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Kaj fortrød pensionistlivet
73-årige Kaj Johansen syntes 2 år på pension var 
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Leder: Nye krav, nye partnerskaber

Kort & Godt

Kaj fortrød at være pensionist

Sølvfisk

Sammenlægning af afd. 217 og 406

Sara henter aktiviteter til skolen

Vi arbejder fortsat mod parallelsamfund

Sekretariatet styrkes

Kasper skal sikre den gode udvikling i  
Korskærparken og Sønderparken

Nyt fra Driften

Det her kan blive (rigtig) dyrt for dig

Overraskende nemt

Sådan plukker du tang
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LEDER

Gennem de seneste 8 år er der sket mange forandringer 
– både ændret lovgivning, nye udlejningsregler og andre 
udefrakommende udfordringer som kontanthjælpsrefor-
men. Gamle behov er forsvundet – nye er dukket op. 

I Boligkontoret Fredericia har vi derfor ændret os løbende. 
Vi har tilpasset vores aktiviteter og mål til de ændrede tider, 
beboerønsker og krav fra politikernes side – fx i forhold til 
ghettolister, parallelsamfundspakke, effektiviseringskrav, 
udhuling af landsbyggefondens midler og ændrede regler, 
der gør, at boligorganisationernes dispositionsfonde skal 
dække tab og lejeledighed i afdelingerne.

Jeg har tidligere her i LEJLIGHEDEN og i vores bog "100 
år med Almene Boliger i Fredericia" skrevet om fortidens 
behov kontra nutidens og fremtidens. Om, hvordan vi i 
dag er nødt til at se i krystalkuglen for at finde de rigtige 
løsninger og svar på fremtidens udfordringer. Og alt det 
sammen med Fredericia Kommune.

Faktum er nemlig, at vi i dag konstant får nye udfordrin-
ger, der skal løses i tæt kommunalt partnerskab og med et 
langt bredere perspektiv end tidligere. Fx når vi skal løse 
opgaverne pga. de påtvungne ændrede udlejningsregler 
og lukning af kommunale børnehaver, som er et resultat 
af Ghettopakken. Krav, der pga. ændrede flyttemønstre 
kan smitte af med en ændret beboersammensætning i 
andre af vores afdelinger til følge. 

Fremover skal vi i både overvejelser og beslutninger 
glemme "hvad vi plejer at gøre", og i stedet fokusere på 

"hvad vi kan gøre anderledes". Til bedste for både jer be-
boere og byen. 

I maj 2018 godkendte Repræsentantskabet organisations-
bestyrelsens forslag til et nyt Visions- og Målsætningspro-
gram 2018-2021. Programmet beskriver bl.a., hvordan vi 
i Boligkontoret Fredericia fortsat vil spille en vigtig rolle i 
forbindelse med udviklingen af byen. Her kunne et oplagt 
emne være, at vi som boligorganisation sammen med Fre-
dericia Kommune fremover kommer til at kommunikere 
sammen i det offentlige rum og i den digitale verden. 

I Boligkontoret Fredericia vil vi fremover under alle om-
stændigheder benytte de digitale muligheder mere og 
mere. Både via vores lejer- og bestyrelsesweb og via en 
udbygning af vores hjemmeside, ligesom vi som boligor-
ganisation også i 2020 kommer til at kunne bruge fx e-
Boks som kommunikationsvej.

I arbejdet med at forberede os på fremtidens behov og 
krav til en bolig vil vi være på forkant og samarbejde tæt 
med Fredericia Kommune. Fx om tendenser, trends og 
behovsanalyser om boligformer, familiemønstre, fælles-
skaber, digitalisering, deleøkonomi og bæredygtighed 
samt samfundsudvikling, lokale forandringer og teknolo-
gisk udvikling. 

Vores mål er løbende tilpasninger og justeringer til de bo-
liger, boligformer og fællesskaber, som I, kære beboere, 
efterspørger nu og i fremtiden. 

Vi forbereder os kort sagt på, at vi også i fremtiden kan 
tilbyde dig et hjem og ikke bare en bolig. God fornøjelse 
med læsningen af LEJLIGHEDEN.

