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LEDER

Julegaverne kom tidligt i år: 1. december kom Korskær-
parken af "Ghetto-listen", og Sønderparken blev fjernet af 
listen over "Udsatte boligområder". I Boligkontoret Frede-
ricia har vi svært ved at få armene ned, fordi det giver os 
et andet udgangspunkt i det kommende år:

Hvis Korskærparken ikke var kommet af Ghetto-listen, 
skulle vi sammen med Fredericia Kommune senest i juni 
2019 have afleveret en udviklingsplan, hvor vi skulle be-
skrive, hvordan vi de næste 10 år med nedrivning og om-
dannelse af familieboliger til ældreboliger og ungdoms-
boliger kunne reducere området til kun at have 40% 
almene familieboliger. En opgave, der ville have berørt 
540 boliger og dermed 540 familier. 

Heldigvis kom Korskærparken af Ghetto-listen, og der-
for er udgangspunktet ændret: Nu skal vi i stedet arbejde 
målrettet med ikke at komme tilbage på Ghetto-listen.  
Det gør os mindre pressede på tid med hensyn til at få 
truffet de rigtige beslutninger sammen med Fredericia 
Kommune.

I Fredericia var det rettidig omhu, at vi kom af listen, mens 
man i andre byer, hvor der stadig er ghettoer, skal arbejde 
på bl.a. at få en dispensation. I lovgrundlaget kan man 
ikke se, om der vil kunne gives en fuldstændig dispensa-
tion fra nedrivning, hvilket kan betyde, at man blot kan 
få en dispensation for de 60%, men ikke hvad procent- 
andelen så vil være.

" Ghetto-listen er præget af tilfældigheder, 
hvor få personer fra eller til kan afgøre 
skæbnen for mange beboeres hjem". 

Galimatias at rive nyrenoverede boliger ned
En lang række ting ligger altså fast i parallelsamfunds-
pakken, men der er også hårdt pres på partierne ift. kravet 
om afvikling af velfungerende – og i mange tilfælde ny-
renoverede – almene familieboliger. Vores paraplyorga-
nisation Boligselskabernes Landsforening (BL) er fortsat 
i dialog med beslutningstagere nationalt og lokalt, fordi 
der stadig hersker usikkerhed om, hvorvidt regeringens 
udpegede "tremandsgruppe" – som man har givet  navnet 
"Ghetto-repræsentanter" – skal have kompetencen til at 
kunne stoppe en udviklingsplan, hvis et område kan klare 
det uden at nedrive velfungerende boliger. 

Fra markering til prioritering
Selvom vi nu kan glæde os over at være sluppet af med 
de to 'stempler' i Fredericia, så er det stadig rystende, at 
Ghetto-listen er gået fra at være et markeringsværktøj, 
der sætter et negativt mærkat på en række boligområder 
(herunder tidligere Korskærparken) til at være et kontant 
prioriteringsværktøj, som styrer beslutninger med enor-
me menneskelige og økonomiske konsekvenser. 

Til sidst vil jeg på bestyrelsens, medarbejderes og egne 
vegne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

FOTO: JESPER SENECA

AF ORGANISATIONSBESTYRELSESFORMAND LIS GREGERSEN
ligr@boligfa.dk

YES: 
Fredericia 
ghetto-fri!
Korskærparken ikke længere på 
Ghetto-listen, og Sønderparken 
er ikke længere et såkaldt 'udsat 
boligområde'

3LEJLIGHEDEN · DECEMBER 2018



KORT & GODT

Meld dit barn eller barnebarn ind i Boligkontoret Frederi-
cia, når de fylder 15 år, og hjælp dem dermed på vej til en 
god og billig lejlighed hos Boligkontoret Fredericia, når de 
bliver voksne. 

Det koster 200 kr. at melde sig ind hos Boligkontoret Frede-
ricia og herefter 125 kr./år at bevare sin anciennitet.

Julegave til børn 
og børnebørn

Vesterbrogade 4 

7000 Fredericia 

7622 1200

www.boligfa.dk 

post@boligfa.dk

Fordelskort

AFDELINGSMØDER
Gulvafløb og husdyr i fokus

Sensommerens afdelingsmøder er afholdt i samtlige 
Bolig kontoret Fredericias mange afdelinger. Det var især 2 
emner, der gik igen på de fleste møder: Husdyr + gulvafløb.

I rigtig mange afdelinger har der været stillet forslag om 
at udvide antallet af dyr, der må opholde sig i boligerne. 
De fleste steder blev forslaget dog stemt ned. 

I mange afdelinger har man også diskuteret vedligehol-
delse af gulvafløb, der er en del af den indvendige vedlige-
holdelse, man som lejer har ansvaret for. I en stor del af 
afdelingerne er dette nu skrevet ind i vedligeholdelsesreg-
lementet, så man undgår fremtidig usikkerhed om emnet.

ALTSÅ: Som lejer har DU ansvar for jævnligt at rense af-
løbet for skidt og hår. Stopper afløbet, kan vand ikke løbe 
væk, og det løber derfor andre steder hen i lejligheden, 
hvor det kan gøre stor skade. 

Festsalen i afd. 306 på Lymbyesvej 8 står ofte tom. Derfor 
har afdelingsbestyrelsen besluttet fremover også at leje 
salen ud til alle interesserede, der bor hos Boligkontoret 
Fredericia. 

Festlokalet kan rumme op til 50 personer. Det har et an-
retterkøkken og koster 1200 kr./døgn. 

Yderligere information fås hos Bent Pedersen på 
2423 3218 eller bentkirstenpedersen@gmail.com.

Festsalen til alle
Nu kan alle beboere hos Bolig kon to ret 
leje festsalen på Lumbyesvej afd. 306

Aflæsning af 
 varme målere

Betaler du a conto-varmebidrag til Boligkontoret Frede-
ricia, skal du huske, at dine varmemålere bliver aflæst 
mellem 1. december 2018 og 15. januar 2019 pga. 
 ændring af varmeåret, som omtalt i sidste nummer af 
LEJLIG HEDEN. Du bliver varslet af aflæsningsfirmaet 
 (Techem eller Brunata), så hold øje med din postkasse 
 eller opslagstavlen i opgangen.
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KORT & GODT

Velkommen
til nye beboere

Vi siger velkommen til 135 nye beboere, der er flyttet ind i en 
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder. 

