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LEDER 

KURS MOD LYSERE TIDER? 
Julen og al dens hygge står for døren, 
men i år bliver julen nok anderledes for 
rigtig mange danskere 

ORGANISATIONSFORMAND MIKAEL PAASCH   

mipa@boligfa.dk 

Økonomien er under pres, og julegaverne bliver måske ikke 
helt, som de plejer. Husk dog, at nærvær og næstekærlighed 
er vigtigst, især i en på mange måder kold tid. 

ALMEN ØKONOMI 
Finansmarkederne har i 2022 været blodrøde, hvor både 
aktier og obligationer helt usædvanligt tabte store værdier 
samtidig. Alle landets almene boligorganisationer har igen-
nem mange år investeret deres likvider i obligationer, som 
har givet positive afkast til gavn for afdelingerne, men i 2021 
og især i 2022 har obligationerne givet negative afkast. 

Læs mere i artiklen 'Huslejestigninger' side 14. 

NYE REGLER OG RAMMER 
For at holde gang i nybyggerierne er rammebeløbet for ny-
byggeri hævet med 20% for sager med tilsagn før 1. januar 
2022, fordi tilbudspriserne var alt for høje ift. maksimumbe-
løbet, som vi må bygge for. 

Nybyggeri med tilsagn efter 1. januar 2022 har fået hævet 
maksimumbeløbet med 5%, og det kommer os til gode i et 
kommende planlagt projekt, dog med en højere husleje end 
hvis det havde været før årsskiftet. 

Det blev i februar 2022 besluttet at udbetale en varmecheck 
på 6000 kr. til de borgere, der er hårdest ramt af energikri-
sen. Det foregik automatisk via oplysninger i BBR-registeret. 
Du kan læse mere om ordningen på Borger.dk. 

Der er i efteråret 2022 indført en midlertidig og frivillig inde-
frysningsordning for el- og gas- og fjernvarmeregninger, 
hvor man kan indefryse betalingen af den del af regningerne 
for el og gas, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021. For 
fjernvarme gælder det, at den del af regningerne, der over-
stiger fjernvarmeprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjern-
varmeselskaber, kan indefryses. 

Alle disse tiltag bidrager positivt, men der skal mere til, hvis 
ikke energi- og fødevarepriserne snart falder. 

Jeg fornemmer dog i skrivende stund (1. november), at 
energi-priserne er ved at falde, men ændringer i udbud og 
efterspørgsel kan vende op og ned på verdensmarkedet i 
løbet af kort tid. 

TAK 
Jeg vil ganske kort give en stor tak til alle ansatte ved Bolig-
kontoret Fredericia, som har ydet en enorm indsats i løbet 
af 2022. Det har været et turbulent år med mange foran-
dringer og udfordringer i vores daglige arbejde. 

Lad os alle nyde julens komme med lys og hygge og for en 
kort stund glemme, hvad der sker udenfor vores grænser. 

Jeg vil ønske alle beboere og jeres familier 
en rigtig glædelig jul samt 
et godt og lykkebringende nytår!! 
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KORT & GODT 

Julelukket 
Vi holder julelukket fra fredag d. 23. december 2022 kl. 13.00 

– og er tilbage igen mandag d. 2. januar 2023 kl. 10.00. 

Glædelig jul! 

NYE affaldsposer
I Boligkontoret Fredericia er I beboere vant til at få udleveret 
gratis affaldsposer til jeres køkkenaffald. Fremover vil poser
ne være gennemsigtige, fordi de er billigere i indkøb. 

-

SE FESTLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER 
- direkte fra sofaen 

Som lejer hos os kan du leje festlokaler og gæsteværelser i 
mange af vores afdelinger. 

På Boligfa.dk kan du nu se videos af flere festlokaler og gæ
steværelser, så du ikke længere behøver at møde op til en 
fysisk fremvisning. 

-

Det drejer sig om de festlokaler og gæste
værelser, som Boligkontoret Frederica står 
for udlejning af – scan koden → 

-

Her kan du også se priser, og hvilke lokaler du kan leje. 

Skru ned – MEN IKKE FOR MEGET 
Midt i energikrisen har 
mange skruet ned for var-
men, og nogle sparer må
ske også tørretumbler og 
tørrer tøj i boligen. 

-

Du kan blive syg, hvis du 
har fugt i boligen pga. for lav temperatur og fugt fra vaske
tøj, der nemt giver skimmelsvamp. Rådene fra både Sund
hedsstyrelsen, Bolius og forsikringsselskaber er klare: 

-
-

• Hold minimum 18 grader i boligen 
pga. risiko for fugt – og hold en jævn 
temperatur i hele boligen. 

• Tør ikke tøj i boligen. 
• Luft ud under bad og madlavning. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan dårligt indeklima medføre 
uoplagthed, træthed, hovedpine og irritation af slimhinder i 
øjne, næse, svælg og luftveje. 

https://Boligfa.dk


 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

KORT & GODT 

Hund ELLER kat? 

Godt nyt til dig, der søger bolig, hvor du må 
have husdyr 

Efter afdelingsmøderne i år er der endnu 2 afdelinger, hvor 
husdyr er tilladt: 
* Afdeling 203: Tilladt at have 1 hund eller 1 kat. 
* Afdeling 214: Tilladt at have 1 indekat. 

På vores hjemmeside kan du se en liste over 
samtlige afdelinger, hvor husdyr er tilladt i et 
eller andet omfang. Scan koden  → 

VELKOMMEN 
til nye beboere 

Vi siger velkommen til 165 nye beboere, der 
er flyttet ind i en af Boligkontoret Fredericias 

boliger de sidste tre måneder. 

UNDRER du DIG? 
Hvis du kører forbi vores administration på Vesterbrogade 4 
efter lukketid, og du ser lys udenfor og indenfor, tænker du 
så over det? Det har flere gjort og spurgt til: Hvorfor sparer 
I ikke på strømmen og slukker lyset efter jer? 

Svaret er nemt: Det gør vi også. Allerede ved renoveringen i 
2021 fik vi installeret driftsbillige LED-lys i det meste af ejen
dommen, alle med bevægelsessensorer, så lyset automatisk 
bliver slukket efter x-antal sekunder efter sidste bevægelse. 

-

INDENFOR 
Oplever du derfor lys indenfor i vores administration efter 
lukketid, så kan der være mange årsager: 

• Ansatte, der arbejder sent – vi har flekstid, så medarbej
derne styrer selv deres arbejdstid. 

-

• Rengøring. 
• Aftenmøde, fx hjertestarterkursus, som da foto blev taget. 

UDENFOR 
Af kriminalpræventive årsager har vi i vores administration 
valgt at have lys tændt, så fredericianere kan føle sig trygge, når 
de færdes udenfor vores bygninger. 
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Lisbeth Tørnes er nyeste medlem af orga-
nisationsbestyrelsen, hvor hun i efteråret 
som suppleant afløste Morten Frederiksen. 

FÆLLESSKABER ER OVERSETE 
Nyeste medlem i organisationsbestyr elsen er Lisbeth Tørnes fra afd. 312 Nestlegården, 
der har 'fællesskab og mere af det' som sin mærkesag 

REDAKTØR JOAN GRØNNING 

"A lle mennesker vil gerne være en del af et fællesskab. 
Og når man kender naboer på hilse-niveau, så er 

der ikke langt til at hjælpe hinanden, fx hvis en nabo ikke kan 
handle ind pga. brækket ben. Det giver tryghed i hverdagen. 
Og når man kender hinanden, bliver man sjældent uvenner". 

