 
personlige indgang til bæredygtighed – og 
om, hvordan en cykel ulykke har ændret hans 
person til det bedre

Boligkontoret Fredericias 
bæredygtighedsansvarlige, 
Stefan Weihrauch, har ikke 
været 'supergrøn' hele livet. 
Kærligheden til naturen 
har han altid haft, men der 
skulle en ulykke til, før han 
blev mere bevidst, blød og 

reflekterende – især mht. 
at kæmpe for bære-

dygtighed på vegne af 
vores efterkommere.

REDAKTØR JOAN GRØNNING

K ender du det?:

• Du vil egentlig gerne have en elbil, men der er mange år i 
din gamle dieselbil endnu.

• Du plejer at købe økologisk mælk, men i dag er den ud
solgt, og du køber konventionel mælk.

• Du køber brugt tøj og brugte ting indimellem, men ville 
gerne gøre det mere?

"Man er et produkt af den tid, man lever i, den aktuelle trend 
og hverdagstravlhed", indleder Stefan Weihrauch, Boligkon
toret Fredericias bæredygtighedsansvarlige, vores samtale 
om at træffe bæredygtige valg.

"Hvis man altid prøver at træffe bevidste valg og kender 
konsekvensen af de valg, så synes jeg, at det er lettere at 
beslutte sig. Man kan altid gøre noget godt for både miljø og 
klima, selvom realiteter og økonomi nogle gange begrænser 
vores muligheder".

GRØN FØR SIN TID
59årige Stefan Weihrauch har efter eget udsagn altid været 
en smule grøn. Allerede i 9 kl. ville han være biolog, når han 
blev voksen. Og så har han altid været fascineret af økosyste
mer – af, at alle ting hænger sammen på en eller anden måde.

"Jeg ser hele bæredygtighedstankegangen som en videreud
vikling fra 1970'erne og 1980'ernes fokus på mindre økosyste
mer i naturen, til at vi nu trækker mennesket og vores påvirk
ning med ind og ser på planeten Jorden som et hele, hvor alt 
er afhængigt af hinanden. Simpelt og smukt", mener Stefan.

"Jeg har altid været glad, når jeg kunne se sammenhænge. 
Især i naturen. Helt fra barn har jeg fisket og dykket, og min 
mor lærte mig at behandle naturen ordentligt. Ikke at brække 
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grene af træer og at være sød ved alle dyr", fortæller Stefan, 
der har et både realistisk og filosofisk syn på naturens orden:

"Jeg mener, at når jeg spiser kød, så skal jeg også kunne slå 
dyret ihjel. Når man tager et liv, kan man jo ikke bringe det 
til live igen. Det bør man tænke over, inden man spiser kød", 
mener Weihrauch, der tog jagttegn som 30årig og stadig 
jævnligt går på jagt.

NATUREN MED I DET MESTE
Stefan kom aldrig ind på biologistudiet, men kom i stedet i 
lære som skibstømrer i Hvide Sande. Det 'smagte' lidt af natur, 
og ifølge hans far var det "altid godt at lære et håndværk".
Efter uddannelsen arbejdede han som skibstømrer i Hvide 
Sande, England og på Færøerne. På sidste skoleophold på 
Teknisk Skole havde han mødt sin kommende kone, Lena, 
der er den kun 8. kvindelige skibstømrer i Danmark. De ar
bejdede sammen i nogle år, men da der var stor arbejdsløs
hed i branchen, videreuddannede Stefan sig til bygningskon
struktør – og Lena fødte deres første barn.

"Til eksamen skrev jeg om et lerjordsbyggeri. Man låner le
ret af naturen og bygger det på stedet uden at tilføre no
get kunstigt, så det kan gå tilbage til jorden igen. Datidens 
spæde bæredygtighed, som interessant nok har været brugt 
i Mellemøsten i årtusinder", fortæller Stefan, der i dag har en 
Master i Bæredygtighed.

EN RÆKKE 'SORTE' ÅR
I nogle år blev den grønne og bæredygtige Stefan nærmest 
pakket væk, mens han og konen havde 2 små børn, og Stefan 
var familiens eneforsørger. Så skulle der jo penge i kassen:

"Jeg fik et job hos en hardcore totalentreprenør i Ikast som 
projektleder med egen bærbar computer, bil og mobiltele
fon – noget helt særligt i 1990'erne. Jeg styrede projekter i 
mangemillionerklassen og oplevede til min overraskelse, at 

I sine unge år arbejdede Stefan Weihrauch som skibstømrer i en 
fiskerihavn, dengang man troede, at havet var uudtømmeligt 
for fisk, og man bundsmurte kutterne med kobber, tin og andre 
giftige ting for at undgå begroning af bunden af båden. I dag 
ryster Stefan på hovedet over sin og datidens uvidenhed.

jeg selv blev hardcore", fortæller Stefan – en tid, han i dag 
ikke er stolt over:

"Jeg kan ikke lide mig selv fra dengang. Dengang var det nor
malen, at man klemte underentreprenørerne helt urimeligt. 
Det var en rendyrket håndværkermandeverden og overho

SOMMERHUS

Stefan og sønnen Johan har i fællesskab bygget et lille genbrugs
sommerhus. Ideen var et 100% genbrugsprojekt, men realiteterne 
fulgte ikke med:

"Vi rev det gamle hus ned og byggede et nyt. Vi ville have valgt 
genbrugsprodukter, men fx kunne vi ikke finde brugte vinduer. Og vi 
endte med at være tvunget til at vælge traditionel isolering, dels fordi 
det opfylder gældende brandregler, dels fordi papiruld og hør bare er 
meget – meget – dyrere", fortæller Stefan.

Far og søn var også nødt til at lave et betonfundament, fordi 
grundvandet ligger højt, så pælefundering er umuligt.