Julelukket
Vi holder julelukket fra fredag  

d. 21. december kl. 13 og er tilbage 
igen d. 2. januar 2019.

Billard for alle

På toppen af Kongens Punkt
I november så Kongens Punkt så flot ud, billedet er taget 
øverst på den store kran. I løbet af det næste lille års tid 
ændrer området sig uge for uge. Efter planen er der rejse-
gilde i starten af 2019, fremvisning af boliger i foråret og 
indflytning i efteråret 2019. 

Bebyggelsen omfatter: 
• 28 boliger i SeniorBo-fællesskab.
• 13 almene boliger i to etager.
• 1 fællesrum.
• 3 tagterrasser på 3. sal.

Den gennemsnitlige boligstørrelse er 102 m2, og huslejen 
er gennemsnitligt 8070 kr. + forbrug.

Dertil kommer 29 private boliger og en stor café med 
udeservering.

Kig forbi kælderlokalerne på Pranger-
vej 142 til et slag billard tirsdage og 
torsdage kl. 19 og søndage kl. 13

Formanden for Billardklubben i afd. 310, Edith Christensen, 
inviterer alle interesserede beboere hos Boligkontoret 
Fredericia til at benytte klubbens faciliteter. 

Så har du lyst til at spille billard, så smut forbi kælderloka-
lerne på Prangervej 142 tirsdage, torsdage eller søndage.

Spørgsmål? Kontakt Edith Christensen på 5070 7591.
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

For beboerne i 26 afdelinger starter 2019 med en hus-
lejenedsættelse på mellem 0,88% og hele 10,61% – det 
sidste kan beboere på Falkevej (afd. 201) glæde sig over, 
da huslejen i gennemsnit falder ca 200 kr./md.

"I nogle boligorganisationer laver man skrivebordsbespa-
relser. Altså beslutter overordnet, at alle afdelinger fx skal 
spare 5%. I Boligkontoret Fredericia har organisationsbe-
styrelsen sammen med administrationen valgt, at vores 
varmemestre og inspektører gennemgår alle afdelinger 
for besparelsesforslag. De bliver i det nye år præsente-
ret for de enkelte afdelingsbestyrelser, som så kan tage 
stilling til de enkelte forslag om at effektivisere ved fx at 
optimere varmemestrenes tid og dermed spare penge, 
der kan komme dig som beboer til gode i form af lavere 
husleje – eller i det mindste at undgå eller mindske en evt. 
huslejestigning", fortæller direktør Finn Muus.

I effektiviseringsarbejdet er der dog allerede fundet be-
sparelser i 26 afdelinger på op til 10,61%, hvor lejen har 
kunnet sættes ned. I andre 31 afdelinger har man kun-
net undgå en planlagt huslejestigning, mens få afdelinger 
har fået mindre huslejestigninger på under 1,6%. Kun afd. 
223 på Prangervej har fået en huslejestigning på 6,43%, 
fordi der de tidligere år har været henlagt for få penge til 
uforudsete udgifter.

Men alt dette er altså tilfældet, inden de enkelte afdelin-
ger i starten af 2019 får en oversigt over mulige besparel-
ser på driften i netop deres afdeling. 

Besparelser giver mere service
"Når vi sparer i Boligkontoret, så handler det primært om 
at omlægge varmemestrenes tid og arbejdsopgaver og 
finde 'spild' og effektiviseringsmuligheder i hverdagen. 
Store afdelinger har fx flere 'muskler', de kan deles om 
dyre havemaskiner, og der er flere om at betale, hvis der fx 

HUSLEJE

Boligkontoret Fredericia har sammen med varmemestrene gennemgået afde-
lingerne for mulige besparelser, som afdelingerne skal tage stilling til i det nye 
år. Allerede nu er der dog lavere husleje på 0,88-10,61% på vej i 26 afdelinger

Fald i huslejen 
på op til 10,61%
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er større renoveringer eller vedligeholdelsesopgaver. Man 
løfter så at sige i flok. I store afdelinger skal der også for-
holdsvis sættes færre penge af til vedligeholdelsesudgif-
ter – det, vi kalder henlæggelser, som en slags 'forsikring' 
mod huslejestigninger pga. pludseligt opståede ekstra-
udgifter", forklarer Finn Muus.

Resultater – indtil nu
Boligkontoret Fredericia har – også inden regeringens 
sparekrav – været opmærksom på at holde huslejerne så 
lave som muligt. Bl.a. derfor har man flere steder fore-
slået sammenlægninger, der hver gang giver besparelser, 
eller man har undgået huslejestigning. Se bare her:

 Δ 221 – Vesterbrogade/Vesterdal 5,64% besparelse
Efter sammenlægningen med afd. 319 i 2015 har man 
fundet almindelige besparelser, foretaget fælles indkøb 
og sparet henlæggelser, der har fået huslejen til at falde 
med 5,64%, eller i gennemsnit 42,45 kr./md. i afdelingen.

 Δ 219 – Vesterbrogade mfl., undgået lejestigning
Skulle have haft en lejestigning, men slipper, fordi var-
memestrene selv udfører flere arbejdsopgaver, som 
før blev varetaget af eksterne håndværkere. Fx skifter 
afdelingens varmemestre nu selv de fleste vandhaner, 
ligesom man sparer mere på elpærer i fællesarealer.

 Δ 207 – Fr. Hansens Allé
Ved at nedlægge et af vaskerierne har man sparet på 
almindelig vedligeholdelse, og varmemestrene har la-
vet opgaver, som tidligere blev varetaget af eksterne 
håndværkere. Det har givet en besparelse på 45.000 kr., 
der i denne afdeling i gennemnsit svarer til et månedligt 
huslejefald på 24,08 kr./bolig. 