FOTO: JESPER SENECA

AF FORMAND LIS GREGERSEN
ligr@boligfa.dk

Nye krav, nye 
partnerskaber

Når kommuner og bolig organisa-
tioner arbejder sammen, kan vi 
gøre en større forskel både for jer 
beboere og for Fredericia
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KORT & GODT

Kom gratis til fodboldkamp på 
Monjasa Park, og hep på vores 
lokale fodboldhold til en plads i 
Superligaen til næste sæson

Gratis 
fodboldbilletter

Boligkontoret Fredericia støtter vores lokale fod-
boldhold og udlodder derfor 25 billetter til vores 
medlemmer og lejere efter først-til-mølle-prin-
cippet.

Vi har billetter til følgende kampe:
 
 Δ Søndag d. 24. marts kl. 13.45 mod Nykøbing FC.
 Δ Søndag d. 7. april kl. 13.45 mod Lyngby.
 Δ Mandag d. 22. april kl. 15.00 mod HB Køge.
 Δ Søndag d. 5. maj kl. 13.45 mod Silkeborg.

Man kan maks. få 2 billetter pr. person.
 
Hold øje med nyhederne på vores hjemmeside og 
vores Facebook-side ca. 14 dage før hver kamp. Her 
kan du læse, hvordan du får fingrene i billetterne.

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. 

Boligkontoret Fredericia har indgået en aftale med Frede-
ricia Kommune om, at studerende får fortrinsret til hver 
4. opsagte bolig med en husleje på maks. 3.500 kr. om 
måneden. 

For at kunne udnytte muligheden som studerende kræver 
det, at man: 
-  Er medlem hos Boligkontoret Fredericia og står på vores 

almindelige venteliste. 
-  Bliver markeret som studerende i vores system. 
-  Studerer eller er optaget på en uddannelse, som er SU-

berettiget. 
-  Har en elevplads/læreplads i en virksomhed. 
-  Ikke er fyldt 35 år. 

Har du spørgsmål, så kontakt vores Boligrådgivning på 
7622 1200 + tast 1.

Vejen til en  
studiebolig

Studerende har fortrinsret til hver  
4. bolig under 3.500 kr./md.

Vi bruger vores Facebook-profil til at komme med aktuelle 
nyheder og opfordringer samt til konkurrencer. Så husk lø-
bende at tjekke vores Facebook-profil – fx for jobopslag, 
nyheder, foredrag, rundvisninger og andre aktuelle nyheder.

Tjek Facebook
Boligkontorets jobopslag, nyheder 
og konkurrencer kan du læse om på 
Facebook
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KORT & GODT

Varmepenge

I 'gamle dage' var det meget besværligt og dyrt at få en 
ekstranøgle til sin bolig. I dag kan man købe en ekstra-
nøgle i byggemarkeder, hælebarer og hos nøglemanden. 
Systemnøgler kan dog kun varmemesteren skaffe dig.  

 Δ På en systemnøgle er der bogstaver og/eller tal. 
 Δ På en almindelig nøgle er der ingen bogstaver eller tal.

 
Tabt eller stjålet nøgle
Er du uheldig at have tabt eller fået stjålet nøglen til din 
bolig, så kan 'finderen' komme ind i din bolig. Derfor skal 
låsen/cylinderen her skiftes, så du kan sove trygt om natten. 

 Δ Kontakt varmemesteren for ny cylinder og nye nøgler.

Ekstra nøgle
Mangler du en ekstra system-
nøgle,  så kontakt din varme-
mester. 

Mangler du en ekstra 'al-
mindelig nøgle' uden tal og 
bogstaver, kan du selv købe 
den i et byggemarked, i en 
hælebar eller hos Låse-
manden på Vejlevej. 
 

Hvis du ikke allerede har modtaget 
varmeregnskabet for perioden  
1. juni-31. december 2018, så er  
det på vej til dig

Eller mangler du en ekstranøgle?

Vi sender varmeregnskaberne ud til jer beboere løbende, 
efterhånden som regnskaberne er færdige.

Det betyder, at tidspunktet for både tilbagebetaling og 
efterbetaling kan være forskelligt fra afdeling til afdeling.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til dine aflæsningstal, så kontakt af-
læsningsfirmaet Techem Danmark på 8744 7700 eller 
Brunata på 7777 7000.