Ordene er Lisbet Tørnes', formand i afdeling 312 Nestle
gården, på spørgsmålet om, hvorfor hun er gået ind i det 
beboerdemokratiske arbejde, først i afdelingen og nu også i 
organisationsbestyrelsen: 

-

"Fællesskab er vigtigt for alle, også fordi det bliver meget 
nemmere at tale om udfordringer eller problemer, når man 
kender hinanden fra dagligdagen", siger Lisbeth Tørnes og 
fortsætter: 

"Socialt fællesskab er selvfølgelig sommerfester og afde
lingsmøder, men det er også fx at se film eller fodbold i tv 
sammen, deltage i en strikkeklub eller hjælpe naboen med 
at bære indkøb op". 

Hygge og indflydelse hænger sammen i beboerdemokratiet, 
mener Lisbeth T ørnes, formand i 312 Nestlegården og nu også 
medlem af or ganisationsbestyrelsen. 

-

FÆLLESSKAB EFTER CORONA 
Lisbeths vej i det beboerdemokratiske arbejde var rimelig 
tilfældig, som den slags ofte er: 

"Jeg kom ind i afdelingsbestyrelsen, da formanden valgte at 
stoppe før tid. Ingen andre stillede op til formandsposten, 
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og så gjorde jeg, fordi vi beboere har mest mulig indflydelse, 
hvis vi har en afdelingsbestyrelse. Og det er jo spændende 
arbejde", smiler Lisbeth, der de første år pga. corona ikke 
kunne få sat så meget fællesskab i gang i afdelingen. 

"Socialt fællesskab er sommerfester og afdelingsmøder, men 
det er også at se film eller fodbold i tv sammen, deltage i en 

strikkeklub eller hjælpe naboen med at bære indkøb op", siger 
Lisbeth Tørnes, nyeste medlem i organisationsbestyrelsen. 

"Sidste år kunne vi så endelig lave et julearrangement, hvor 
vi hyrede en pandekagemand. I sommer havde vi en som
merfest med pølsemand, og det var en stor succes". 

-

HYGGE – OG INDFLYDELSE 
"Det at være aktiv i beboerdemokratiet er for mig personligt 
også en god måde at møde nye mennesker på og samtidig få 
indflydelse i sin afdeling. Fællesskab og indflydelse sammen 
giver et godt miljø, medbestemmelse og færre konflikter", 
understreger Lisbeth Tørnes, der er uddannet pædagog og 
har arbejdet som pædagogisk leder i mange år. 

"Den amerikanske psykolog, forfatter og journalist Daniel 
Goleman, der står bag teorien om følelsesmæssig intelli
gens, har engang sagt, at "Den man rører ved, mobber man 
ikke". Altså jo bedre man kender hinanden, jo bedre behand
ler man hinanden, også når tingene bliver svære", forklarer 
Lisbeth om tesen, som både Mary Fonden og Red Barnet 
har taget til sig. 

-

-

"Kommunikation og dialog er essentielle i fællesskaber – og 
det er vigtigt at kunne sætte sig i modtagerens sted. Og når 
man krydrer kommunikation med åbenhed og gennemsig
tighed, har man det bedste grundlag for et godt liv i ro og 
fordragelighed – både i skolen, på jobbet, i familien – og i en 
almen boligafdeling". 

-

RUNDT OM… LISBETH TØRNES 

Lisbeth Tørnes har boet alment ad flere omgange, både på Holmbjerggårdsvej i 
Hasselhøj, i Birkehaven i Jernbanegade og nu på 3. år i Nestlegården, det tidligere 
Syrenparken. 

Lisbeth er uddannet pædagog og har arbejdet som pædagogisk leder i mange år, 
indtil hun gik på pension for et par år siden. 

Fællesskab er omdrejningspunkt i Lisbeths liv, hvor hun er: 
• Familieven til 2 unge drenge, som hun giver lektiehjælp i dansk og engelsk 
• Frivillig i Red Barnet-butikken 
• En del af en læseklub i biblioteket 
• Frivillig i "Idræt i dagtimerne" 
• Medlem af en strikkeklub/snakkeklub 
• Formand for afdelingsbestyrelsen i 312 
• Organisationsbestyrelsesmedlem. 
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Boligkontoret Fredericias elever Trine Bonnesen og Charlotte Ellgaard indstillede os til  
Årets Læreplads, og d. 7. oktober vandt vi den regionale konkurrence  

ÅRETS LÆREPLADS 
REDAKTØR JOAN GRØNNING 

"V i ønsker at indstille Boligkontoret Fredericia til 
årets læreplads. Her er det intet mindre end fan

tastisk at være elev – både fagligt og socialt. Som elev ved 
Boligkontoret Fredericia kommer man hele vejen rundt". 

Sådan indleder Boligkontoret Fredericias to elever Charlot
te Ellgaard og Trine Bonnesen deres indstilling af Boligkon
toret Fredericia til "Årets Læreplads 2022". 

"Vi mener i den grad, at Boligkontoret Fredericia har fortjent 
den hæder. Derfor satte vi os sammen og skrev direkte fra 
hjertet af – vi mener hvert ord i indstillingen", smiler 24-årige 
Charlotte Ellgaard og 30-årige Trine Bonnesen, hvor sidst
nævnte med sin alder på +25 er voksenelev. 

"Vi er enige om, at man generelt i livet skal huske at rose, når 
nogen gør noget godt. Indstillingen var en oplagt mulighed 
for os at fortælle, hvor meget vi egentlig sætter pris på at 
være elever i Boligkontoret Fredericia". 

-

-
-

-

Læs hele indstillingen på næste side. 

ELEV HOS BOLIGKONTORET FREDERICIA 

Fredericias største almene 
boligorganisation har 
hele tiden to elever – en 
1.-årselev og en 2.-årselev. 

Kravet for at søge elevplads 
hos Boligkontoret Frede
ricia er, at man skal have 
gennemført EUX på 
handelssk ole eller en HHX, have en studentereksamen (HF, 
STX, HTX ) suppleret med en EUD-student med fagretning 
kontor eller have gennemført et grundforløb (hg2, hgv, hgs) 
med "kontor med speciale i administration". 

FO
TO

: AV
ISEN

.D
K

 

Næste elev 

-

Næste elevstilling blev slået op i oktober 2022, og der har 
været ansættelsessamtaler de seneste uger. Den næste elev 
starter 1. februar 2023. 

Elevtræf 
Hvert år arrangerer Boligkontoret Fredericias elevansvarlige 
Anja Paaske og Susanne Friis desuden et elevtræf, hvor 
nuværende og tidligere elever inviteres til nogle hyggelige 
timer, hvor vi netværker, lærer hinanden at kende på kryds og 
tværs, deler erfaringer og hører, hvordan det går den enkelte. 
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Vi, Charlotte Ellgaard & Trine Bonnesen, ønsker at indstille Boligkontoret Fredericia til årets læreplads. 

Her er det intet mindre end fantastisk at være elev både fagligt og socialt Som elev ved Boligkontoret 

Fredericia, kommer man hele vejen rundt. Læs videre, så skal vi fortælle, hvad vi mener.