 Δ 201 – Fuglekvarteret 
Efter at man sammenlagde afdelingerne 201, 208 og 
20 lejemål i afd. 501 til afdeling 201, har man sparet 
mange penge ved at sammenkøre budget og vedlige-
holdelse og reducere henlæggelser med 438.000 kr. Det 
har givet en  månedlig lejebesparelse på i gennemsnit 
64,63 kr./bolig, fordi varme mestrene har lavet opgaver, 
som tidligere blev vare taget af eksterne håndværkere, 
ligesom man har sammenlagt større arbejdsopgaver i 
flere enheder. 

Mulige besparelser og spild i 2019
Boligkontoret Fredericia har i alle årene haft fokus på din 
husleje under overskriften "Pas på huslejen". Men siden 
regeringen i 2012 krævede, at hele den almene sektor in-
den 2020 skulle spare 1,5 mia. kr., så regeringen kunne 
spare på deres udgifter til boligstøtte, er man startet for-
fra og har gennemgået udgifterne med en tættekam. 

I sidste nummer af LEJLIGHEDEN fortalte vi bl.a., at det var 
foregået ved at finde opgaver, som man tidligere tilkaldte 

HUSLEJE

3,69%
HUSLEJEFALD

HUSLEJEFALD5,64%

lejestigningUNDG
ÅET

HUSLEJEFALD10,61
%
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HUSLEJE

eksterne håndværkere til, men som varme mestrene i dag 
selv løser. Eller ved fx at købe maskiner til at overtage 
flere af varmemestrenes opgaver, så der bliver mere tid til 
ekstra service overfor dig som beboer.

Ansvaret for driften i en boligorganisation har organisa-
tionsbestyrelsen, og det er derfor også organisationsbe-
styrelsens ansvar, at Finansministeriets mål bliver nået. 

Alle Boligkontorets afdelinger bliver målt ift. et gennem-
snitstal for afdelinger, der gør det bedst på landsplan. 

"Vi har fra starten vidst, at samarbejdet på tværs mellem 
de enkelte afdelinger, deres varmemestre og de ansatte i 
administrationen er den bedste måde at skabe et 'kata-
log' af sparemuligheder i de enkelte afdelinger, og heref-
ter skal afdelingsbestyrelserne bidrage med deres viden 
om og indsigt i, hvor man kan spare – og dermed også, 
hvor meget huslejen evt. skal falde eller ikke-stige".

Har du en god idé til besparelser eller bedre 'udnyttelse' 
af din varmemesters tid og arbejde, uden at det går ud 
over servicen i afdelingen, så kontakt bestyrelsen i din af-
deling.

Hver enkelt afdeling bliver inviteret til et møde i januar, 
hvor man gennemgår forslagene til besparelser. Her et 
eksempel på besparelsesforslag i afd. 305  Vaseparken 1:
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I en baggård i Fredericia arbejder 
Marc Prehn-Mehlsen på sine værker: 

Håndlavede vægdekorationer i træ. 

Marc er autodidakt og har de sidste 
4 år boet hos Boligkontoret Frederi-
cia, men kommer fra et hjem, hvor 
der er blevet hamret og savet. Så det 
har altid ligget i kortene, at Marc ville 
gøre det til sin levevej.

Hårdt og blødt
Værkerne består af bejdsede bal-
satræ-stykker, som Marc skærer ud 
med stor præcision, inden han limer 
dem op på en hvid træbaggrund i 
ramme, så de tilsammen udgør et 

motiv af et dyrehoved. Fx en løve, en 
giraf eller en ulv. Trods bejdsen har 
træstykkerne beholdt det lidt silke-
agtige skær, som netop balsatræ 
kan fange lyset med.

"Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg 
ville skabe mit eget, lave min egen 
forretning, og det er nu blevet en 
realitet med MPM-Design", fortæller 
Marc Prehn-Mehlsen, der har boet 
hos Boligkontoret Fredericia i 4 år.

På vej frem
Det nu to år siden, at Marc lavede det 
første hjortemotiv til sig selv og lagde 
et billede på Facebook, og så star-
tede drømmen. Der kom rigtig god 

respons, og én ville købe motivet. Det 
kom der en lille produktion ud af. 

Tingene tog fart, og i dag har Marc 
sit værksted på fuldtid og sæl-
ger sine kreative, vilde dyr i flere 
onlineinteriør shops samt i sin egen 
webbutik.

"I begyndelsen lejede jeg mig ind  
på et lokalt værksted, men jeg fik 
hurtigt brug for mit eget værksted. 
Jeg havde besluttet, at jeg ville lave 
noget, jeg ikke havde set før, og så 
kom jeg på at lave de her motiver", 
siger han.

Marcs værker koster lige under 2000 
kr., men han er nu på vej med nye 
motiver, som kommer i flere størrel-
ser og derfor også i flere prisklasser.

Marc forvandler 
ultralet træ til vilde dyr

Beboer og kunst håndværker Marc Prehn-Mehlsen har slået sig op på sit helt 
eget udtryk af balsatræ og dyr

BEBOERKUNST
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Ahmed selv havde valgt at tage  turen, 
er det ikke en rejse, han ønsker for 
sin værste fjende.

"Turen var så ekstremt hård. Den kan 
ikke beskrives. Men på trods af det, 
så var det ikke det sværeste", for-
tæller Khaled, der i 2012 flygtede fra 
sit hjemland: Det borgerkrigshærge-
de Syrien. 

"Følelserne var det sværeste. At for-
lade mit land, min familie, mine ven-
ner og mit netværk var forfærdeligt. 
Og så samtidig skulle begynde helt 
forfra i et nyt land med nyt sprog og 
ny kultur".

Undertrykkelse i Syrien
Men for Khaled var der intet valg. Han 
kunne ikke leve under de forhold, som 
eksisterede i Syrien. Khaled er vokset 
op i en kurdisk familie, er gift med 
en kurdisk kvinde og har levet under 
den undertrykkelse, som kurderne 
oplevede under præsident Bashar 
al-Assad. Et godt eksempel herpå er, 
at Khaled som uddannet folkeskole-
lærer blev nægtet at under vise på 
skolerne, fordi han ikke stemte på 
al-Assads parti.