Har du andre spørgsmål, eller vil du ændre din a conto-
indbetaling, så kontakt den person, der står anført på dit 
varmeregnskab, eller send en mail til varme@boligfa.dk

Vil du klage over dit varmeregnskab, skal du sende en 
skriftlig indsigelse inden 6 uger efter modtagelsen. Læs 
mere i vejledningen på dit varmeregnskab.

Har du mistet din nøgle?

Sådan sker det:

Afregning vil ske på følgende måde:
 Δ Skal du have penge tilbage, bliver beløbet automatisk 
fratrukket din husleje den førstkommende 1., efter du 
har modtaget varmeregnskabet.

 Δ Skal du efterbetale, bliver beløbet automatisk opkrævet 
via huslejen d. 1. i måneden, efter du har modtaget var-
meregnskabet. Obs.: Kun efterbetalinger på over 1500 
kr. bliver delt i 3 rater.
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AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN 
OG REDAKTØR JOAN GRØNNING

Når Kaj Johansen fra Odense for et par år siden hver mor-
gen gik ud til postkassen for at hente avisen, kiggede han 
lidt misundeligt på den vej udenfor sit hjem, hvor hund-
redvis af bilister var på vej til arbejde.

Når han stod der og kiggede på bilerne, følte han sig 
udenfor. Og han følte, det var søndag hele ugen. Derfor 
nåede Kaj også kun at være pensionist i to år.

"Jeg savnede det arbejde, som havde været så vigtigt for 
mig i mange år, og det går ikke for sådan en som mig. Jeg 
har det bedst, når jeg holder mig i gang og kommer ud 
blandt andre", siger Kaj, der efter 28 år som inspektør i Bo-
ligforeningen Kristiansdahl i Odense gik på pension i 2012.

PORTRÆT

73-årige Kaj Johansen 
nåede at være på 
pension i 2 år. Så blev 
det for kedeligt, og 
han søgte uopfordret 
job hos Boligkontoret. 
I dag er Kaj fuldtids-
ansat inspektør i Bolig-
kontoret Fredericia

Kaj fortrød at 
være pensionist

Her på trappen fik Kaj tilbudt endnu et vikariat, inden han blev fastansat.

Kaj er ansat på helt almindelige vilkår og på lige fod med kollegerne.
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En uopfordret ansøgning
I 2014 ændrede et indslag i TV 2 Nyhederne på den den-
gang 68-årige Kajs situation. Indslaget handlede om 
Boligkontoret Fredericia og de store investeringer i Kors-
kærparken og Sønderparken.

"Her fortalte Finn Muus om renoveringen af afdelingerne, 
og jeg syntes, at det lød, som om Boligkontoret godt kun-
ne bruge nogle ekstra hænder", fortæller Kaj, der samme 
aften skrev en mail til Boligkontoret.

14 dage senere – den 24. juni 2014 – blev han ansat hos 
Boligkontoret.

"Da de ringede fra Boligkontoret, stod jeg midt på Vester-
gade i Odense. Jeg blev meget overrasket over, at de 
vendte tilbage til mig. Normalt ville en arbejdsgiver da dø 
af grin, hvis de fik en uopfordret ansøgning fra en pen-
sionist".

I første omgang blev Kaj ansat som vikar for inspektør 
Tina Sand, der var blevet gravid. Efter de 2 måneders vi-
kariat fik Kaj en afskedsgave. Alle var kede af det, men der 
var ikke flere opgaver, og pensionistlivet ventede atter.  
1 uge efter blev Kaj dog ringet op igen og tilbudt endnu et 
vikariat, denne gang på 12 måneder – og efter det fulgte 
endnu et 12-måneders vikariat. 

På lige vilkår
I dag er Kaj ansat på helt almindelige vilkår og på lige fod 
med kollegerne. Han arbejder som fuldtidsansat inspek-
tør i afdelingerne indenfor og lige udenfor voldene. 

"Når vækkeuret ringer hjemme i Odense kl. 05.30, så er 
det ikke, fordi jeg ligefrem springer ud af sengen og fløj-
ter. Men så snart jeg har været en tur under bruseren, så 
er jeg klar. Og jeg glæder mig hver dag til at komme på 
arbejde", siger han.