DET FØRSTE ÅR
Vi starter det første år inde i økonomiafdeling, hvor man bliver 
sat rigtig godt ind i, hvordan tingene foregår. Man får nogle 
faste opgaver, som man har ansvaret for. Det er bl.a.
• Hjemtagelse af husleje fil
• Indhentning og bogføing af nye medlemmer via Quickpay
• Afstemning af bank
• Godkendelse af lejekontrakter
•  Indhentning af boligstøtte samt afdrag på indskudslån ved 

Fredericia Kommune
• Journalisering af dokumenter
• Indtastninger på huslejen

 Derudover får man også indblik i kreditorkørsel, budgetlægning, 
udsendelse af rykker, overslag, flytteafregninger, inkassosager 
mm.

DET ANDET ÅR
• Andet år foregår inde i Boligrådgivningen, hvor
• ens arbejdsopgaver nu bl.a. består af:
•  Telefonisk samt fysisk kundebetjening
•  Besvarelse af henvendelser fra infomail
•  Booking af festlokaler og gæsteværelser
•  Oprettelse af nye medlemmer
•  Oprettelse af nye lejer og dertilhørende lejekontrakter
•  Opsigelse af lejemål
•  Behandling af dødsboer

 Derudover får man også indblik i genhusning, indkaldelse til 
fraflytningssyn, besigtigelse af lejemål mm.

VI KOMMER VIDT OMKRING
Som om det ikke var nok, så kommer som elev også en tur forbi 
HR, hvor vi får et indblik i hvordan lønnen køres, vi kigger forbi 
driftsafdelingen, som viser og fortæller om deres projekter, og 
vi kommer med en varmemester med til syn og får lov til at følge 
med 1 dag eller 2.

Vi er derudover også med til at planlægge afdelingsmøder, er 
en del af redaktionen på vores beboerblad og er med på vores 
Sociale Medier.

PLANEN ER KLAR
Når man starter som elev hos Boligkontoret Fredericia, ligger 
der en plan klar fra start. På den måde, får vi det fulde overblik 
over, hvad vi skal nå at lære i vores elevtid, det giver en god 
guideline og tryghed – men planen er selvfølgelig ikke mere  
fast end der også er plads til alt muligt andet spændende.  
Her byder de nemlig også elevernes egen viden og kompetencer 
velkommen, hvilket giver plads til at tænke kreativt, komme 
med inputs, og giver mulighed for, at bidrage og give lidt 
tilbage. Et perfekt grundlag, for et godt samarbejde, hvis man 
spørger os.

På skolen får vi en all-around viden indenfor kontor- og 
administration. Her kommer vi på de obligatoriske skoleophold, 
som vi har vi mulighed for at krydre med spændende valg
fag, indenfor forskellige områder. Her hos Boligkontoret 
Fredericia får vi en mere specifik viden indenfor, hvordan 
man administrerer en almen boligorganisationen – noget vi 
ikke lærer på skolen. Vi får derfor en god kombination med i 
rygsækken.

-

DET GODE FÆLLESSKAB
Hos os her i Boligkontoret Fredericia er fællesskabet vigtigt.  
Vi har mulighed for hver morgen kl. 9.00 at mødes til morgen
brød og kaffe. Den perfekte måde, at få sagt hej til alle.

-

Der arrangeres også personaleture både i og udenfor arbejds
tiden – vi har bl.a. været ude at besøge en bisonfarm og været 
på Bridget Walking og snart skal vi til generalforsamling i vores 
personaleforening. Vi kommer altså hinanden ved, og får nogle 
rigtig gode og skønne oplevelser sammen.

-

Som elev hos Boligkontoret føler man sig som en del af holdet. 
Der er ikke noget man ikke bliver inddraget i og som man ikke 
kan være en del af.

Vi, som elever, har her i foråret været med til at stå for at 
arrangere et stort grill-arrangement. Her blev hele personalet, 
pensionerede medarbejdere, samarbejdspartnere samt 
leve randører inviteret til at nyde grillede pølser/brød, kolde 
drikkevare og hyggeligt samvær. Det var både sjovt og 
nervepirrende at stå med så stort et ansvar for mere end 100 
mennesker, men vi er også stolte af, at der var tillid til os.

BONUS
Hvad end du sidder i økonomien eller hos boligrådgivningen, 
så har det hvert sted en elevansvarlig tilknyttet, som du altid 
kan gå til uanset, hvad du har på hjerte. Både Susanne & Anja 
besidder nogle helt fantastiske egenskaber; begge to er super 
dygtige, kompetente, forståelige, rummelige og ikke mindst 
tålmodige. De møder os altid med åbne arme og smil og så giver 
de vigtigst af alt, os plads til at være lige præcis dem vi er.  
En kæmpe bonus, som vi virkelig sætter pris på.

VI ER IKKE I TVIVL
I de 4 kriterier, som årets læreplads vurderes ud fra kan vi kun 
give Boligkontoret topkarakter på alle parametre og vi håber, 
at I som os, kan se hvorfor Boligkontoret Fredericia er årets 
læreplads 2022.

De bedste hilsner fra
Trine Bonnesen & Charlotte Ellgaard
Spirende 1. - og 2.-årselev hos Boligkontoret Fredericia
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SKADEDYR 

I Fredericia ser vi – 
ligesom i resten af 
landet – en invasion af 
skægkræ (sølvfiskens 
'fætter'), der er alt
ædende og svær at 
komme af med. Læs 
her, hvad du skal gøre 

SKÆGKRÆ  – en kedelig gæst 
REDAKTØR JOAN GRØNNING 

    FAGKILDER: VIDENCENTRET BOLIUS MFL. 

D e fleste kender sølvfisk på badeværelsesgulvet, når der 
er fugtigt eller beskidt. Rengøring og opvarmning er 

normalt 'nok' i kampen mod sølvfisk. 

Anderledes er det med dens større fætter, skægkræ, der 
spiser alt – også tøj, malerier og møbler – og som formerer 
sig vildt, når de først er kommet indenfor. 

Skægkræ er på de sidste 5-10 år gået fra at være næsten 
ukendte til at være i kraftig vækst i Danmark. Ifølge fagfolk 
er der en vis 'corona-effekt', da vi alle under første corona
epidemi indkøbte ekstra mange pakker og madvarer hjem, 
så tonsvis af pap, emballage, fødevarer og tøj krydsede 
grænserne – sammen med skægkræ. 

-

FREDERICIA OGSÅ RAMT 
"Vi har set en eksplosiv vækst i beboere, der kontakter deres   
varmemester pga. skægkræ. I bedste fald kan vi sprøjte lo
kalt mod dem, men vi har haft slemme tilfælde, hvor vi har 
måttet nedfryse et helt lejemål og genhuse beboerne i mel
lemtiden", fortæller inspektør Simon Døssing, der har set 
eksempler i mange afdelinger. 

-

-

-
"Det er ekstremt vigtigt at forebygge skægkræ, tage fat i 
varmemesteren, første gang man ser ét. Tjek også din ind
boforsikring for at se, om den dækker ødelagt indbo og evt. 
genhusning pga. insekter. Selve udgiften til bekæmpelsen af 

skægkræ, såsom gift, konsulentbesøg og evt. nedfrysning af 
lejligheden, skal afdelingen betale, og derfor er det så vigtigt 
at tage fat, straks man ser det første, for at det ikke forme
rer sig rundt i hele afdelingen". 

-

ÆDER ALT OG FORMERER SIG VILDT 
Skægkræ er en invasiv art, altså en art, der har spredt sig 
'kunstigt' til et nyt område, hvor den skader de oprindelige 
arter. De sidste 10 år har skægkræ spredt sig rundt i verden 
via emballage, tøj, fødevarer, papkasser og kufferter. De er 

-

FOREBYG SKÆGKRÆ 

• Dagligvarer og pakker, man modtager, bør kontrolleres, inden 
man bringer dem ind i hjemmet. 