"Det liv, vi havde i Syrien, er svært 
at beskrive. Men overordnet set har 
vi ikke følt, at vi har haft frihed eller 
rettigheder i vores eget land. Det kan 
man vælge at leve under. Men man 
kan også vælge at kæmpe imod eller 
flygte", siger Khaled og fortsætter:

"Jeg valgte det sidste. Andet ville 
have været en umulig kamp".

AF JOURNALIST 
ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Når man vælger at flygte fra et land 
i krig, så er transportmidlet hverken 
fly, tog eller færge. I stedet kommer 
man på en flere måneder lang rejse 

til fods gennem skov og krat, om-
bord i en gummibåd på åbent hav, i 
en tætpakket varevogn uden sæder 
og uden frisk luft i timevis. 

Turen fra Syrien til Danmark tog to 
måneder. Og selvom 36-årige Khaled  

BEBOERPORTRÆT

Fra borgerkrig i Syrien til 
 integration i Korskærparken
Khaled Ahmed flygtede fra Syrien til Danmark. Han og familien føler sig hjemme i 
Korskærparken, men han undrer sig over politikernes behov for at stemple nogle 
områder som ghetto. I stedet for at skabe tillid gør de folk utrygge, siger han

Khaled og familien er glade for at bo i Korskærparken, hvor de ofte ses med de 
andre beboere i opgangen og bliver inviteret med til fødselsdage. Alle i opgangen 
har job eller er pensionister.
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En del af samfundet
Efter seks måneder på asylcenter i 
Danmark flyttede Khaled til Frede-
ricia. I dag bor han i Korskærparken 
med sin hustru, 32-årige Marwa Kalo, 
og sønnen Omid og datteren Shapell 
på henholdsvis 6 og 3 år. Familien 
blev genforenet i Fredericia, halv-
andet år efter at Khaled flygtede fra 
Syrien. Hustruen og den dengang 
bare fire måneder gamle søn turde 
ikke løbe den risiko, der er forbundet 
med at flygte. 

"Risikoen for at dø under turen er for 
stor. Man kan fx drukne i havet, fordi 
man sejler i små gummibåde. Man 
er også ofte længe undervejs uden 
pauser, mad og drikke", siger Khaled 
og fortsætter:

"Savnet af dem var enormt. Men kri-
gen tvang mig til at flygte. Det hand-
ler om at værne om vores rettighe-
der og pligter", siger han.

Og netop rettigheder og pligter er 
noget, Khaled passer på. Han har 
altid haft et behov for at tage an-
svar og give tilbage. Og måske er 
det netop det, der er årsag til, at 
Khaled og familien er faldet så godt 
til i Korskærparken, i Fredericia og i 
Danmark.

Underviser i dansk
Khaled underviser elever fra hele 
verden i fagene dansk, samfundsfag 
og kultur på en produktionsskole i 
Horsens. Hustruen er pædagogmed-
hjælper i en børnehave i Frede ricia. 
Børnene går i folkeskole og børne-
have og går til violin og dans og spi-
ser svinekød. Familien har jule træ, 
og Khaled spiller fodbold i den lokale 
fodboldklub.

"For os har det været vigtigt at få 
skabt en identitet gennem arbejdet 
og fritid. Jeg kalder det også god 
samvittighed. Vi læner os ikke til-
bage, men sørger for at være en del 
af samfundet. Det er vigtigt for os".

Khaled og familien har søgt om per-
manent opholdstilladelse, men ved 
ikke, om det lykkes. De har valgt at 
tage en dag ad gangen. Men Khaled 
forstår godt, hvis der er mange, som 
har svært ved at integrere sig og få 
et tilhørsforhold, når man ikke ved, 
om man kan få lov til at blive i landet.

"Hvis man bliver sendt ud af lan-
det efter to måneder, så er det ikke 
 særlig motiverende at f.eks. søge 
job", siger han.

Jagter stemmer
Khaled og familien er glade for at  
bo i Korskærparken. De ses med de 
andre beboere i opgangen og bliver 
inviteret med til fødselsdage, og 
børnene smutter ofte ned til under-
boen og får et stykke chokolade.

"Vi føler os hjemme her", siger Khaled 
og forstår ikke, hvorfor Korskærpar-
ken så længe har figureret på rege-
ringens Ghetto-liste.

BEBOERPORTRÆT

Forskellighed beriger, er Khaled og underboen Kurt enige om. Lige-
som en buket blomster er smuk, når den består af forskellige sorter 
og farver.

Når man som flygtning taler dansk, har 
job og forsørger sin familie, spiller fodbold 
i den lokale danske fodboldklub og holder 
jul, så bliver man nok ikke mere integreret.

Omid på 6 år går til violin, og Shapell på 3 år går til dans, de spiser 
begge svinekød, og familien har juletræ og danske legekammerater.
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"Tag bare vores opgang som eksempel. Her bor ni familier, 
og alle er i arbejde eller pensionister", siger han og tilføjer:

"I det hele taget forstår jeg slet ikke, hvorfor man har så 
travlt med at stemple personer eller områder".

Khaled mener, at fejlen bl.a. ligger i politikernes dags-
orden. Han mener, at politikerne har alt for travlt med at 
sætte fokus på det, der giver stemmer.

"De taler til utrygheden i stedet for at bygge bro mellem 
kulturerne og skabe tillid. Jeg plejer at sammenligne det 
med at klappe. En hånd kan ikke klappe alene. Det kræver 
to hænder. Sådan er det også med integration", siger han.

Forskellighed beriger
Khaled har derfor fravalgt diverse nyheds- og debatpro-
grammer. Han ser kun TV Avisen for at holde sig orienteret.

"Skræmmekampagnerne og jagten på stemmer provo-
kerer mig og gør mig ked af det. Det er ikke det sande 
billede, vi får frem", siger han og kommer med sidste års 
kommunalvalg som et godt eksempel på, at vi alle gerne 
må være mere kritiske.