"Ja, vi blev fanget ind af livets onde realiteter. Det er desværre svært 
at være 100% grøn og føre det hele vejen igennem. Man løber ind i 
manglende alternativer til konventionelle materialer, og så er det 
tidsmæssigt bare lettere at gå i en tømmerhandel og købe alt samme 
sted", siger Stefan, som dog fremhæver, at hele sommerhuset er bygget 
på et træskelet holdt sammen af ca. 20.000 skruer, så hele huset kan 
genbruges og fx flyttes og bygges op et andet sted igen.
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Efter sammenlægningen til Boligkontoret Fredericia blev 
Stefan Weihrauch inspektør i områderne Skovvej, Korskær-
parken og Fritz Hansens Allé.

vedet ikke bæredygtigt. Alt handlede om at bygge så billigt 
som muligt, og man gik på kompromis med alt", erkender 
Stefan.

Evt. ud: "Efter det arbejdede jeg i København med Jensens 
Bøfhus og McDonalds, men det var uholdbart, da vi boede 
i Horsens. Ungerne var 2 og 4 år, og de kunne næsten ikke 
kende mig, når jeg var hjemme på smutture i weekenderne. 
Så skiftede jeg fokus".

FAST JOB OG FASTE ARBEJDSTIDER
"Jeg blev ansat i den daværende Andelsboligforening som in
spektør. Det var dejligt. Her skulle jeg ikke tjene penge til nogen, 
da den almene sektor jo ikke må have overskud. Og byggerierne 
var baseret på tillid til de lokale håndværkere", fortæller Stefan.

"Jeg havde i starten stadig 'hardcore entreprenør' i mig, fik 
jeg at vide af mine nye kolleger – men det ændrede sig. Hel
digvis, selvom anledningen var uhyggelig".

CYKELUHELD ÆNDREDE STEFAN
På et tidspunkt tog Stefan nemlig et gevaldigt styrt på cykel 
med 50 km/t – og uden cykelhjelm. Han fik åbent kraniebrud 
og skade på frontallappen og har ikke længere sin smags og 
lugtesans. Men ulykken har haft en positiv 'sideeffekt':

"Ifølge min kone er jeg blevet et rarere menneske, efter at 
jeg slog mit hoved. Jeg er ikke længere så opfarende og er 
blevet mere blød og følsom. Og så har det været et wake

upcall for mig", fortæller Stefan, der i dag reflekterer meget 
mere over tingene – og han er ikke så hård længere. Hverken 
overfor sig selv eller andre.

"Og ja, man har jo lært af sine fejl, og jeg går nu efter det 
vigtige i livet. Fx familien, naturen og bæredygtighed", smiler 
Stefan og understreger, at han ikke er hellig: I sin fritid kører 
han rundt i en stor BMWdieselsluger.

TRANSPORT
"Jeg gør alt for ikke at efterspørge nyt, som jo belaster mil
jøet og klimaet. Derfor køber jeg fx heller ikke en ny bil. Jeg 
kører i tog hver dag til og fra job. Det er smart, og jeg føler 
ikke afsavn. Tværtimod vil jeg føle mig som en idiot, hvis jeg 
kører 1 person i bil på en strækning, hvor der går tog", un
derstreger Stefan og efterlyser 100% elektrificeret togdrift.

"Jeg vil selvfølgelig gerne have en ren elbil, når produktionen 
af dem engang bliver CO2neutral. Foreløbig er produktio
nen af elbiler ikke grøn, og meget el bliver heller ikke pro
duceret grønt. Og så er jeg ked af, at børn i Congo arbejder 
i koboltminer for at kunne tilfredsstille efterspørgslen på 
kobolt til elbilsbatterier. Og mange metaller og mineraler 
i batterier brydes hverken socialt eller miljømæssigt bære
dygtigt", forklarer Stefan, der mener, at det eneste rigtige er 
elektrificeret kollektiv trafik – og samkørsel for resten.

FØDEVARER
Et andet klimabelastende område, Stefan har ændret vaner 
og holdninger til, er fødevarer:

"Jeg har skåret meget ned på mit kødforbrug uden at jeg føler, 
jeg lider afsavn. Jeg er nok blevet 'flexitar' Jeg er nok 'flexitar' 
og spiser kød nogle dage og intet kød andre", smiler Stefan.

"Jeg vælger næsten altid økologisk, og hvis det ikke findes, 
så vælger jeg altid dansk. Især på grøntsager og frugt, da de 
udenlandske er sprøjtet rigtig meget. Jeg nærstuderer også 
altid området med datomad", understreger Stefan, der hel
ler ikke køber så meget tøj som tidligere.

"Hvis man er åben og har lyst til at bevæge sig mere grønt, 
så kan man det".

Et andet dedikeret bæredygtighedsprojekt, Stefan Weihrauch har i 
sin fritid, er "Farfars fuglekasser".

"Jeg laver fuglekasser af genbrugsmaterialer og skruer dem 
sammen med skruer. Bagefter tager jeg billeder og skruer dem fra 
hinanden igen og sælger dem til forældre eller bedsteforældre, 
der gerne vil have et bæredygtigt fællesskab med deres børn eller 
børnebørn. Det tager maks. 30 min. at bygge mine fuglekasser, der 
inkluderer ophæng og beskrivelse af, hvilken slags fugl der vil elske 
at flytte ind her – og hvilken højde, de skal hænge i, og hvilken type 
mad den pågældende fugl er glad for".

FARFARS FUGLEKASSER
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

F redericia er ifølge Danmarks Stati
stik en af de byer i Danmark, hvor 

der kører flest el og hybridbiler rundt.