Hos Boligkontoret Fredericia har Kaj haft mange forskel-
lige opgaver. Som inspektør er han med til at sikre, at alt 
fungerer ude og inde i de afdelinger, som han har ansvar 
for. Han er også med, når der skal sættes nye projekter i 
gang. Senest renovering af haver i afdeling 217, hvor Kaj 
er med ved byggemøderne.

"Det bedste ved at være her er det gode samarbejde med 
afdelingsbestyrelser, kolleger og eksterne samarbejds-
partnere. Her er et fantastisk godt miljø, som gør, at den 
daglige tur fra Odense til Fredericia er en fornøjelse". 

Erfaring guld værd
Boligkontoret nyder godt af de mange års erfaring, som 
Kaj kommer med.

"Kaj er i dag 73 år og både fagligt og socialt guld værd for 
Boligkontoret. Han har en meget stor erfaring, kan man-
ge forskellige ting og har det godt med at blive flyttet til 
forskellige opgaver. Kaj er et stort aktiv for især de yngre 
med sin enorme faglige erfaring efter nu i alt 32 år i den 
almene sektor", siger direktør Finn Muus og tilføjer:

"Socialt bidrager han positivt med sit gode humør og lune 
og sin tålmodige tilgang til alt og alle. Og så er han virkelig 
god til at håndtere beboerdemokratiet og tager 'action' 
på opgaverne. Kaj lader ikke opgaver hænge".

PORTRÆT

Kaj Johansen

 Δ 73 år
 Δ Bor i Odense i Boligforeningen Kristiansdahl, hvor han i 
28 år arbejdede som inspektør. 

 Δ Har tidligere boet i parcelhus med sin nu afdøde hustru.
 Δ  Sammen har de 2 børn og 3 børnebørn.
 Δ  Kaj går meget op i fodbold og følger gerne med, når 
barnebarnet spiller.

Da Kaj blev ansat som 68-årig hos Boligkontoret, var han meget be-
vidst om, at han ikke skulle komme og spille klog og være den erfarne 
med svar på alt.
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FOTO: BOLIUS

Sølvfisk
Udluftning og støvsugning er vejen frem, 
hvis du vil de blanke insekter til livs

INDEKLIMA

AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Opdager du sølvfisk på gulvet i bade-
værelset, når de piler over gulvet og 
gemmer sig i en lille revne? Eller ser 
du en i køkkenskuffen? Så fortvivl 
ikke. Sølvfisk er fuldstændig uska-
delige for mennesker og dyr, og de er 
nemme at komme af med.

Det er helt naturligt at have en min-
dre bestand af sølvfisk på badevæ-
relset, fordi der her er føde, varme 
og i perioder også høj luftfugtighed. 
Da sølvfisk stort set er harmløse, er 
der ingen grund til at bekæmpe dem 
med fx gift. De vender alligevel til-
bage, når giften er afdampet.

Elsker fugt 
= tør gulvet og luft ud
Sølvfisk elsker lune, fugtige omgi-
velser og trives i sunde boliger pri-
mært på badeværelset, men hos 
nogle også i mindre grad i køkkenet. 
Sølvfisk formerer sig kun i varme og 

fugtige miljøer. Vejen til færre sølv-
fisk er derfor at lufte ud under bad, 
tørre gulvet tørt efter bad og ge-
nerelt lufte ud i badeværelset 5-10 
min. tre gange om dagen.

Spiser sukker og stivelse 
= gør rent og luft ud
Sølvfisk spiser helst sukkerstoffer 
og stivelse. De lever derfor fint på en 
diæt af døde insekter og de proteiner, 
der findes i aflejringer af sæberester 
i brusekabiner og håndvaske. De kan 
også leve af tapetklister og skim-
mel- og mugsvampe, som opstår ved 
manglende udluftning og rengøring.

Slip af med sølvfisk
Rådet er derfor de helt almindelige 
indeklima-råd: Gør rent og luft ud: 

 Δ Luft ud 2-3 gange om dagen med 
gennemtræk i 5-10 min. 