"Op til valget tog jeg en test for at se, hvor jeg ifølge testen 
skulle sætte mit kryds. Og den viste, at jeg skulle stemme 
på Dansk Folkeparti. Det var meget overraskende. Særligt 
når man tænker på, at de slår sig op på en stram udlæn-
dingepolitik".

Ifølge Khaled illustrerer det ganske godt, at det hele ikke 
bare er sort eller hvidt. Der er mange nuancer i debatten 
om integration og Ghetto-liste.

"Én af mine bedste venner stemmer også på Dansk Folke-
parti, og jeg holder meget af vores diskussioner. De er 
lære rige for os begge", siger Khaled og tilføjer:

"Hvis vi ikke tør tale eller høre på hinanden på trods af for-
skellige holdninger og meninger, så bliver det aldrig godt. 
Forskellighed beriger".

BEBOERPORTRÆT

SIDSTE: 
Ghetto-stemplet fjernet

Fra 1. december blev Korskærparken fjernet fra regerin-
gens Ghetto-liste

Årsagen er, at andelen af beboere med ikke-vestlig bag-
grund nu er under 50%, nemlig 49,4%. Korskærparken er 
nu 'kun' på listen over 'udsatte boliger', fordi:

 Δ Andelen af beboere i alderen 18-64 år uden arbejde el-
ler uddannelse er højere end 40% – nemlig 44,6%. 

 Δ Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der kun har en 
grunduddannelse, er over 60% – nemlig 67,4%.

Sønderparken
Fra 1. december røg Sønderparken, der indtil da var på 
listen over 'udsatte boliger', også ud af den liste, og om-
rådet er i dag – i regeringens ordbog – et helt almindeligt 
boligområde uden 'stempler'.

Hos underboerne Kurt (72 år) og Bodil (71 år) smutter Omid og 
Shapell ofte ned og siger hej.

Khaleds hustru Marwa Kalo er pædagogmedhjælper i en børnehave i 
Frede ricia, mens Khaled selv underviser elever fra hele verden i fage-
ne dansk, samfundsfag og kultur på en produktionsskole i Horsens.

Omid og Shapell leger ofte med overboens pige, Freja.
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Kender du et overvægtigt barn? 
Mange børn og unge er overvæg-
tige, især i boligsociale områder. 
Fx er der 11,6% ekstremt overvæg-
tige børn i Korskærparken og 6,8% 

i Sønderparken. Til dem og andre overvægtige børn er der 
nu et tilbud i "Fit for Kids", der tilbyder et gratis, forsk-
ningsbaseret og videnskabeligt testet børnevægttabs-
program til børn mellem 7 og 15 år og deres familier.

 Δ Træning for både børn og forældre, kostvejledning, coa-
ching, motivationsprogram og sociale events. 

Træningstider – kig forbi
 Δ Tirsdage kl. 17.00-18.00 på Købmagergade 65C, 2. sal, 

7000 Fredericia
 Δ Lørdage kl. 10.30-12.00 på Købmagergade 65C, 2. sal, 

7000 Fredericia

SE videoer 
"Fit for Kids" er lavet i samarbejde med 
Den Boligsociale Helhedsplan og er 
støttet økonomisk af bl.a. TrygFonden, 
Kronprins Frederik og Kronprinsesse 
Marys Fond og Lauritzen Fonden.

Kig forbi Købmagergades Skole, og deltag gratis i det populære vægttabs-
program "Fit for Kids" for overvægtige børn på 7-15 år og deres familier

Fit for Kids 
Gratis tilbud til overvægtige børn

www

Det får jeres familie…
 Δ Ugentlig træning og vejledning. 
 Δ Kostvejledning i hjemmet.
 Δ Personlig kostplan tilpasset den enkeltes madkultur.
 Δ Smartphone-app, sms- og e-mail-motivationsprogram. 
 Δ Forældre-coaching. 
 Δ Præmier ved succes.

Fordele ved Fit for Kids…
 Δ FitforKids er et videnskabeligt testet sundhedsprogram, 
der har dokumentation for effekten.

 Δ FitforKids er helt gratis.
 Δ  FitforKids er åbent for hele familien – også søskende. 
 Δ Vores kostplaner er tilpasset alle kulturer.
 Δ FitforKids er sjovt og giver mulighed for at få masser af 
nye venner.
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I efteråret landede de første elcykler hos Bolig-
kontoret, så alle ansatte i administrationen nu 
hurtigt og miljørigtigt kan komme rundt til deres 
opgaver og ærinder rundt om i byen.

Elcykler i drift 

I starten af 2019 kommer projektering af den 

store renovering af Østerbo til 63 mio. kr. i udbud. 

De 29 tidligere vagtværelser til sygehuset bliver 

ombygget til 8 nye familieboliger. 

2 blokke bliver ombygget og får elevatorer samt 

nye tage, vinduer, gavle med isolering, bade-

værelser, køkkener og installationer. 

1 blok bliver renoveret med nye tage, vinduer, 

gavle med isolering, installationer og gulvvarme  

i badeværelserne. 

Alle blokke får nye altaner.

Renoveringen forventes påbegyndt midt i 2019.

Østerbo afd. 502

NYT FRA DRIFTEN

Småt

Godt

Læs her om nogle af de 
nyeste tiltag i driften 
ude i afdelingerne i 
Boligkontoret Fredericia

Af teknisk chef  
Jørn Brynaa

Så kører den nye elevator lystigt op og ned i Ved Landsoldaten, efter renoveringen er afsluttet.

Ved Landsoldaten afd. 602
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NYT FRA DRIFTEN

En del af effektiviseringen i Boligkontoret viser sig også på vinterbekæmpelsesplanen, hvor varme-
mestrene arbejder på tværs af afdelingerne. Alle afdelinger er delt op i hhv. røde og blå områder ift. glatførebekæmpelse. 

De røde veje og stier har 1.-prioritet og bliver ryd-
det først, også i weekenden. De blå veje og stier har 2.-prioritet og bliver kun ryddet på hverdage, efter 1.-prioritet er ryddet.