I Boligkontoret Fredericia har vi hele 
tiden fokus på bære dygtighed, og 
flere af vores afdelinger har de sidste 
år diskuteret emnet ladestandere på 
deres årlige afdelingsmøder. Skal vi 
have nogen i vores afdeling? – Og 
hvis ja, hvor mange?

"Markedet for ladestandere til el 
og hybridbiler er i rivende udvikling 
og stadig lidt af en jungle. Efter nøje 
overvejelse har Boligkontoret Frede
ricia lagt ud med at investere i 4 lade 
standere i vores administration.

De blev taget i brug i februar, og så 
får vi en erfaring med dem, som vores 
afdelinger så kan trække på", forkla

rer bæredygtighedsansvarlig Stefan 
Weihrauch.

Ladestanderne ved Boligkontoret 
Fredericias administration er forbe
holdt de ansatte, der selv betaler ef
ter gældende regler.

4 AFDELINGER PÅ VEJ
Afdelingerne 601 Købmagergades Sko

le, 307 Korskærparken, 220 Skovvej og 
310 Sønderparken har besluttet at gå 
i gang med at undersøge muligheder
ne. Endelig beslutning bliver taget på 
et ekstraordinær afdelingensmøde.

Anlægsomkostningerne til standerne 
skal afholdes på basis af den strøm, 
der bliver solgt, så det er et økono
misk lukket system, således at lade
standerne ikke påvirker afdelingens 
øvrige regnskab og dermed ikke på
virker de beboere, der ikke har elbiler.

PLACERING OG PRIS
Ladestanderne i de enkelte afdelinger 
er forbeholdt beboerne i afdelingen. 
Prisen er ikke lagt fast ved bladets 
deadline, og firmaet Spirii kommer til 
at stå for afregning.

Læs flere detaljer i et kommende 
nummer af LEJLIGHEDEN.

Boligkontoret Fredericia har nu 4 
ladestandere ved administrationen 
til de ansatte. 4 afdelinger følger 
efter med standere til beboerne

LADE 
STANDERE 
til elbiler
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

JESPER SENECA

"M an skal ikke fucke med 'mine' borgere!"

Så overraskende kontant kan gadeplansmedarbejder Heidi 
ToftLaursen udtrykke sig, når talen falder på de mest sår
bare borgere: De hjemløse og de mænd og kvinder, der godt 
nok har en bolig, men som ikke har kontakt med ret mange 
i livet, og som lever på bunden af samfundet.

"Dem skal vi i kommunen og 'alle andre' behandle ordent
ligt", understreger 66årige Heidi, der normalt ikke bander.

Heidi er uddannet pædagog og har arbejdet som hjemme
hjælpsleder i mange år, inden hendes hjerte faldt for gadeplans
arbejdet og det at hjælpe og være vagthund for de mest sårbare.

RESPEKT OG YDMYGHED
Mange har opfattelsen af, at de mennesker, der får hjælp af 

kommunen, skal vise respekt og ydmyghed. Heidi mener, at 
det starter et skridt før:

"Vi, der kan hjælpe, skal gøre det samme. Alle kan havne i 
deres situation. Ingen lever fx i skidt og møg frivilligt. Nogle 
lander der pga. en skilsmisse eller et mistet job, andre, fordi 
de har et skrøbeligt sind og ingen støtte", forklarer Heidi, 

10

SÅRBARE 
kan få hjælp

Gadeplansmedarbejder Heidi Toft
Laursen har i 24 år kæmpet for, 
at de mest sårbare fredericianere 
får et mere værdigt liv – i et 
sjældent interview fremhæver 
hun Boligkontoret Fredericia som 
en fantastisk samarbejdspartner

Gadeplansmedarbejder 
Heidi Toft-Laursen takker 
af efter 24 år som de mest 
sårbares vagthund. 
Gennem alle årene har 
hun vist borgere på 
bunden af samfundet den 
største respekt i kampen 
for at hjælpe dem til et 
mere værdigt liv.

PORTRÆT

Opsøger udsatte borgere i deres hverdag – fx i parker, på opholds
steder og i Fredericias gader – og hører om deres problemer og 
udfordringer og bringer disse tilbage til kommunens Borgerservice.

Gadeplansmedarbejdere har tavshedspligt og ingen skrivepligt 
efter §99 i Serviceloven. De mest udsatte borgere er dem, der ikke 
har kontakt med kommunen i forvejen, altså fx ingen bostøtte. Det 
er typisk svært isolerede og psykisk syge og andre udsatte, som 
ikke selv kan opsøge hjælp, og som ofte har 'brændt broer' og ingen 
kontakt har til andre.

HVAD ER… GADEPLANSMEDARBEJDER?
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der møder 'sine' borgere både i byens parker og gader og på 
bænke – eller hjemme hos dem, ved at hun er blevet gjort 
opmærksom på en borger, der har brug for hjælp.

VÆRDIGHED
"Udsatte borgere har lige så meget værdighed som vi andre. 
Mange endda mere. Og den værdighed må vi aldrig – aldrig 
– give køb på", forklarer Heidi og giver et helt konkret ek
sempel:

"Mange af disse mennesker bor usselt. Der er ofte rodet og 
skrald over det hele, og nogle gange flyver fluerne tæt. Når 
jeg får lov at komme ind i en persons hjem, så er jeg ydmyg. 
Jeg siger tak, fordi de lukker mig ind, og fortrækker ikke en 
mine, uanset hvordan der ser ud, eller hvordan der lugter", 
forklarer Heidi:

"Jeg lytter til det, de beder mig om – også selvom jeg måske 
kan se andre ting i deres bolig, som måske i min verden ville 
være bedre at få lavet".

Hvordan forbereder du dig?
'Konkret har jeg altid et tørklæde på, hvor jeg har lidt parfume 
på. Det kan tage de værste lugtgener, hvis der er nogen. Og 
her i coronatiden beskytter mundbindet også", siger Heidi.