•  Pak papkasser og andet ud udenfor – og kom pappet direkte i 
papbeholderen. 

•  Fjern gamle papkasser indendørs og erstat dem evt. med 
plastkasser. 

•  Kontrollér alle skabe og køkkenskuffer for skægkræ, især mel, 
mandler, nødder og andet tørmad. 

•  Luft ud, og undgå fugt i hjemmet. Skru evt. op for ventilationen, 
dette reducerer også fugten i hjemmet. 

•  Tøj, der har været med på ferie, skal vaskes i vaskemaskine. 
•  Gør ekstra rent; støvsug, så meget du orker, og tør ofte paneler 

og reoler af. Så fjerner du deres 'mad' og undgår både de voksne 
og deres mange æg. 

•  Støvsug grundigt, især i små sprækker. 
•  Støvsug også teknik-rum, bag og under vaskemaskine, i/bag/ 

under skabe og reoler m.m. 
•  HUSK at smide støvsugerposen ud efterfølgende, da de ellers 

bare kravler ud af støvsugeren igen. 
•  Kontakt din varmemester, når du ser det første skægkræ. 
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SKADEDYR 

ikke farlige for hverken mennesker eller husdyrs helbred, 
men de kan ødelægge en del. 

SÅDAN BEKÆMPER DU SKÆGKRÆ 

•  Find ud af, præcis hvorfra de kommer. 
•  Kontakt din varmemester, der har nogle bekæmpelsesmidler 

mod skægkræ. 
•  Virker de ikke, kontakter varmemesteren en 

skadedyrsbekæmper. 

Skægkræ kan modsat sølvfisk skade fx malerier, bøger og 
tapet og gå i madvarer. 

Skægkræ spiser generelt den samme mad som mennesker 
og husdyr, men de er især glade for fødevarer som mel, 
gryn, brødkrummer og sukker. 

Men ellers er skægkræ altædende og gnaver typisk i papir, 
så de kan skade bøger, tapet, malerier og gamle LP-covers. 

Skægkræ lever helst i mørke, så dine køkkenskabe er gode 
levesteder, og du bør smide madvarer ud, som du finder 
skægkræ i, da insektet måske tidligere har kravlet i dine af
løb og dermed kan bringe bakterier med sig. 

-

Skægkræ formerer sig mere end sølvfisk. Skægkræ lever ca. 
7 år, hvor de kan nå at lægge omkring 150 æg hver. 

Kilde: Bolius.dk 

Se tv-indslag: 
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/nyt-skadedyr-
spreder-sig-med-lynets-hast 

SKÆGKRÆ ELLER SØLVFISK? 

SØLVFISK 
12-14 mm lange 
Metalfarvede – blank og skinnende 

Tre haletråde bagud 
Lever oftest i fugt på badeværelser 
Kravler på gulvet, kan ikke kravle lodret 

SKÆGKRÆ 
Op til 20 mm (2 cm) 
Brunlige/mørkegrå – mat i farven 
Kraftige børster foran på hovedet og små 'skæg' på kroppen 
Tre meget lange haletråde, der kan blive længere end selve kroppen 
Trives både i fugt og på tørre/varme steder, så også i stue og køkken 
Kravler både på gulv, vægge, lofter mv. 
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FORSIKRINGER 

Beboer-chok 
Skybrud og vand i kældre samt brande i 
lejligheder gav sved på panden hos lejere 
uden en indboforsikring 

REDAKTØR JOAN GRØNNING 

-E n del lejere tror fejlagtigt, at de ikke behøver en ind
boforsikring, når de bor til leje. Men det er faktisk til 

enhver tid dig som beboer, der har ansvar for at have en 
indboforsikring, som dækker dine ting både i lejligheden og 
i et evt. kælderrum – både ved indbrud, skybrud og brand. 

Sommerens skybrud og brande i nogle lejligheder gav derfor 
sved på panden og en stor overraskelse hos mange beboere, 
hvoraf de fleste nok har fået tegnet en indboforsikring nu: 

Afd. 201 Fuglekvarteretsamt afdelinger i indre by/uden
for voldene fik (kloak)vand ind i kælderen efter skybrud. 

-

• Indboforsikringen dækker i mange tilfælde ødelagte ting i 
ens kælderrum efter skybrud, hvis tingene er placeret for
svarligt. Dvs. ved vand, så er det hævet over gulvet på paller, 
lægter eller bord, så tingene er hævet 10-20 cm fra gulvet. 

-

Afd. 306 Lumbyesparken og 221 Bøgegården oplevede 
brand i en lejlighed, hvor vandet fra brandslukningen løb 
ned i lejlighederne nedenunder og ødelagde flere ting, lige
som sod ødelagde en del ting. 

-

• Indboforsikring dækker ved brand og vand fra brandsluk
ning det, der bliver ødelagt – og indboforsikringen dækker 
også udgifter til genhusning, fx mens lejligheden bliver 
sodrenset eller fugtbehandlet. 

-

KAN BLIVE DYRT UDEN FORSIKRING 
"Nogle af vores beboere har mange ting i kælderen, både pri
vate ting og fx døre fra lejligheden, der er stillet i kælderen. 
Men uanset hvad, så er det lejerens ansvar at have disse ting 
forsikret. Og har man ikke det, så er man erstatningspligtig, fx 
overfor Boligkontoret Fredericia, hvis man har flyttet nogle 
af vores ejendele ned i kælderen", forklarer inspektør Simon 
Døssing, der er inspektør for de føromtalte afdelinger. 

-

Enkelte beboere i rækkehuse har også oplevet at få kloak-
eller regnvand ind, og her gælder de samme råd: Husk ind
boforsikringen. 

-

INDBOFORSIKRING DÆKKER 
MEGET ANDET END INDBRUD 
"Mange lejere, der bor i opgange, tænker måske primært på 
indboforsikring ift. indbrud. De tænker, at hvis de bor på 2. 
sal, får de ikke indbrud, og så sparer de indboforsikringen. 
De omtalte episoder viser bare, at alle bør have en indbo
forsikring", opfordrer Simon Døssing. 

-

En indboforsikring starter ved 160 kr./md., 
alt afhængigt af ens værdier, oplyser chefkonsulent 

Jørgen Kjær Thomsen fra F&P, der er branche-
organisation for forsikrings- og pensionsselskaber, 

til LEJLIGHEDEN. 

Måske en julegave til én selv, eller til ens børn eller børne
børn, der bor til leje. Og supplér evt. samtidig med en røg
alarm, der kan redde liv, hvis man selv får brand, eller hvis 
der kommer røg fra en nabo-lejlighed. 

-
-

I nogle tilfælde dækker en indboforsikring også ved skade
dyr. Læs om skægkræ side 10-11. 

SKYBRUD 

Definitionen på skybrud når det drejer sig om forsikringer er: 
•  15 millimeter regn på 30 min. (eller) 
•  30 millimeter på 1 døgn 

-
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RÅDERET 

Drømmer du om nyt køkken? 
Stigende priser og eksplosive renter gør det i denne tid ikke særlig attraktivt at få nyt 
køkken via den kollektive råderet. Men der er en alternativ løsning, hvis det primært er 
lågefarven, du er ked af 

ØKONOMIMEDARBEJDER KASPER LUND OLLING-LARSEN

    OG REDAKTØR JOAN GRØNNING 

F lere beboere efterlyser nye køkkener efter den kollek
tive råderet, hvor beboere i en afdeling får nyt køkken 

og afdrager det via en månedlig huslejestigning på 300-500 
kr./md., indtil køkkenerne er afdraget typisk efter 20 år. 