 Δ Støvsug i sprækker og revner, og 
gør grundigt rent. Fjern især sæ-
beaflejringer i brusekabiner og 

håndvaske, mel og småkrummer 
samt skimmel- og mugsvampe.

 Δ Undgå for meget gulvvask, da 
sølv fisk er glade for fugt.

Hvis du pludselig får mange sølvfisk 
– 100 eller mere – på én gang, og 
udluftning 3 gange om dagen ikke 
hjælper, så kontakt din varmemes-
ter. Så kan det være et symptom på 
fugtproblemer i selve boligen, fx op-
stigende fugt eller utætte rør.

Hvad er  
sølvfisk?

Sølvfisk er vingeløse insekter på 
12-25 mm. Arten har eksisteret i 
mere end 300 mio. år. En sølvfisk 
lever 3-4 år, og enkelte individer 
bliver endda helt op til 8 år gamle. 
Sølvfisk bliver ved stuetempera-
tur kønsmodne indenfor 1 år. Til 
gengæld lægger en hun sjældent 
mere end en snes æg i sin leve-
tid. Sølvfisk foretrækker lune, 
fugtige omgivelser og ses ofte i 
badeværelser. 

Kilde: Bolius.dk

Sølvfisk 
foretrækker 

mørke omgivelser 
og ses derfor ofte pile 

i skjul hen over gulvet, når 
lyset tændes på badeværelset.

Hvis du vil undgå sølvfisk, er den bedste løsning at sænke luftfugtigheden og fjerne 
deres 'mad': Luft ud og gør rent.

FOTO: TOM
M

Y VERTIN
G / BOLIUS
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SAMMENLÆGNING

AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Regnemaskinen var i gang, da afdelingerne 217 og 406 
blev lagt sammen og dermed både undgik huslejestignin-
ger og fik bedre service.

I Sønderparken betød det i 2014, at afdelingerne 216 og 
217 lagde sig sammen til "afd. 217". Efter det begyndte 
217 et formelt samarbejde med 406 om fælles udlejning 
af festlokaler og gæsteværelser, og stille og roligt be-
gyndte tankerne om også at lægge 217 og 406 sammen:

"Efter sammenlægningen af 216 og 217 kunne man spa-
re penge på både indkøb og maskinpark. Så begyndte tid-
ligere formand i afd. 216 Harald Rasmussen og jeg at tale 
om, om vi også skulle lægge 217 sammen med 406, som 
jeg dengang var formand for", fortæller Tonny Jensen.

Afdelingerne lå op ad hinanden ud mod Søndermarksvej, 
og de begyndte nu at holde fælles bestyrelsesmøder og 
undersøge fordele og ulemper ved en sammenlægning.

Fordele og ulemper
Ved sammenlægningen kunne man spare på indkøb og 
maskinpark, ligesom der om en del administrative bespa-
relser i kun at have et årsmøde og et regnskab. Varmeme-
strene fik bedre arbejdsmiljø ved at hjælpe hinanden, og 
økonomien vil generelt blive mere robust, så man både  kan 
holde en lav huslejepris – p.t. 5350 kr. i gennemsnit for en 
3-værelses – og der er mange om at deles om eventuelle 
uforudsete udgifter. Sidst, men ikke mindst, så er en sam-
menlægning også en fordel for beboerdemokratiet:

"Jo flere boliger vi har, jo større chance har vi for at samle 
en aktiv og engageret bestyrelse, da vi har flere at 'tage 

af', smiler Tonny, og den nye afdeling havde heller ikke 
svært ved at mønstre en fuldtallig bestyrelse på 5.

Den 29. november 2018 var der sammenlægningsmøde, 
hvor lejere fra 1/3 af alle berørte boliger deltog. Og efter 
mindre end  1 time var man enige om en sammenlægning.

Overvejelser
Ifølge Tonny Jensen var der ikke mange forbehold.