ÆRLIGHED
"Jeg har også altid været 100% ærlig. Det giver tryghed og 
tillid", mener Heidi:

"Jeg har altid sagt, præcis hvad jeg kan og ikke kan hjælpe 
med. Jeg har aldrig lovet dem noget, jeg ikke har kunnet hol
de. Det gør, at de udsatte ved, at jeg 'vil dem', og at de kan 
regne med mig. Hvis man svigter, så får man aldrig chancen 
igen. Når jeg har været i tvivl om noget, har jeg derfor altid 
sagt "Det ved jeg ikke, men jeg vil undersøge det for dig".

BEDSTE SAMARBEJDE MED 
BOLIGKONTORET FREDERICIA
Gadeplansmedarbejdernes målgruppe har ikke kontakt til kom
munen i forvejen og sjældent til hverken familie eller venner. 
Det gælder også en mindre gruppe, der bor hos Bolig
kontoret Fredericia:

"Uden samarbejdet med Boligkontoret Fredericia kunne jeg 
ikke udføre mit arbejde for disse borgere. Jeg har et fan
tastisk samarbejde med både varmemestrene og boligråd
giverne i administrationen", siger gadeplansmedarbejder 
Heidi ToftLaursen og understreger:

"De er så ordentlige alle sammen, og de gør en forskel og 
har mange gange hjulpet mig med at gøre en forskel."

§
Boligorganisationer kan videregive oplysninger 
om en beboer uden vedkommendes samtykke, 

når det sker for at beskytte personens vitale 
interesser som fx fastholdelse af bolig.

 

Gadeplansmedarbejder Heidi Toft-Laursen har været glad 
for samarbejdet med Boligkontoret Fredericias 'piger' – og 
glæden er gensidig. Her direktionssekretær Bianca Lassen 
og boligrådgiverne Anja Paaske og Helle Gantzel.

PORTRÆT
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BEKYMRINGS-HENVENDELSE
Et typisk samarbejde mellem Boligkontoret 
Fredericia og gadeplansmedarbejder Heidi 
kan være en 'bekymringshenvendelse'.

Fx hvis en nabo, familie eller varmemester
en ikke har set eller hørt fra en beboer i 
et stykke tid – eller der er en beboer, der 
pludselig har en meget 'sygelig' opførsel, 
som ikke har været set før. Her vil Heidi 
blive kontaktet af Bianca fra Boligkontoret 
Fredericia, og så vil Heidi og en gadesyge
plejerske køre ud og banke på døren og se, 
om de kan få beboeren til at sige ja til hjælp 
fra kommunen.

"Det er så synd og grænseoverskridende 
for dem, når der pludselig banker to på 
fra kommunen. Det er jo i bund og grund 
helt almindelige mennesker, hvor hvem li
vet er kørt af sporet. Med konduite og pli 
forsøger vi at høre, om vi måske kan hjælpe 
dem", fortæller Heidi:

"For nogle kan nedturen starte med noget 
så simpelt, som at de ikke er online. Meget 
skal jo 'klares' online i dag, men når man ikke 
kan det – og man fx er psykisk syg og ikke tør 
komme udenfor – så er man isoleret og af
sondret. De læser hverken mails eller eBoks 
og ved fx ikke, om de skylder noget, eller om 
der er varslet en foged eller udsættelse".

UDSÆTTELSES-HENVENDELSE
En anden situation er en 'udsættelseshen
vendelse', hvor Boligkontoret Fredericia 
selv har haft fat i beboeren flere gange, fx 
fordi vedkommende ikke har betalt hus
leje – eller fordi beboeren flere gange er 
blevet bedt om at rydde en affaldstung 
bolig, uden resultat. Beboeren har her efter 
regler ne fx fået 6 uger til at få ryddet lejlig
heden, hvor Boligkontoret Fredericia tipper 
Heidi, der så forsøger at hjælpe:

"Det er ofte beboere, der har givet slip i 
livet , tiden går, og de bliver mere og mere 
isolerede – og flove – og kan ikke længere 
selv tage initiativ. I det tilfælde håber jeg at 
få kontakt og få beboeren til selv at rydde 
lejligheden eller betale for at få den ryddet, 
så beboeren ikke bliver smidt ud, men kan 
blive boende. Det handler om at hjælpe, 
ikke bare om at smide ud", understreger 
Heidi, og det mål deler hun med Boligkon
toret Fredericia.
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KAN RAMME ALLE
"Social og psykisk nedgang kan ramme alle. Jeg har mødt 
mange, hvor man aldrig havde set det komme. Men alle kan 
blive ramt, hvis ikke nogen griber ind", understreger Heidi 
og rammer kernen:

Det hjælper ikke bare at tie stille eller kigge den anden vej. Og 
man kan ikke gøre noget forkert ved at række ud til en borger 
i nød. Det er bedre at reagere for hurtigt end for sent.

"Hvis man ser eller har mistanke om, at en medborger ikke 
har det godt, så kan ALLE ringe til en gadeplansmedarbej
der. Vi har tavshedspligt, og borgeren bliver ikke registreret. 
Det eneste, vi gør, er at notere et fornavn og en adresse på 
en lap papir – og navnet på den, der er bekymret, af respekt 
for den ramte. Intet med cpr, og når vi er færdige, destru
erer vi papiret, og intet er registreret."

SIGNALER
Ifølge Heidi skal man reagere, hvis der sker noget andet, 
end der plejer. Fx hvis man plejer at se en beboer i opgan
gen eller med sin rollator flere gange om ugen, og man så 
pludselig ikke gør. Eller hvis postkassen flyder over – eller 
det lugter, og vinduet aldrig er åbent, og gardiner altid for. 
Eller hvis du pludselig ikke længere ser vedkommende i 
Medborger huset: "Start med at ringe på hos vedkommende, og sig, at du er 

bekymret, og om du kan hjælpe med noget. De fleste er 
meget taknemmelige for omtanke. Hvis de siger 'nej', og du 
selv vurderer, at de mangler hjælp, så kontakt "Din Indgang", 
hvor en af mine kolleger så vil tage over", fortæller Heidi.