-

Tidligere var det men populær løsning, men sådan er det ikke 
mere, efter at både materialepriser, lønninger og ikke mindst 
renter er eksploderet det sidste år. 

Se bare her nederst på to udregninger på samme køkken, 
men forskellige priser i 2020 og her i 2022. 

Som du kan se på udregningerne, så er selve prisen på sam
me køkken steget med 25% på 2 år. Det betød en månedlig 
huslejestigning på 350 kr. i 2020 – fik man køkkenet i 2022, 
blev huslejestigningen på 580 kr./md. 

-

Samtidig er renterne steget med 300%, så den samlede til
bagebetaling på samme køkken er steget med 55.200 kr. – 
alene pga. stigende materialepriser og højere renter. 

-

ALTERNATIV 
KØKKENRENOVERING 
Hvis du primært er træt af låge
farven i dit nuværende køkken, 
så kan du overveje at få sprøj
temalet dine køkkenlåger – og 
samtidig være med på trenden, 
der hedder ’upcycling’, hvor 
man renoverer gamle ting, til et 
mere moderne udtryk. 

-

-

Kunne du tænke dig det, så skal 
du søge Boligkontoret Frede
ricia om tilladelse, men det vil 
du typisk få ’ja’ til, hvis du bru
ger en godkendt sprøjtemaler. 
Maling med pensel på lågerne 
er ikke tilladt, da de ikke kom
mer til at se pæne ud. 

-

-

-

Der er flere køkkenrenoveringsfirmaer, der gør den slags. 
Søg på internettet, eller tjek Bolius.dk for ’upcycling’. 
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ØKONOMI 

HUSLEJESTIGNINGER 
Ny lov fra august satte midlertidigt loft over huslejestigninger i private lejemål på 4%,  
trods højere inflation – loven gælder dog ikke almene boliger, hvor man flere steder har set  
huslejestigninger på 5-6%, også her i Fredericia 

DIREKTØR FINN MUUS    

D et virker umiddelbart som den omvendte verden… 
at huslejen i de private boliger er steget mindre end 

i almene boliger. Det er dog tilfældet, efter at regeringen i 
august vedtog en midlertidig lov om loft på huslejestignin
ger i private lejemål på 4% pr. år. 

-

•  Private udlejere regulerer normalt deres huslejer efter 
nettoprisindekset, altså efter hvor meget priserne er ste
get i samfundet og dermed også udgifterne for udlejeren. 
Det ville med den nuværende inflation betyde, at private 
udlejere inden lovindgrebet ville have kunnet hæve husle
jen med omkring 9%. 

-

-

-

Efter lovændringen kan private udlejere midlertidigt nu kun 
lade huslejen stige med 4% om året, medmindre de kan 
 dokumentere, at det ikke er nok til at dække de øgede om
kostninger. 

•  Almene boliger  har balanceleje, og det betyder, at vi ikke 
må tjene på huslejerne, der alene må dække de faste og 
variable budgetterede omkostninger. 

Direktør Finn Muus forklarer årsagen til huslejestigninger. 

De opsparede midler i afdelingerne ligger hos tre forvaltere, 
der har sat pengene i fx realkreditobligationer, som over 
årene har givet afdelingerne en indtægt, der kan være med 
til at nedsætte huslejen eller holde den i ro. 

Det har været godt i mange år med positive renter, men det 
har ændret sig, siden negative renter på indestående blev 
indført i 2016. 
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NEGATIVE RENTER 
Siden negative renter kom til i 2016, er det (bortset fra 2021) 
alligevel lykkedes afdelingerne at få et positivt afkast af de
res indestående på 1-2% – det lyder måske ikke som den 
store indtægt, men er stadig noget bedre end at betale en 
negativ rente på 0,75%. 

-

Faktisk ville en negativ rente på 0,75% have betydet en sam
let renteudgift på 3 mio. kr. om året for alle Boligkontoret 
Fredericias afdelinger tilsammen. 

-

TUNGEN LIGE I MUNDEN… 
Siden starten af 2021 er kursen på danske realkreditobliga
tioner faldet, fordi udenlandske investorer har solgt ud af 
danske realkreditobligationer for at købe aktier. 

-

Det har betydet kurstab, som almene boligorganisationer 
har pligt til tage med i årsregnskaberne, selvom det ikke er 
et realiseret tab. Mange afdelinger har derfor haft under
skud i regnskabet for 2021. Så længe kurstabene på obligati
onerne ikke er realiseret, så er obligationerne ikke reelt ble
vet solgt til den lave kurs, og derfor kan kurstabet parkeres 
på en konto i afdelingen. 

-
-
-

ØKONOMI 

2023-BUDGET 
"I budgetterne for afdelin
gerne i 2023 er der derfor 
indregnet et mindre overskud 
fra tidligere år. Sammenholdt 
med stigende el-udgifter på 
fællesarealerne, højere udgif
ter til renovation og højere 
varmepriser på fællesarealer
ne betyder det, at huslejerne 
i 2023 stiger 4-10%, alt efter 
hvilken afdeling man bor i", 
forklarer administrationschef 
Preben Lærche. 

Preben Lærche,  
administrationschef 

-

-

-

Der findes også almene boligafdelinger, hvor huslejen stiger 
mindre end de 4%, alt efter hvad de har haft stående af 
overskudsmidler fra tidligere år. 

Summa summarum: 
Lovindgrebet satte en midlertidig begrænsning på husleje
stigninger i private udlejningsboliger. Huslejer i almene boli
ger stiger efter de faktiske udgifter. 

-
-

FORMANDSMØDE 

D en 29. oktober afholdt vi det halvårlige formandsmøde 
på Hotel Fredericia. Pga. de mange udfordringer mht. 

inflation, krig, stigende priser og klimaudfordringer, så var 
formændene i år blevet opfordret til selv at vælge, hvilke 
emner de ville have fokus på, og de valgte ’stigende huslejer’ 
og ’bæredygtighed’. 

På mødet fik formændene en uddybende forklaring på de 
stigende huslejer, som du, kære læser, kan læse side 14. 

Projektleder Stefan Weihrauch fortalte om bæredygtighed 
set både globalt og fra Boligkontoret Fredericias vinkel som 
beskrevet i vores målsætningsprogram. Der var emner som 

ladestandere, sol-
celler og renova-
tion. Vil beboere uden elbiler 
betale for dem med? Skal solceller give overskud eller 
mest være grøn profil? Og hvordan går det lige med reno
vationen? 

-

Du kan læse uddybende referat fra for
mandsmødet på 

-
Boligfa.dk – eller ved at 

scanne koden → 
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NYT FRA DRIFTEN 

Læs her om nogle af de 

nyeste tiltag i driften 

ude i afdelingerne i 

Boligkontoret Fredericia. 

Af teknisk chef  

Jørn Brynaa 

nu
Her

AFDELINGSMØDER 2022 

Til årets afdelingsmøder var i gennemsnit 19% af 
jer beboere repræsenteret, med størst fremmø
de i afdelinger med rækkehuse og seniorboliger 
– og især i afdelinger, hvor der var afstemning 
om, hvorvidt man må have hund og kat; her 
mødte mange frem. 