Når varmemestrene arbejder på tværs, giver det også et bedre arbejdsmiljø. De skiftes til at have snevagt, og de kan bedre udnytte maskinparken.

 Δ Fordelen er, at varmemestrene ikke får så meget 
afspadsering, som går ud over arbejdet i foråret.

 Δ Ulempen er, at glatførearbejdet tager lidt læn-
gere tid, før alle veje og stier er ryddet.

Ifølge reglerne skal en boligejer rydde sne mellem kl. 7 og 19.

Snevagt

Her i starten af julemåneden rejser Kongens Punkt 
sig højt og flot. Boligkontoret er ved at planlægge 
rejsegilde i starten af 2019 og fremvisning i for-
året, inden de første beboere flytter ind i slutnin-
gen af 2019. 

Kongens Punkt afd. 604

Så er entreprenørerne gået i gang med renoverin-

gen af det tidligere "Syrenparken". Renoveringen 

koster 37 mio. kroner og forventes færdig i løbet af 

2019, og beboerne flytter ind i slutningen af 2019.

Der bliver tale om 9 nye boliger og 1 beboerlokale, 

alle med ny indretning og nye installationer og 

afløb, ligesom alle boliger får gulvvarme og altan. 

Der vil være 1 elevator til 7 boliger og beboer-

lokalet. Huslejen kommer til at ligge på ca. 800 kr. 

pr. m2/år i gennemsnit.

Interesseret i en lejlighed her? Så kontakt Bolig-

rådgiverne på 7622 1200.

Syrenparken – en del af 

 Nestlegården afd. 312
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

På Verdens Arkitektur Dag d. 1. oktober var Boligkonto-
ret Fredericia den stolte modtager af 2 arkitekturpriser, 
den "Hædrende Omtale" og "Borgerprisen", for renoverin-
gen og ombygningen af den ældre del af Købmagergades 
Skole. Det drejer sig om adresserne Købmagergade 65C, 
D og E og Sjællandsgade 35 og 37, som nu huser almene 
seniorboliger, og som er renoveret med stor respekt for 
skolens oprindelige arkitektur.

"Hædrende Omtale" 
"Det er på mange måder et rørende sted at komme. Sko-
len står som ny med respektfuld udskiftning af de flotte 
gamle vinduer, så de nu opfylder alle moderne krav og 
egenskaber, men stadig fremstår autentiske som de op-
rindelige, detaljerige og dekorative vinduer. En af vor tids 
store arkitektoniske udfordringer med ventilation på ta-
gene er også løst flot, ved at de gamle ventilationsskor-
stene i tegl er blevet ombygget til nu at rumme aftræks-
ventilation for boligerne", lød det i indstillingen. 

"Vi er rigtig glade for de smukke ord. Og især at vindu-
erne er blevet fremhævet. De er faktisk helt nye og spe-
cialfremstillede og tro mod de gamle former og mål. De 
har også været dyre, og derfor har det ikke kunnet lade 
sig gøre uden massiv støtte fra bl.a. A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der i 
2012 donerede 50 mio. kr. til renovering af bygningsfaca-
der indenfor voldene i Fredericia", fortæller Lis Gregersen 
og Finn Muus, hhv. formand og direktør i Boligkontoret 
Fredericia.

Dommerkomitéen kom dog også med en lille løftet pege-
finger, fordi de mener, at nybyggeriet inde i skolegården 
fremstår "arkitektonisk 'fattigt' uden megen detalje og 
nerve" ift. resten af renoveringen.

PRISER

Arkitekturpriser 
til Boligkontoret

2 arkitekturpriser gik til 
Bolig kontoret Fredericia 
for renoveringen af 
Købmagergades Skole
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"Vi er faktisk selv glade for resultatet. Som almen orga-
nisation har vi et rammebeløb at bygge for. Vi har derfor 
heller ikke penge til at bygge den nye fløj i samme høje 
kvalitet som den gamle skole. Det findes ikke mere. Vi 
valgte i stedet at ramme den stil og de farver, som det 
tidligere Fredericia Byggeselskab byggede i før i tiden. Og 
så har vi valgt forskellige sten til forskellige opgange", for-
klarer teknisk chef Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia.

Borgernes Pris
Også fredericianere er glade for renoveringen af Købma-
gergades Skole. Faktisk gik hele 75% af stemmerne til 
den gamle skole.

"I Boligkontoret Fredericia er vi stolte af begge priser: 
Både fra fagfolk og fra borgerne. Og vi er glade for, at vi fik 
projektet af Fredericia Kommune, så vi kunne være med 
til at løfte den opgave at sikre nogle fantastiske boliger i 
midtbyen, og at skolen ikke forfaldt. Og så er vi stolte over 
at have skabt en afdeling, der går tilbage til 1800-tallet, 
hvor vi bevarer en del af Fredericias historie", slutter be-
styrelsesformand Lis Gregersen og direktør Finn Muus 
samstemmende. 

PRISER

De spritnye og specialfremstillede vinduer er tro mod de 
gamle former og mål. De er også hundedyre, og uden øko-
nomiske bidrag fra flere fonde havde det ikke været muligt 
at få lavet dem. På hele skolen er der sat nye vinduer i for 
8,5 mio kr. 

Anja, Hans Christian, 
Mao og andre efterlyses

På de gamle mursten på det nye Aktivitetshus kan man 
stadig se navnene på mange af de tidligere elever, der har 
ridset deres navne i murstenene. Er du Anja, C.H.V., Hans 
Chr., Mao, B.L. eller HH eller en af de andre, der har været 
'uartige'  og forevigtet sig selv ved at ridse deres navne 
ind i murstenene? Så kontakt redaktionen. Vi vil gerne 
høre historien bag.

Kontakt Boligkontoret eller redaktør Joan Grønning på 
4050 3868 eller joan@gronning.dk.
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Siden 2015 er 173 boliger blevet fordelt via Pendlerord-
ningen, en ordning, som oprindelig også gav borgere, der 
boede i Fredericia, men arbejdede i en anden kommune, 
en mulighed for at komme på listen. Det har betydet, at 
knap 173 familier har slået sig ned i vores by eller har 
valgt at blive boende pga. ordningen. 