24 ÅR I FORANDRING
For 24 år siden var det nemmere at få hjælp af kommunen, 
de praktiserende læger kørte ud, og det var nemmere at få en 
billig bolig. I dag er disse ting sværere, og oveni det så isolerer 
al vores elektroniske kommunikation de mest sårbare. Derfor 
er der i dag øget risiko for, at flere kan blive dårligere stillet.

"I min ideelle verden – og det er min ønskeseddel for de 
næste år – kommer der flere basisboliger: 1 eller små 2væ
relses med eget bad og køkken, som folk kan betale og selv 
passe. Jeg er sikker på, at det også samfundsøkonomisk er 
en god idé, for det koster rigtig meget at redde og udsætte 
folk. Det er billigere at hjælpe folk til billig bolig og evt. bo
støtte og hjemmehjælp".

VAGTHUNDEN TAKKER AF
Heidi er ikke i tvivl om, hvad det sværeste for hende bliver 
ved at stoppe som gadeplansmedarbejder: At overlade 'sine 
borgere' til andre.

"Jeg har heldigvis fået lov til at være med til at udvælge min 
afløser, socialpædagog Morten Eriksen, som har erfaring 
med lignende arbejde fra anden kommune. Ham er jeg helt 
rolig ved nok skal gøre det godt. Han er dygtig, og man kan 
stole på ham".

Efter 24 år som støtte for de mest udsatte fredericianere gik 
gadeplansmedarbejder Heidi Toft-Laursen 1. marts på pension. 
Hendes afløser bliver Morten Eriksen, som både de sårbare og 
folk omkring dem kan kontakte.

Gothersgade 44, st.
7000 Fredericia

Åbningstider:
Hverdage kl. 1013 – torsdage til kl. 17.

7211 3232
dinindgang@fredericia.dk
www.dinindgang.dk
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Boligkontoret Fredericia lejer ikke kun boliger ud. Nej vi gør også meget for at hjælpe vores 
beboere. Uanset om det er en psykisk sårbar beboer, en beboer, der bliver dement eller har 
anden sygdom, eller en ældre beboer, der ikke længere kan passe fx haven til lejligheden

Socialt og 
moralsk ansvar

REDAKTØR JOAN GRØNNING

Boligkontoret Fredericia adskiller sig her fra mange af de 
private udlejere, da vi forsøger at passe bedst muligt på vo
res lejere og også rumme dem, der har særlige udfordringer.

"Vi forsøger at støtte med råd og vejledning både til den 
psykisk syge, og når vores beboere fx ikke længere kan tage 

trappen, eller når "Hr. Hansen" 
ikke længere kan passe række
husets have", fortæller administra
tionschef Preben Lærche, som 

opfordrer til at blive aktiv på ventelisten, hvis man ønsker 
at skifte bolig:
"Når man bor hos Boligkontoret Fredericia og er aktiv på 
vores venteliste, så har man førsteret til 50% af de ledige 
boliger i egen afdeling".

VIS HENSYN!
Preben Lærche opfordrer desuden alle beboere til at vise 
hensyn – både de raske beboere og dem med udfordringer:

"Vi er ikke ens og skal heller ikke være det. Tag hensyn til hin
anden. Men har du en nabo, som ikke har det godt, så vend 
ikke det blinde øje til. Så spørg naboen, om vedkommende 
er ok – og lykkes det ikke, så kontakt byens gadeplansmed
arbejder, der så kan tage på besøg", siger Preben Lærche.

"Ikke for at klage, men for at hjælpe".

Administrationschef Preben Lærche 
opfordrer til, at man hjælper 
sårbare naboer – evt. ved at ringe 
til en af Fredericias gadeplans-
medarbejdere.
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Følg “Boligkontoret Fredericia” på 
Facebook, LinkedIn og YouTube!

Du vil bl.a. få indholdsrige artikler, gene
rel info og nyheder, og mon ikke også der 

kommer nogle konkurrencer med fede præmier.

Uanset om du er til nyheder, artikler, video, bil
led er eller konkurrencer, så følg “Boligkontoret 
Fredericia” på de forskellige kanaler.

Du er meget velkommen til at “dele” og “like” 
vores opslag og videoer.

Vi glæder os til at se dig online!

FØLG BOLIGKONTORET FREDERICIA 
PÅ DE sociale medier



STEFANS KLUMME
AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG

D et kunne lyde som en opkvikkende energidrik, men det 
er mere end det.

"Power to X" er et begreb, der er dukket op i de seneste år, 
men hvad er det egentlig?

FLEKSIBEL ENERGI FRA EL
"Power to X" er en idé om at omdanne el til andre energi
former, både faste og flydende. De nye typer brændstoffer 
kan så bruges i motorer i fly, skibe, tog og biler og til at lagre 
overskudsenergi, når fx vindmøller og solceller producerer 
mere strøm, end der bruges.

Men hele forudsætningen for, at "Power to X" kan blive den 
nye, fleksible energikilde, er elektricitet. Der skal produceres 
så meget strøm, at der er et overskud i forhold til vores nor
male elforbrug.

Overskudsstrømmen bruges til at producere andre energi
former med, så vi får mulighed for at lagre energi på en nem, 
billig og sikker måde og ikke kun på batterier. De er nemlig 
både dyre, store og tunge og er ikke egnede i fx fly.

FREMTIDENS BRÆNDSTOFFER?
Hvilke brændstoffer kan man så lave – og hvad kan man 
bruge de forskellige til?