"Vi var dog alle enige om, at det ikke skulle være en 'over-
tagelse', men en 'sammenlægning'. Efter at vi i afd. 406 
havde været igennem en renovering, fremstod begge af-
delinger meget ens: Samme placering, samme stand og 
stort set samme husleje", forklarer Tonny og fortsætter:

"Den eneste usikkerhed i starten var, hvad vi skulle hedde. 
Pludselig fik jeg idéen, at vi bare kunne lægge vores afde-
lingsnumre sammen. Altså 217 plus 406 giver 623, og den 
løsning var der opbakning til", fortæller Tonny, der i dag er 
formand i afdeling 623, som nu består af 330 lejligheder. 
Et 'passende' antal ifølge Tonny:

"Afdelingen skal ikke være større. For os er 330 boliger 
grænsen, når bestyrelsesarbejdet er et fritidsjob. Så vi er 
nu landet, hvor vi har flest mulige fordele og færrest mu-
lige ulemper", slutter Tonny, der trods sine 73 år har et 
deltidsjob i byens afdeling af 3F.

I afd. 623 har de 
regnet den ud

TONNYS RÅD

Hvis I overvejer en sammenlægning
 Δ Giv jer god tid – gerne 1-2 år.
 Δ Vær lydhør overfor både beboere og bestyrelser.
 Δ  Overvej, hvad maksimumstørrelsen skal være ift. jeres 
 ressourcer.

Tonny Jensen,  
formand i 623.
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AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN
OG REDAKTØR JOAN GRØNNING

Hun læser til finansøkonom og er valgt som formand for 
afd. 501 og arrangementschef for afd. 603 Gymnastik-
huset og Aktivitetshuset på Købmagergade Skole. Og så 
er hun blot 22 år.

Aktiv arrangementschef
Sara Skafte er blandt de unge mennesker, der tager ansvar 
og initiativ. Det var også derfor, at hun i september sidste 
år blev formand for afd. 501 og sagde ja til at forsøge at 
tiltrække spændende arrangementer og foredrag til den 
tidligere Købmagergades Skole – nærmere bestemt eks-
terne foredrag og aktiviteter i samarbejde med kommunen, 
biblioteket og byens forskellige oplysningsforbund mv.

PORTRÆT

Sara henter aktiviteter  
til skolen
22-årige Sara Skafte har ansvar for at tiltrække spændende arrangementer 
og foredrag til Gymnastikhuset og Aktivitetshuset på den gamle skole, der 
huser aktiviteter i de 13 afdelinger tilknyttet afd. 603

Sara Skafte

 Δ 22 år.
 Δ  Har boet hos Boligkontoret Fredericia hele sit liv.
 Δ  Flyttede for to år siden i en lejlighed i Kongsgården med 
sin kæreste.

 Δ  Læser til finansøkonom i Kolding.
 Δ  Når Sara ikke har travlt med studier og bestyrelsesar-
bejde, bruger hun tid på hunden Luna, som er af racen 
Corgi. Desuden er hun assistent for en hundetræner.

22-årige Sara Skafte blev i september sidste år valgt til 
arrangementschef for fælleshusene på den gamle skole, 
som ses i baggrunden.
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"Jeg har det bedst, når jeg er med og kan bidrage til fæl-
lesskabet", siger Sara, der hele sit liv har boet i Boligkon-
torets boliger.

"Jeg har altid været glad for at være en del af Boligkon-
toret. Så for mig var det helt naturligt at melde mig til at 
hjælpe. Mit største ønske er, at vi får endnu flere fælles 
arrangementer. Det er noget af det, jeg godt kan lide ved 
at bo her og ved at bo alment".

Udover Saras eksterne arbejde med at få liv i både Akti-
vitetshuset og Gymnastikhuset kan de 13 af Boligkonto-
ret Fredericias afdelinger, der ikke selv har fælleslokaler, 
 booke sig med egne aktiviteter i de to bygninger. Her er 
det de enkelte afdelingers egne bestyrelser, der planlæg-
ger og afholder, og bookningen foregår enten ved at kon-
takte Boligkontoret eller skrive til 603@afd-boligfa.dk.

Griber idéerne
Som arrangementschef får Sara mulighed for at sætte 
gang i masser af arrangementer som foredrag, yoga mv. 
Hun har bl.a. kontakt med Fredericia Bibliotek og byens 
forskellige oplysningsforbund, ligesom hun forsøger at få 
forskellige forfattere og foredragsholdere til at komme 
forbi og gøre beboerne klogere på dette og hint.