Ubegrundet bekymring
Da ordningen blev indført, var der stemmer fremme om, 
at det var forkert, at "…folk udefra kunne komme ind og få 
de bedste boliger…", som det blev sagt. Altså boliger, som 
der normalt er lang ventetid på (fx Snoghøjparken), fordi 
hver 4. ledige bolig automatisk bliver tilbudt pendlere. 

Frygten har dog vist sig at være helt ubegrundet. I de 4 år, 
ordningen har eksisteret i sin nuværende form, og hvor 
173 har benyttet sig af ordningen, er kun 1 eneste pend-
lerfamilie flyttet ind i Snoghøjparken, som er en meget 
eftertragtet afdeling hos Boligkontoret Fredericia.

"Beslutningen, som tilbage i 2015 blev fremlagt for re-
præsentantskabet og besluttet af organisationsbestyrel-
sen, viser, at det virker efter hensigten, når en pendler-
ordning bliver bredt ud over alle afdelinger. Forstået på 

den måde, at netop fordi det ikke kun er de mest attrak-
tive boliger eller de boliger, der kan være svære at leje ud, 
så får vi fordelt de nye borgere over hele byen", fortæller 
direktør Finn Muus.

Statistik
Af de 173 boliger, der er blevet fordelt til pendlere, er de 

PENDLER

Pendler-statistik
Den populære ordning har indtil nu tiltrukket 98 nye familier til Fredericia 
– og 'nej', pendlerne får ikke kun de bedste boliger!

Pendlerordning 
i praksis
Boligkontoret Fredericias it-system markerer automatisk 
hver 4. ledige bolig som en Pendlerbolig, der først og frem-
mest bliver reserveret til dem af Boligkontorets medlem-
mer, der dagligt pendler til eller fra Fredericia pga. job.

Man kan altså ikke ‘bare komme ind fra gaden' og få 
pendlerfordele. Man skal være medlem hos os og udfylde 
en ansøgning, hvor også ens arbejdsgiver skal bekræfte, 
at man er ansat mindst 25 timer pr. uge.

Er ingen pendlere interesseret i den tilbudte ledige bolig, 
så bliver den tilbudt på helt almindelig vis til andre på 
ventelisten i forhold til deres anciennitet.
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PENDLER

 Δ 98 boliger til personer, der har flyttet sig og deres fami-
lie – og skattekroner – TIL Fredericia.

 Δ 75 boliger givet til fredericianere, som i forvejen bor i 
byen, men som arbejder i en anden by. (Denne mulighed 
eksisterer ikke længere).

Pendlerne er til dato fordelt over 41 af boligkontorets 65 
afdelinger:

 Δ 40 er flyttet ind i rækkehuse (23%).
 Δ 133 er flyttet i en lejlighed (77%).

Hovedvægten af pendlerne er flyttet ind i Sønderparken 
(22), Korskærparken (12), afd. 201 Fuglekvarteret (12) og 
501 afd. Kongsgården (12).

Fra nær og fjern
Tilflytterne til Fredericia kommer i flere tilfælde langvejs-
fra. Fx er der beboere fra både Tyskland og Norge, og i 
Danmark er de flyttet fra København i øst, Sakskøbing og 
Padborg i syd, Esbjerg i vest og Aalborg i nord til vores 
dejlige fæstningsby.

Forlængelse drøftes
Organisationsbestyrelsen drøfter i øjeblikket en forlæn-
gelse af pendlerordningen med endnu 4 år. Ordningen får 
i givet fald enkelte justeringer. 

Målet med pendlerordningen er at gøre det attraktivt for 
pendlere, der arbejder i Fredericia, men bor i andre byer, 
at flytte til Fredericia og lægge deres skattekroner her.

Langt de fleste af Boligkontorets boliger bliver stadig lejet 
ud på helt normal vis. Og hvis ingen pendlere er interes-
seret i de pendler-reserverede-boliger, så bliver disse bo-
liger naturligvis tilbudt på normal vis til alle.

Kender du nogen, der pendler til eller fra Fredericia pga. 
job, så fortæl dem gerne om Pendlerordningen. 

Læs mere på www.boligfa.dk/pendler

Pendlerordning 1.0
I 2008 gav Boligkontoret Fredericia pendlere med fast 
arbejde i Fredericia og bopæl udenbys en genvej til en bolig 
i Korskærparken og Sønderparken. På den måde undgik 
Bolig kontoret Fredericia udgifter til tomme boliger, samtidig 
med at der kom flere beboere med fast arbejde til de to 
områder.

Pendlerordning 2.0
I maj 2014 besluttede Boligkontoret Fredericias hoved-
bestyrelse, at personer, der pendler til eller fra Fredericia 
pga. et fast arbejde på min. 25 timer om ugen, får første-
ret til hver 4. ledige bolig på tværs af afdelingerne.

MÅL: 
 Δ at styrke beboersammensætningen i de almene bolig-
afdelinger

 Δ at få pendlere til Fredericia til at bosætte sig i byen
 Δ at få flere skattekroner til Fredericia til gavn for alle.
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BÆREDYGTIGHED

Bæredygtigt byggeri 
og samarbejde
Organisationsbestyrelsen og Energi- og Bæredyg-
tighedsudvalget har set på byggerier af gen brugs-
materialer, fordi Boligkontoret i fremtiden ønsker 
at bygge bære dygtigt

En af de nyeste tendenser inden-
for bæredygtigt boligbyggeri er at 
bygge med genbrugsmaterialer. Det 
kaldes cirkulært byggeri, og det er en 
retning, som vi i Boligkontoret Fre-
dericia gerne vil følge.

Derfor har organisationsbestyrelsen 
og Energi- og Bæredygtighedsud-
valget været på inspirationstur hos 
det københavnske arkitektfirma 
Lendager Group. Et firma, som har 
specialiseret sig i at bygge med 
brugte materialer, hvor materialerne 
bruges igen på samme værdiniveau. 
Det betyder fx, at gamle termoruder 
genbruges som forsatsruder i nye 

karme og rammer, som så på den 
måde kommer til at leve op til de 
energikrav, der er i dag. 