Eammoniak: skibe
Brint: fly, lastbiler, biler, skibe
Emetanol (træsprit): skibe, biler, busser, lastbiler
Emetan (biogas): biler, busser
Ekerosin: fly

Når der står et E foran, betyder det bare, at det er produce
ret ved hjælp af strøm. De forskellige brændstoffer er nem
lig kendte i forvejen, men bliver normalt lavet på grundlag af 
fossile brændsler som olie, naturgas og kul.

BLIVER DET TIL NOGET?
Er det reelt eller bare et luftigt fremtidsscenarie?
Det er reelt nok, og man er allerede langt fremme flere ste
der, også i Danmark:

Man sejler allerede med brintdrevne færger i Norge på ud
valgte ruter, og der er planer om at lave en brintdrevet fær
ge mellem Danmark og Norge i løbet af et par år.

Det nye sort er at finde energikilder, som ikke bliver brugt op, men er fornybare og ikke 
forurener vores omgivelser til skade for os selv og alt andet omkring os

Power to
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På Danmarks Tekniske Universitet eksperimenterer man 
med at få dieselmotorerne i skibe til at køre på ammoniak 
og metanol i et tæt samarbejde med MAN, som er en af ver
dens allerstørste producenter af skibsmotorer.

På havnen i Hanstholm skal der bygges et Power to Xan
læg, som kommer til at bestå af en vindmøllepark og to nye 
anlæg til produktion af brint og metanol. Det bliver landets 
første kommercielle anlæg, der allerede fra næste år kan le
vere CO2neutralt brændstof til fiskerflåden.

I Fredericia er man også gået i gang med 
at udvikle et storskala brintprojekt, der for
ventes at stå færdig medio oktober 2022.
Scan koden og læs mere.

STOR SIDEGEVINST
Vi vil få en meget stor sidegevinst ved produktion af flere af 
Ebrændstofferne, fordi de indeholder CO2, som jo netop er 
den drivhusgas, der giver os de store problemer med global 
opvarmning.

For at lave de klimaneutrale brændstoffer skal vi fange CO2 
– typisk ved de skorstene, hvor det produceres.

Selvom vi hører rigtig meget om den store stigning i CO2
indhold i atmosfæren og de klimaændringer, det forårsager, 
så er andelen af CO2 i luften omkring os under 0,05% – para
doksalt nok kan der derfor blive mangel på CO2 indenfor de 
næste 2030 år.

Så måske bliver den nye Power to Xteknologi også det, der 
kommer til at løse en stor del af den klimakrise, vi ellers ser 
foran os? Måske kan den endda reelt set fremme den grønne 
omstilling og forhåbentlig realisere vores vision om et klima
neutralt samfund i 2050?

Det drejer sig om at finde energikilder, 
som ikke bliver brugt op, men er for
nybare og ikke forurener vores omgi
velser til skade for os selv og alt andet 
omkring os.

ET LIV UDEN FOSSILE 
BRÆNDSTOFFER?
Kan vi i det hele taget undvære fossile 
brændsler og biomasse?
Svaret er ja, endda et stort ja. Jorden 
modtager nemlig omkring 6000 gange 

så meget energi fra solen, som vi har brug for.

Så energien er til stede, det er bare et spørgsmål om, at vi 
bliver dygtige nok til at opfange en større del af den, end vi 
gør i dag. OG ikke mindst om, at vi bliver i stand til at lagre 
den, så vi også har energi, når solen ikke skinner.

HVAD ER BEDST?
Man kan spørge sig selv – hvad er så det bedste at gøre?

Frankrig og Østrig har nedlagt indenrigsflyruter, der kan 
gøres i tog på 2½ time. At transportere en person i fly bru
ger ca. 5 gange mere energi end i tog.

Østrig stopper også udbygningen af motor
vejsnettet, fordi man ved, at når man får 
mere vej, så får man også flere biler og der
med øget energiforbrug. Scan koden og læs 
mere.

Den mest effektive måde at få mere energi på er nemlig sta
dig ved at bruge mindre.
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Læs her om nogle af de 

nyeste tiltag i driften 

ude i afdelingerne i 

Boligkontoret Fredericia.

Af teknisk chef 

Jørn Brynaa

nu
Her

Afd. 301 Birkehaven:

Afd. 402 Holbergshaven:

Den 17. marts flytter de første beboere tilbage i de første færdigrenoverede boliger i 
Holbergshaven. Boligerne er blevet totalrenoveret med nye installationer og ventila
tionsanlæg samt nyt køkken og bad og nye vægge, lofter samt gulve med gulvvarme. 
På billedet ses de nye facader, som beklædes med træbeklædning samt facadeplader. 
Gavlene bliver muret med en moderne grå telgsten, og tagene bliver et sort eternittag.

NYT FRA DRIFTEN

WOW EN FORSKEL!

STATUS PÅ RENOVERING

Har du nogensinde tænkt over, at altanerne på højhusene i Birkehaven har en an
den farve end selve bygningen?

Nej vel? Farven har også været gemt godt væk pga. alger og forurening. Det er den 
ikke mere, og prøv at se, hvor fint det er blevet.