-

Nyeste afdelinger, der tillader hund eller kat, er afdeling 203 Fr. Hansens Allé – Johs. 
Jensens Allé og afdeling 214 Korskærparken. 

Se listen med alle afdelinger, hvor husdyr er tilladt i et eller andet 
omfang. Scan koden → 

FÆLLES TAGRENDESUGER 
12 afdelinger i Boligkontoret 
Fredericias har i fællesskab ind
købt en tagrendesuger med 
kamera, så de kan holde ud
gifter til tagrenderensning på 
bygninger og carporte på et 
minimum. Afdelingerne lig
ger primært mellem jern
banen og voldene samt på 
Lumbyesvej. 

-

-

-
-

De 12 afdelinger er 
• 201 Fuglekvarteret, 203 Fr. Hansens 

Allé/Johs. Jensens Allé, 207 Egum, 
210 Ringparken, 219 Vesterbrogade, 
221 Bøgegården og 222 Rosenlunden 

• 301 Birkehaven, 305 Vaseparken I, 
306 Lumbyesparken og 320 Mads
byhus 

-

•  404 Christiansberg. 
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NYT FRA DRIFTEN 

BYENS BEDSTE ALTAN? 

Efter sidste blad, hvor Folke fra Jernbanegade på side 10 
efterlyste mere fokus på grønne altaner, har flere beboere 
opfordret bæredygtighedsansvarlig Stefan Weihrauch til at 
gå videre med idéen. 

Stefan Weihrauch efterlyser derfor nu 
beboere, som vil være med i en arbejds
gruppe, der vil gå videre med at planlæg
ge en konkurrence eller lignende under 
overskriften: Fredericias grønneste altan. 

-
-

Har du ideer, og vil du med i en sådan arbejdsgruppe, så 
skriv til Stefan på sw@boligfa.dk inden jul, så bliver du invi
teret til et planlægningsmøde efter nytår. 

-

RÅDERETSKATALOGER 
Nu er teksterne i mange Råderetskataloger opdaterede, og 
afdelingerne 207, 312, 307 og 218 har fået Råderetskataloger 
for første gang. 

Sagsnummer: S18-212 

Side 1 af 9 

Dokumentnummer: D22-29276 6.0 

«Leje _Sel»«Leje _A d»«Lejer_Lejemaal» 

Råderetskatalog 

Dette råderetskatalog er senest godkendt af afdelingsmødet den 7. september 2022 og 

endeligt af organisationsbestyrelsen den 12. oktober 2022. 

Dermed erstatter dette råderetskatalog alle tidligere udgaver for afdelingen. 

Afdeling 207 - Egum 

Dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig. 

Læs mere om 
råderetten på 
Boligfa.dk 
– eller scan 
koden her → 

Hvis din afdeling har et Rå
deretskatalog, finder du det 
på Boligfa.dk + Afdelinger 
+ (find din afdeling) + se 
under 'dokumenter' + 'ge
nerelle dokumenter'. 

-

-

HJERTESTARTER-
KURSUS 

I november afholdt vi endnu et 3-timers hjertestarterkursus, 
der var lærerigt og underholdende på samme tid. 

Kurset indeholder: 
- Konstatering af hjertestop 
- Alarmeringsprocedure 
- Effektiv hjerte-lunge-redning 
- Korrekt betjening af hjertestarter 
- Stabilt sideleje 
- Scenarie-træning 
- Cases fra det virkelige liv 

Læs mere – scan koden → 

Ca. 3.500 mennesker bliver hvert år ramt af hjertestop uden 
for sygehusene, og op mod 55.000 danskere har i dag hjer
teproblemer, nogle uden at vide det. Derfor er det vigtigt, at 
man kan træde til hurtigt med hjælp, hvis en person falder 
om med hjertestop. Minutterne tæller, og chancen for at 
overleve falder med 10% for hvert ekstra minut, der går. 

-

Boligkontoret Fredericia afholder næste hjertestarterkur
sus i starten af 2023 – hold øje med LejerWeb for tilmelding, 
da der er først-til-mølle. Der er plads til 16 deltagere. 

-
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GUIDE 

Hvis dit vasketøj ikke er særlig 
beskidt, kan du godt vaske det 
rent ved 15-20°C –  og er det kun 
let beskidt, kan du nøjes med en 
vasketemperatur på 30°C. 

dugørSådan

VASK DIT TØJ VED LAVERE  
TEMPERATURER 
– SÅ MEGET SPARER DU 
Mange vasker tøj på 40°C eller derover, men i mange tilfælde kan du få dit tøj lige så rent 
ved tøjvask ved temperaturer på 15, 20 eller 30°C. Læs her, hvad du kan vaske ved hvilke 
temperaturer, og hvad du kan spare 

STINA ASKHOLM MELLERUP, VIDENCENTRET BOLIUS 

T øm vasketøjskurven, ind med tøjet i vaskemaskinen, 
vaskemiddel i og så indstille maskinen på 40 eller 60°C. 

Kender du den rutine? Så er du ikke den eneste. 

En undersøgelse fra 2021 foretaget på vegne af Electrolux 
blandt 12.000 europæere – heriblandt 1000 danskere – vi
ser, at næsten 7 ud af 10 danskere vasker deres tøj ved 40°C 
og derover. Og det skyldes mere vane end viden. Undersø
gelsen viser nemlig også, at halvdelen af danskerne vasker på 

-

-

den måde, de fik det vist eller lært på af fx deres forældre. 
Men du kan faktisk sagtens sænke temperaturen i vaskema
skinen uden at gå på kompromis med vaskekvaliteten – og 
på den måde gøre en forskel for miljøet og spare penge på 
samme tid. 

-

SPAR PENGE OG CO
2
 – VASK PÅ 20 ELLER 30°C 

Hvis vi alle sænkede vasketemperaturen fra 40 til 30°C, kan 
man ifølge undersøgelsen reducere mængden af CO2 med 
4,9 mio. ton om året i Europa. Det svarer til, at man fjerner 
mere end én million biler fra vejene. 
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GUIDE 

Samtidig sparer du penge. Ifølge SparEnergi.dk kan du spare 
55% af dit elforbrug på vaskemaskinen, hvis du sænker vaske
temperaturen fra henholdsvis 40 og 60°C til 20 og 30°C. 

-

Ved en enkelt tøjvask er gennemsnitsforbruget for vaske
maskiner forskelligt, afhængigt af hvilket energimærke de 
har. Da mange nok har vaskemaskiner mærket i den gamle 
ordning, er der herunder vist tal for både den gamle og den 
nye ordning: 

-

Gammel ordning (frem til 1. marts 2021): 
• A: 1,03 kWh 
• A+: 0,90 kWh 
• A++: 0,79 kWh 
• A+++: 0,70 kWh 

Ny ordning: 
• D: 0,69 kWh 
• C: 0,59 kWh 
• B: 0,52 kWh 
• A: 0,45 kWh 

Vil du beregne din årlige besparelse ved at sænke vasketem
peraturen, kan du benytte Videncentret Bolius' vaskemaski
ne-beregner. 

-
-

Først indtaster du dine oplysninger i beregneren. Ved en 
A+++ maskine og fire vaske ugentligt bruger vaskemaskinen 
145,6 kWh årligt. Besparelsen udgør derefter 55% af 145,6 
kWh, hvilket løber op i 80 kWh. 