På turen besøgte bestyrelsen og 
udvalget byggepladserne ved bo-
ligbyggerierne Upcycle Studios og 
Ressourcerækkerne i Ørestaden. 
Ressourcerækkerne er ét af Lenda-
ger Groups mest omtalte byggerier 
pga. den helt særlige måde at gen-
bruge murværk på. Facaderne er 
lavet af facadestykker fra bygninger 
på Carlsberg og fra en skole i Århus. 

Beton fra metroen
Hele facadepartiet på byggeriet Up-

cycle Studios er lavet med brugte 
ruder fra bl.a. et renoveringsprojekt 
i Aalborg, og mange steder i bygge-
riet kommer den bæredygtige tan-
kegang til udtryk. 

AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG
STEFANS KLUMME 

Organisationsbestyrelsen og Energi- og 
 Bæredygtighedsudvalget på inspirations-
tur hos det københavnske arkitektfirma 
Lendager Group.
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Med stikkontakter ved gulvet har 
man undgået at skulle rille i væg-
gene, og i flere rum er de rå over-
flader bevaret. I køkkenerne bruger 
man ikke nedhængte lofter til fx at 
skjule afkastrør fra emhætterne. 
Lofterne er i rå beton – som i øv-
rigt er genbrugsbeton fra Metroen. 
Desuden er skuffefronter og låger 
fra Ikea og af genanvendt træ med 
plastfolie fremstillet af genanvendte 
PET-plastflasker. 

Det var en meget inspirerende tur, 
som gav stof til eftertanke og løfte-
de sløret for den nyeste udvikling in-
denfor byggeriet. Vi fik også inspira-
tion til forhåbentlig at følge den vej.

Tankegangen er nemlig helt i tråd 
med Boligkontoret Fredericias hand-
leplan for bæredygtighed 2018-
2021, hvor fokus bl.a. vil være på at 
benytte bæredygtige og certifice-
rede materialer samt etablere sam-
arbejde med offentlige myndig heder 
og andre partnere om at fremhæve 
vigtigheden af brug af bæredygtige 
materialer.

I den rigtige retning
Lendager Group vil gerne bygge bo-
liger sammen med Boligkontoret 

Fredericia. Næste trin er at prøve 
at etablere et samarbejde med fx 
Fredericia Kommune, som politisk 
støtter op om den cirkulære bære-
dygtighed og gerne ser, at der bliver 
opført et byggeri med genbrugsma-
terialer i byen.

Faktisk har Fredericia Kommune al-
lerede lavet et 'ressource-atlas', der 
er en registrering af fem kommunale 
bygninger, som skal nedrives i løbet 
af det næste år. Når man har sådan 
en oversigt, kan man planlægge et 
nyt byggeri af de materialer, der er 
til rådighed i de bygninger, som skal 
fjernes. 

Vi vil rigtig gerne bygge flere boliger 
på havnen, og Fredericia Kommune 
synes, ideen er oplagt. Nu er det så 
et spørgsmål om at få alle de gode 
intentioner udmøntet i realiteter, og 
det håber og arbejder vi på.

Boligkontorets handleplan 
for bæredygtighed

Boligkontoret Fredericia har lavet en handleplan for bæredygtighed 2018-2021, 
hvor man ved nybyggeri og renoveringer fokuserer på 3 af FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling.

Boligkontoret Fredericia vil:
 Δ Benytte bæredygtige og certificerede materialer, hvor det er muligt.
 Δ Fremhæve vigtigheden af brug af bæredygtige materialer og efterspørge dem i 
producentleddet i samarbejde med offentlige myndigheder og andre partnere.

 Δ Fortsat have fokus på genanvendelse af ressourcer og minimere affaldsproduk-
tion hen mod cirkulær tankegang.

 Δ Have stort fokus på, at boliger og udearealer er sunde og gode at bo og være i.

Med stikkontakter ved gulvet kan man 
undgå at skulle rille i væggene med de rå 
overflader.

I køkkenet er væggene også af ubehandlet 
beton, dog er der træpaneler på vægfladen 
ind mod midten af huset. Det giver en op-
blødning af det rå og industrielle indtryk.

Ressourcerækkerne bliver til 95 boliger. Facaderne er lavet af facadestykker fra bygninger 
på Carlsberg og fra en skole i Aarhus. Facadestykkerne støbes ind i beton på bagsiden, så 
de holdes sammen.
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AF BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG 
STEFAN WEIHRAUCH

Takeawaybeholdere, sugerør og vatpinde 
er blandt de ti produkter, der oftest ligger 

og flyder på de europæiske strande – også i Danmark. 

Selvom genstandene er små, kan de være til stor fare for 
havets dyr, når de forveksler plastikstykkerne med mad. 

Og plast forsvinder ikke bare af sig selv i naturen. Plast 
bliver med tiden til små stykker plast – og det ender med 
at flyde rundt og forurene havene i rigtig mange år.

Derfor går EU nu i krig mod de ti værste miljøsyndere. 
Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det klart også 
plastikbeholdere fra takeawaymad, slik, ispapir og lignen-
de, der sviner.

10 helt almindelig plastprodukter udgør 70% af alt affald  
i naturen – vælg bedre alternativer

10 du skal undgå
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 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



Se om du kan få fiber fra EWII 
på www.ewii.com/boligfa  
eller ring til os på 70 55 55 57

Priserne er gældende for beboere 
i Boligkontoret Fredericia

INTERNET  
MED LYSETS  
HASTIGHED

FIBER 50
50/50 Mbit/s

229,-
FIBER 20

20/20 Mbit/s

179,-
FIBER 600

600/600 Mbit/s

379,-
FIBER 150

150/150 Mbit/s

279,-
OG MULIGHED FOR

TV FRA YOUSEE FRA 169,-

PR 
MD

PR 
MD

PR 
MD

PR 
MD

PR 
MD