Inspektør Simon Døssing, der har stået for facaderensningen sammen med afde
lingsbestyrelsen, fortæller:
"I gamle dage kunne man ikke facaderense, uden at det blev stribet. Derfor fik vi for 
10 år siden firmaet FacadeRens til at lave en renseprøve, som har stået flot alle 10 
år. Så afdelingen besluttede, at de ville bekoste de ca. 250.000 kr. pr. blok, en faca
derensning koster, ud af deres driftsbudget", fortæller Simon Døssing.
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Afd. Afdelingsnavn Navn Nummer

201 Fuglekvarteret Bjarne 92827944

201 Fuglekvarteret Johnny 92829006

203 Fr. Hansens Alle / Johs. Jensens Alle Jan Birger 92829096

207 Egum Jan Birger 92829096

207 Egum Thomas 92829802

209 Fr. Hansens Alle / Indre Ringvej 
(Sammenlagt med 207 fra slut maj)

210 Ringparken Thomas 92829802

211 Børnehaven Arken Thomas 92829802

212 Huslodsvej Michael 92829071

212 Huslodsvej Poul 92827534

213 Midgårdsvej Poul 92827534

213 Midgårdsvej Jens 92829319

214 Korskærparken Claus 92829997

214 Korskærparken Thomas 92827556

214 Korskærparken Bruno 92829410

215 Vølundsvej Poul 92827534

218 Skovparken Martin 92829537

218 Skovparken Niels 92827499

219 Vesterbrogade mfl. Allan 92829197

220 Skovparken Martin 92829537

220 Skovparken Niels 92827499

221 Bøgegården Allan 92829197

222 Rosenlunden Allan 92829197

223 Prangervej Carsten 92829864

301 Birkehaven Charles 92827986

302 Rønnehaven Kenneth 92829176

303 Christianshusene Poul 92827534

304 Fyrrehaven Michael 92829071

305 Vaseparken I Martin 92829137

306 Lumbyesparken Jan 92829063

307 Korskærparken Bruno 92829410

307 Korskærparken Thomas 92827556

310 Sønderparken Carsten 92829864

310 Sønderparken Åge 92827770

311 Hasselhøj Freddy 92827993

312 Nestlegården Jens 92827779

313 Kirsebærhaven Jesper 92827991

314 Regnbuen Freddy 92827993

315 Fuglsangparken Kenneth 92829589

316 Ved Volden Alex 92829015

Afd. Afdelingsnavn Navn Nummer

317 Damsbohaven Mogens 92829944

318 Ryes Plads, Hoffmannsgården Flemming 92827954

320 Madsbyhus Martin 92829137

320 Madsbyhus Jan 92829063

322 Kirsebærlunden Mogens 92829944

323 Snoghøjparken Mogens 92829944

326 Treldevænget Kent 92827997

331 Ullerupdalvej Claus 92829997

401 Rahbeksvej / Holbergsvej Jan 92829144

402 Holbergshaven Kenneth 92829176

403 Holbergsvej / Rahbeksvej Jan 92829144

404 Christiansberg Johnny 92829006

405 Korskærparken Henrik 92829751

405 Korskærparken Bruno 92829410

405 Korskærparken Michael 92827469

405 Korskærparken Thomas 92827556

407 Viaduktvej Jan 92829144

408 Axeltorv Alex 92829015

415 Jupitervej Carsten 92829864

416 Mosegårdsvej Mogens 92829944

501 Kongsgården Michael 92829745

501 Kongsgården Flemming 92827954

502 Østerbo Flemming 92827954

504 Åbrinken Kent 92827997

505 Pjedstedvej Kent 92827997

509 Højdedraget Kent 92827997

510 Jyllandsgade / Bjergegade / 
Kongensstræde Michael 92829745

511 Hvidtjørnevej Kent 92827997

515 Skolevej Benny 92829313

601 Købmagergade Skole Flemming 92827954

602 Ved Landsoldaten Jens 92827779

603 Fælleshusene Købmagergade Flemming 92827954

604 Kongens Punkt Flemming 92827954

605 Oldenborghus Flemming 92827954

623 Sønderparken Peter 92827536

623 Sønderparken Henrik 92829114

623 Sønderparken Finn 92829515

1 BSB Erritsø Carsten 92827978

1 Kraches Gård Flemming 92827954

NYT TELEFONNUMMER TIL DIN VARMEMESTER
Den 18. marts 2022 får vores varmemestre nye telefonnumre og træffetider

Træffetider:
Kl. 9.009.30 mandagfredag
+ kl. 12.0012.30 mandagtorsdag.

Find din varmemesters nye telefonnummer nedenfor eller 
på https://www.boligfa.dk/afd, hvor du kan se varmemestrenes 
numre under hver afdeling.
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GUIDE

– og få mere ENERGI

Her er tapet og matchende 
sengetæppe med til at gøre 
soveværelset elegant, og det 
skaber derudover en rolig 
stemning. Da tapet og senge-
tæppe er mørkt, er resten 
holdt overvejende i hvidt. FOTO: JAN OVE KRISTENSEN

dugørSådan

Indret dit sove værelse rigtigt 

  MARTS 202220



Vidste du, at den rigtige indretning af dit 
soveværelse kan være med til at give dig 
overskud og energi til dagen? 
Se her, hvordan

SIDSEL ZACHARIASSEN, VIDENCENTRET BOLIUS

I mange hjem bliver indretningen af soveværelset ikke prio
riteret særlig højt. Måske er du også en af dem, der tæn

ker, at soveværelset ikke er så vigtigt, der kommer jo ikke 
gæster i rummet, og døren er måske lukket i løbet af dagen.

Men faktisk er soveværelset et af husets vigtigste rum.

DERFOR SKAL DU IKKE BRUGE SOVEVÆRELSET 
TIL OP BEVARING
Måske bruger du soveværelset til opbevaring af tasker, kas
ser med nips, papirer og andre ting, du ikke lige har kunnet 
finde plads til andre steder. Måske har du endda klemt et 
skrivebord ind. Og det er en dårlig idé.

Soveværelset er det første rum, du ser, når du vågner, og det 
sidste, du ser, inden du sover. Det er måske der, du opholder 
dig i allerflest timer hver dag. Derfor skal det også være et 
sted, der møder dig med overskud og giver dig energi til 
resten af dagen.