"Det er rart med en masse gode idéer og tanker, men der 
skal også være en, der griber idéerne og omsætter dem. 
Der skal laves aftaler, og tingene skal sættes i rammer, 
så aktiviteterne ikke ligger oveni hinanden. Det bliver min 
opgave at holde styr på det", siger Sara, der allerede er i 
fuld gang med at lave aftaler med bl.a. Fredericia Biblio-
tek, som gerne vil afholde nogle af deres arrangementer 
og foredrag i Fælleshuset. I Aktivitetshuset er der også 
flere aktiviteter i gang – bl.a. gymnastik (fx Fit-for-Kids) 
og yoga.

"Aktiviteterne skal ramme bredt. Der skal være noget for 
unge og ældre, kvinder og mænd. Gymnastikhusets store 
sal og Aktivitetshusets lidt mindre skal skabe rammerne, 
som gør det nemmere for beboerne at mødes på kryds og 
tværs", siger Sara, der opfordrer beboerne, som er tilknyt-
tet afd. 603 til at komme forbi d. 27. april, når der er Åbent 
Hus i begge 'huse'. 

"Her er der rundvisning i de fine bygninger, og vi vil fortæl-
le om de mange muligheder, som de forskellige afdelinger 
har i forhold til arrangementer og aktiviteter".

PORTRÆT

Har du en god idé?

Har du en god ide til et foredrag eller lignende, så kontakt 
Sara Skafte på mail saraskafte@gmail.com eller tlf.  
6181 1430. Tilhører du en af afdelingerne tilknyttet 
fælleshusene, så kan I selv booke jeres egne aktiviteter 
på 603@afd-boligfa.dk eller ringe til Boligkontoret på 
telefon 7622 1200.

Afdelinger i afd. 603

Fælleshus Købmagergade (afd. 603) er en fælles afdeling 
for 13 af Boligkontoret Fredericias afdelinger uden egne 
fælleslokaler. De kan i stedet benytte det flotte festlokale 
i den gamle gymnastiksal på Købmagergades Skole og 
lokalerne i Aktivitetshuset.  

Afdelinger i afd. 603:

 Δ Afd. 201 
 Δ Afd. 207
 Δ Afd. 209
 Δ Afd. 212
 Δ Afd. 213

 Δ Afd. 219 
 Δ Afd. 316
 Δ Afd. 318
 Δ Afd. 408
 Δ Afd. 501 

 Δ Afd. 502
 Δ Afd. 510
 Δ Afd. 601

Billard, atelier, læsegrupper, 
kortklub og dans. Mulighe-
derne er næsten uendelige, 
når det handler om, hvad 
Gymnastikhuset og Aktivi-
tetshuset skal bruges til. 
Sara Skafte håber, at masser 
af beboere vil kontakte hende 
med gode idéer til arrange-
menter som foredrag mv.

Åbent Hus
Kom og se fælleslokalerne, og hør mere om aktiviteterne 

d. 27. april 2019

Følg med på www.boligfa.dk og Boligkontorets 
Facebookside om program og tid i løbet af marts.
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AF DIREKTØR FINN MUUS

i 2018, hvor han skød debatten om paral-
lelsamfundspakken i gang, så var nytårs-
talen i år helt uden et ord om boligpolitik. 

En boligpolitik, som gennem det meste af 2018 har ud-
fordret alle de boligorganisationer, der enten har stået på 
ghettolisten eller var det, man kunne kalde ''boblere'' til at 
komme på listen. 

Ghettopakken blev godkendt i Folketinget den 20. decem-
ber 2018, hvor Boligselskabernes Landsforening sammen 
med de berørte ghettoområder – herunder Boligkontoret 
Fredericia – har arbejdet hårdt på at påvirke de ting i lov-
forslaget, som vi anser for uhensigtsmæssige. 

Ghetto-repræsentanter 
Et af emnerne, vi synes er en dårlig idé, er, at et udvalg 
under regeringen – kaldet ghetto-repræsentanter – ikke 
kan stille en udviklingsplan om nedrivning af 60% af al-
mene familieboliger i et område i bero, hvis der var ud-
sigt til, at området ville komme af ghettolisten indenfor 
en overskuelig fremtid. Det lykkedes desværre ikke. Meget 
overraskende, må man vistnok sige, da det absolut ville 
have givet mening. 