Ved en kWh-pris på fx 6 kr. sparer du altså 6 gange 80, hvil
ket er lig med 480 kr. årligt. 

-

Vær opmærksom på, at der er tale om cirka-beløb, og at 
besparelsen varierer, alt efter hvilken vaskemaskine du har, 
og hvilket vaskeprogram du bruger. 

HVAD KAN DU VASKE VED HVILKE TEMPERATURER? 
Læs altid på tøjet, hvilken temperatur tøjet maksimalt kan 
tåle ved vask, så det ikke krymper. 

• 15-20°C: Hvis dit hverdagstøj ikke er særlig beskidt, kan du 
sagtens vaske det ved de helt lave grader. Har tøjet pletter, 
bør du bruge vaskemiddel med særlige enzymer, der kan 
nedbryde fedt og pletter i koldt vand. 

• 30-40°C: Hvis dit tøj, som fx kjoler, bukser, skjorter og T-
shirts, er let snavset, kan du få det fint rent ved at sætte 
vaskemaskinen på 30°C. Naturligvis forudsat, at tøjet ikke 
er smurt ind i jord, kødsovs eller lignende. 

Husk at bruge et vaskemiddel, der er egnet til vask ved 30°C, 
og vask ikke tøj, som kræver en kold vask eller specialrens. 

Du kan også vaske håndklæder, som er brugt til hænder, på 
40°C. Det kræver dog, at du har vasket dine hænder grun
digt med varmt vand og sæbe, inden du har brugt håndklæ
derne – ellers skal håndklæderne vaskes på minimum 60°C. 

-
-

• 60°C: Det anbefales, at sengetøj, håndklæder, undertøj og 
tøj, der kan have bakterier og støvmider i sig, vaskes ved 
60°C. 

• 90°C: De helt høje temperaturer bør du kun bruge ved 
tekstiler, som har været udsat for særlige bakterier – fx 
rengøringskluden fra toilettet eller tøj med bakterier fra 
opkast, diarré etc. 

SPAR FLERE PENGE PÅ TØJVASK 
I stedet for at klatvaske dit tøj bør du altid samle en hel ma
skinfuld tøj, inden du sætter vaskemaskinen i gang. Ifølge 

-

SparEnergi.dk vasker vi danskere i gennemsnit kun 3,2 kg tøj 
ad gangen, selvom vores vaskemaskiner er beregnet til 5-6 
eller 7-8 kg. 

Har du en A+++ vaskemaskine til 7-8 kg, kan du spare mere 
end hundrede kroner om året, hvis du fylder vaskemaskinen 
op hver gang og dermed kun kører den to ud af tre gange. 

Hvis du har en variabel prisaftale (flexafregning) på el, hvor 
du typisk betaler forskellige priser hver time, kan du spare 
penge ved at sætte vasketøjet over, når elprisen er lavest. 

Tjek den aktuelle pris hos dit elselskab (mange har en app, 
der viser prisen time for time) eller på apps som Min Strøm 
(iPhone). 

Bolius sparetips 
Besøg https://www.bolius.dk/spar-paa-energien 
eller scan koden → 
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BÆREDYGTIGHED 

STEFANS KLUMME  
AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG 

SMID IKKE BARE UD  
– brug din klageret, eller reparer 
Hvis du virkelig vil gøre noget godt for miljøet og for din økonomi, så stil krav til det, du 
køber, og pas godt på det, når du har købt det – og overvej at ønske dig 're-loved' eller 
'pre-loved' ting i julegave, altså ting, der er 'elsket-af-andre-før'-ting 

S om jeg ser det, så taler mange om miljø og CO2-bespa
relse, elpriser samt benzin- og diesel- og gaspriser på 

et forkert grundlag. 

-

Vi brokker os og er bekymrede (og med rette), men vi har 
ofte kun fokus på, at der er længere leveringstid på ting, vi 
plejer at kunne købe. Fx at man kan risikere at skulle vente 1 
år på en ny bil – helt ærligt, et luksusproblem! 

Der er mange mennesker i verden, som ikke kan få helt basa
le, livsnødvendige ting som rent vand, mens vi i den vestlige 
verden fortsætter vores uhæmmede forbrug. 

-

REPARER, OG KØB BRUGT! 
Den eneste rigtige måde at spare på er ved at forbruge min
dre. Så enkelt er det: 

-

Købe færre ting, købe brugt og reparere det, du har. 

FOTO: DREAMSTIME 

Stefan Weihrauch har selv fået 'nyt' køkken for under 8.000 kr., 
da han fik malet sit 22 år gamle Ikea-køkken ved en professionel  
maler. Selv brugte han nogle timer på først at afmontere og så 
genmontere lågerne med en helt almindelig skruemaskine. 
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RE PAIR 
RE USE 
RE DUCE 

GARANTI OG REKLAMATIONSRET

To helt forskellige ting, der ofte bliver blandet sammen.  

REKLAMATIONSRET 
Din lovmæssige ret til at klage over fejl på en vare i 2 år efter køb  
er fastsat i købeloven. 

Reklamationsretten betyder, at hvis du køber en vare hos en  
forhandler, skal forhandleren løse fejl på dine produkter i de  
første to år, efter du har købt en vare. 

Den toårige reklamationsret gælder for alle varer og dele, både  
nye og brugte, og den omfatter også tilbehør som for eksempel  
batteriet i en smartphone. 

GARANTI 
En garanti er noget ekstra, som sælgeren, importøren eller  
producenten frivilligt kan give dig på et produkt, du køber. 

Garantien skal stille dig væsentligt bedre end købeloven. Den kan  
fx give dig ret til at klage over et produkt i længere tid end de to år,  
som reklamationsretten dækker.  

Den kan også dække situationer, som ellers ikke ville være  
omfattet af reklamationsretten. 

OBS 
Brug reklamationsretten før garantien. 

Er varen gået i stykker inden for de første to år efter købet?  
Og er problemet dækket af reklamationsretten?  
Så skal du altid først gå til forhandleren og bruge din  
reklamationsret. 

Ifølge købeloven har forhandleren nemlig pligt til at løse  
problemet. Derudover skal forhandleren kende til problemet fra  
begyndelsen, hvis der senere opstår problemer, som forhandleren  
har ansvaret for at løse. 

Giver garantien mere favorable vilkår, kan forhandleren i  
reklamationsperioden tage kontakt til garantistilleren og få dem  
til at løse problemet. Er problemet ikke dækket af garantien, har  
forhandleren fortsat ansvaret for at løse problemet. 

Kilde: Taenk.dk 

 

BÆREDYGTIGHED 

Det gælder alt lige fra din bil over opvaskemaskinen, hår
tørreren, eltandbørsten, den elektroniske vægt, elkedlen og 
cykellygten til sømmen i bukserne, der går op, og sålen på 
skoen, der løsner sig – fortsæt selv listen. 

-

Hvis vi tager ansvar for det, vi køber – og respekterer de res
sourcer, der er udvundet, forarbejdet og transporteret – så 
minimerer vi helt automatisk overforbrugets uholdbare ud
nyttelse af vores omgivelser og den forurening, det skaber, 
ikke mindst CO2-udledningen. 

-

-

-Langt de fleste af de ressourcer, vi forbruger, er begræn
sede og ikke fornybare – og de fornybare 
ressourcer som fx fisk og skov bruger vi 
op hvert år tidligere og tidligere – læs de 
skræmmende fakta om Earth Overshoot 
Day ved at scanne koden her → 

De viser, at når vi har 'indsat' 100 kr. på naturens konto, så 
bruger vi 170 kr. – og det gør vi år efter år efter år… 

DERFOR: Forbrug mindre. Køb færre ting, køb brugt, og re
parer det, du har. 