START MED AT SKABE EN ROLIG RAMME
Et godt basistip til soveværelsets indretning er at skabe nog
le rolige, overordnede rammer.

Mal fx gulve og vægge hvide – det skaber automatisk en 
grundlæggende ro. Derefter kan du skabe lidt liv med en
kelte ting som fx en enkelt væg med tapet. Især stribet tapet 
giver en god, rolig stemning til soveværelset.

LUKSUS-STEMNING I SOVEVÆRELSET 
GIVER DIG OVERSKUD
Giv dit soveværelse et strejf af luksus – det giver følelsen 
af overskud. Lad dig inspirere af hotelindretninger, der som 
regel er præget af enkelhed og elegance.

Brug et fint klædeskab, lækkert sengetøj, sengeborde og 
flotte lamper til at skabe stemning.

14 GODE RÅD TIL ET SOVEVÆRELSE, DER GIVER DIG 
OVERSKUD
1. Undgå for meget nips i soveværelset. Det skal være nemt 

at gøre rent.
2. Ryd op, og investér i gode opbevaringsmuligheder. Hvis 

du har mulighed for det, så brug kun rummet til at sove i.

3. Hæng ikke skabe over sengen.
4. Ryd op ovenpå garderobeskabet, så du ikke bliver mødt 

med følelsen af, at noget ryger ned i hovedet på dig.
5. Brug tekstiler i soveværelset. Investér i et stort, lækkert 

sengetæppe, som dækker hele sengen. Det giver varme 
og stemning.

6. Skab afsætningsplads til magasiner og bøger, så de ikke 
ligger og flyder på gulvet. Brug stole, skamler, kuber eller 
hylder, der hænger på væggen.

7. Placér en flot vasketøjskurv i soveværelset. Så undgår du 
vasketøj på gulvet eller sengen.

8. Stil sengen i midten, hvis der er plads i rummet. Det giver 
en god stemning i soveværelset.

9. Brug gardiner, evt. mørklægningsgardiner, som kan lukke 
dagslyset helt ude. Du sover bedst, når du ikke bliver for
styrret af lyset udenfor.

10. Brug flere forskellige lamper: 1 læselampe, 1 loftslampe, 
som giver funktionelt lys, samt hyggelys i form af lamper, 
der kan dæmpes.

11. Vælg rolige og lyse farver til dine soveværelsesvægge – 
og lad gerne den hvide tone være knækket med en tone 
af gråt, gult eller brunt. Kombinér gerne med én væg i en 
dyb, mørk og rolig farve, fx mørk mos eller armygrøn – 
eller koksgrå eller mørkeblå.

12. Åbne arealer er indbydende, men husk, at du i dit sove
værelse skal finde tryghed, ro og fred til din søvn. At 
kunne lukke sollys ude og lukke døren til store, åbne fæl
lesarealer og at kunne overskue rummet er vigtigt.

13. Vælg sengelinned, sengetæppe etc. i dæmpede farver og 
eventuelt en enkelt ting i en stærk farve for at skabe ro
lige omgivelser for din søvn. For mange farver kan virke 
forvirrende.

14. Tænk i lange linjer, rene overflader og hygiejne – lad ska
bet gå fra væg til væg og fra gulv til loft. Undgå tøjstati
ver, der samler unødigt meget støv og ser rodede ud.

GUIDE
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Lad HTH Vejle udskifte dit gamle køkken med et splinter-
nyt HTH køkken indrettet netop efter dine ønsker. Tilbud-
det om nyt køkken gælder der, hvor kollektiv råderet er 
godkendt. Er du i tvivl, så spørg boligkontoret eller ring/
mail til os, så kan vi hjælpe dig med at få dine køkken-
drømme opfyldt.

HTH Vejle
Stiftsvej 57A • 7100 Vejle • Tlf. 7582 7400

HTH - DET SIKRE VALG

Benjamin Bro
5218 5156 / bbbe@hth.dk

Ole Myrfeld
2280 0564 / olmy@hth.dk

NYT
LÆKKERT

HTH KØKKEN
UDNYT DIN 
RÅDERET

DIN PERSONLIGE 
HTH KONSULENT 
KOMMER TIL DIG 
ALLE VALG KLARES 
I DIT HJEM

Se om du kan få 
fiberbredbånd på ewii.dk 
eller ring til os på 
70 55 55 57

Tænk, hvis du kunne 
få billigere og 

hurtigere internet

Fiber 1000
 1000/1000 Mbit/s

  Premium wifi

  Sikkerhedspakke

  Ingen binding

  Gratis oprettelse

  Tilfredshedsgaranti

99,- i forsendelse

Fiber 500 
 500/500 Mbit/s

 Standard wifi

 Ingen binding

  Gratis oprettelse

  Tilfredshedsgaranti

99,- i forsendelse

Fiber 100 
 100/100 Mbit/s

 Standard wifi

  Ingen binding

  Gratis oprettelse

  Tilfredshedsgaranti

99,- i forsendelse

379,-/md. 179,-/md.279,-/md.

Det kan du faktisk. Din udlejer har sikret dig billigere priser på 
lynhurtigt fiberbredbånd fra EWII. Samtidig får du en række fordele, 

når du vælger internet fra din lokale leverandør.

Scan mig for at se mere om  
fiberbredbånd fra EWII
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når du vælger internet fra din lokale leverandør.
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fiberbredbånd fra EWII



 Med råderetten kan du sætte dit personlige præg på din lejebolig - herunder også dit køkken. 
Besøg Kvik Lillebælt i Fredericia og lad os hjælpe dig med at opfylde dine køkkendrømme.

Kvik Lillebælt: 
Vejlevej 131, Fredericia, tlf. 75 915 916

Har du udnyttet din råderet?

Din lokale

leverandør af 

køkken, bryggers, 

bad og garderobe
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