-
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Internet, du bliver 
100 % tilfreds med 
Med fibernet fra EWII får du stabilt og hurtigt internet - uanset hvor mange, der er 
på internettet samtidig. Hos EWII får du 100 % tilfredshedsgaranti, ingen binding, 
gratis tilslutning og oprettelse samt døgnåben teknisk support. Og som beboer i 
Boligkontoret Fredericia, får du endda meget lavere priser.

Bestil på ewii.dk 
eller ring på 70 55 55 57

Ingen binding
Inkl. wifi-router

Døgnåben support
Gratis oprettelse
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RE PAIR 
RE USE 
RE DUCE 

Stefans råd til 
os alle: Køb kun 
det nødvendige, 
og køb kvalitet. 
Eller køb brugt. 
Brug tingene, så 
længe du kan, og 
sælg, eller forær 
dem væk bag
efter. 

-

10 X MINDRE FORBRUG 

1 
Slid dine ting helt ned 
Rigtig mange maskiner og apparater fra hjemmet ender på 
genbr ugspladsen, selvom de stadig funger  er. 33% af kaffe
maskinerne, vi danskere skiller os af med, virker stadig – og 

tallet er 58% for tv-apparater. 

-

Ved at slide dine ting op går der længere tid imellem produktionen 
af nye produkter, der belaster klimaet mht. både produktion, 
transport og emballage. 

2 
Reparér dine ting 
Små skader er ikke lig med ødelagt eller nedslidt. Ved at 
reparere ting kan du forlænge levetiden. Op mod 80% af 
de elektriske apparater fundet på genbrugspladsen kan 

genbruges. 

Måske har du brug for reservedele eller hjælp fra en fagperson. 
Henvend dig evt. hos forhandleren eller 
producenten – eller besøg en repair-café. 
Ved redaktionens slutning var der desværre 
ingen i Fredericia, men der er i både Kolding 
og Middelfart. 

Læs mere på https://repaircafedanmark.dk 

Gem altid kvitteringen, når du køber nyt, så du har styr på både 
garanti og reklamationsret. Selvom garantien er udløbet, er det 
med til at påvirke i detail- og producentleddet, når du laver en 
reklamation over en fejl. 

3 
Skab gode vaner 
Det er let at blive fristet af tilbud i butikken, byggemarkedet 
eller på nettet. Stop op, inden du køber, og spørg dig selv, 
om du virkelig mangler det, du er ved at købe. 

4 
Køb robuste og holdbare ting 

Julegaveidé 
Undersøg og mærk efter, om et 
produkt virker robust, eller om det 
har dele, der nemt knækker eller bøjer. 

Tjek også anmeldelser af produktet, inden du køber. 

Ved at købe robuste og holdbare ting mindsker du spild, og du kan 
regne med at købe færre ting på sigt. 

5 
Vælg kvalitet 

Julegaveidé 
Oftest går pris og kvalitet hånd-i-
hånd. Vælg derfor bedre kva lit et,  
der typisk holder længere. Der er også en  

menneskelig tendens til, at vi passer bedre på ting, vi har  
betalt mere for. Kvalitetsting er også meget nemmere at sælge igen.  

6 
Pas på dine ting 
Jo bedre vi passer på vores ting, desto længere holder de. 
Stil cyklen ind, i stedet for at den står ude i regnen, brug en 
god sleeve/taske til din computer og et stødsikkert cover 

til din telefon. 

Det slider mere at vaske dit tøj end at bruge det – vask derfor kun, 
når det er nødvendigt. 

Og til slut "morfar-reprimanden", der altså stadig holder – "puds 
dine sko" :) 

7 
Hver sin – eller måske én til deling? 
Overvej, om der er ting og sager, hvor du måske ikke behøver  
din helt egen, men måske kan dele fx din boremaskine, dit  
paddleboard eller din hækkeklipper med naboen? 

8 
Sælg dine ting  
– og køb selv genbrug Julegaveidé
Hvis du indimellem skifter ikke
ødelagte ting ud med nyt, så sælg dem, 

eller giv dem videre. Det forlænger levetiden og sparer på 
ressourcerne. Du kan også købe dine egne ting som genbrug – det 
sparer dig penge, og du får måske råd til en bedre kvalitet. Mange 
kalder genbrug for 're-loved' eller 'pre-loved' – gen-elsket eller før
elsket. Nogle genbrugsbutikker udsteder også gavekort.  

-

-

9 
Bedre kvalitet,  
ikke større forbrug 

 

Julegaveidé 
Køber vi færre ting, sparer vi penge. 
Brug de sparede penge på generelt at købe 

bedre kvalitet, der holder længe. 

Eller køb natur på https://naturfonden.dk/om-fonden, og gør noget  
godt for biodiversiteten og dem, der kommer efter os. 

10 
Begynd med de små ting 
Selvfølgelig redder vi ikke planeten alene ved ikke at 
købe en ny blender. Men det er meget bedre at gøre 
lidt end slet ikke at gøre noget. Selv små ting gør en 

forskel, hvis alle gør det – og når du og jeg tager skridtet, er vi med 
til at vise det gode eksempel. 

Kilde: Bolius 

TIP: 
Bæredygtig pakkekalender – tjek idéen ud, 
scan koden → 

https://repaircafedanmark.dk
https://naturfonden.dk/om-fonden


Internet, du bliver 
100 % tilfreds med 
Med fibernet fra EWII får du stabilt og hurtigt internet - uanset hvor mange, der er 
på internettet samtidig. Hos EWII får du 100 % tilfredshedsgaranti, ingen binding, 
gratis tilslutning og oprettelse samt døgnåben teknisk support. Og som beboer i 
Boligkontoret Fredericia, får du endda meget lavere priser.

Bestil på ewii.dk
eller ring på 70 55 55 57

Ingen binding
Inkl. wifi-router

Døgnåben support
Gratis oprettelse

https://www.ewii.dk/privat/


 

Jul og nytår er forbundet med fællesskab, venner og familie, 
men desværre sidder alt for mange ufrivilligt alene i disse højtider. 

Julevenner.dk 
Ingen skal sidde ufrivilligt alene juleaften 

Har du ekstra plads om julebordet? Eller søger du et hyggeligt hjem at holde jul i? 
Så opret dig gratis på Julevenner.dk, og oplev en anderledes, eller uforglemmelig jul i selskab med søde julevenner. 

Nytårsvenner.dk
Ingen skal sidde alene nytårsaften 

Der kan være mange grunde til, at man søger nogen at tilbringe nytårsaften med. 

Måske har du lyst til at: 
- tilbringe en aften med nye traditioner? 

- gøre en forskel for nogen, som måske sidder alene? 
- tilbringe en hyggelig aften sammen med søde mennesker? 

Har du ekstra plads omkring nytårsbordet, eller søger du et hyggeligt hjem at tilbringe nytårsaften i, 
så opret dig på Nytårsvenner.dk, og find dine nytårsvenner for i år. 

Julevenner.dk er et fælles 
initiativ mellem Boblberg og 

Røde Kors, imens Nytårsvenner 
er et initiativ af Boblberg.   

https://Julevenner.dk
https://boblberg.dk/nytaarsvenner
https://boblberg.dk/nytaarsvenner
https://Julevenner.dk
https://Julevenner.dk
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