I Boligkontoret Fredericia blev resultatet af den nye ghetto-
liste pr. 1. december 2018, at Korskærparken kom af ghet-
tolisten og nu 'kun' bliver anset for et 'udsat boligområde' 
– og Sønderparken kom af listen som 'udsat boligområde'. 
Det sidste betyder, at Sønderparken ikke bliver berørt af 
alle de øvrige restriktioner, der er for ghetto- og udsatte 
boligområder. Fx at der ikke må være mere end 30% af om-

UDVIKLINGSPLAN

Efter Korskærparken ikke længere er på 'Ghettolisten', 
behøver vi heldigvis ikke at rive boliger ned. Vi kan i stedet 
prioritere udviklingsopgaver, så området forbliver af listen

Vi arbejder fortsat mod 
parallelsamfund

Regeringens ghettopakke vol. 2019:
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UDVIKLINGSPLAN

AF DIREKTØR FINN MUUS

Direktionssekretær Bianca Lassen, 
HR-ansvarlig Hanne Daugaard og IT-
chef Mikael Kronstrøm er nu sam-
let i direktionssekretariatet tæt på 
direk tør Finn Muus' kontor og cen-
tralt i Boligkontoret.

Sekretariatet løser driftsopgaver på 
løn- og personaleområdet, ligesom 
medarbejderne her har ansvar for 
arbejdsmiljø samt grund-, efter- og 
videreuddannelse for alle medarbej-
dere i organisationen.

Ved at blive samlet kan disse medar-
bejdere nemmere understøtte direk-

tøren og mellemlederne i det dag-
lige arbejde og understøtte et sundt, 
 sikkert og udviklende arbejds miljø, 
ordnede, sammenhængende og mo-
ti  verende løn- og personaleforhold, 

udvikling af hele IT-området, gode 
uddannelsestilbud og uddannelses-
planlægning samt opgaver i forbin-
delse med rekruttering og fasthol-
delse.

rådets børn i områdets børnehave, at man ikke kan få en 
bolig, hvis man er på kontanthjælp eller integrationsydelse, 
og at der ikke må flytte beboere ind, der har en dom.

Korskærparken
Da Korskærparken kom af ghettolisten, står den nu 'kun' 
på listen over udsatte boligområder, og ligesom i Sønder-
parken skal vi ikke nedrive boliger i området. Men vi sidder 
ikke på hænderne. Vi vil sammen med boli.nu og Frederi-
cia Kommune arbejde på en udviklingsplan, der skal sikre, 
at vi ikke kommer på ghettolisten igen. 

Det betyder, at vi skal arbejde med det, der hedder 'flek-
sible udlejningsregler', hvor beboere i arbejde eller under 
uddannelse kommer først i køen til en bolig i området.

Herudover skal og vil vi håndhæve, at der ikke flytter nye 
beboere med en dom ind i området. Det arbejder vi sam-
men med kommunen og politiet på, da vi endnu ikke ved, 
hvordan vi skal håndtere det krav. Vi har nemlig ingen sy-
stemer, så vi kan se, om en boligsøger har en dom eller ej. 

Børnehaver
Vi skal også sammen med Fredericia Kommune forholde os 
til, at der i Korskærparkens Børnehave ikke må være mere 
end 30% af områdets børn. Det kan blive en udfordring for 
beboerne i Korskærparken med børn i børnehavealderen, 
da 70% af børnene vil skulle placeres i en anden børnehave 
i Fredericia Kommune. 

Vi skal derfor have fokus på, hvad det kommer til at betyde, 
hvis familier af den årsag vælger at flytte til andre af vores 
boligområder i byen. Fx Sønderparken, der nu får lov at be-
holde sin børnehave.

Da kun statsministeren ved, hvornår der kommer et folke-
tingsvalg, skal vi være klar til at bidrage til valgkampen på 
det boligpolitiske område. Det vil skærpe opmærksomhe-
den hos politikerne, hvis vi kan bringe erfaringer fra virkelig-
heden ind i debatterne, men forhåbentlig vil det også gøre, 
at der kommer den fornødne politiske eftertænksomhed.

Direktionssekretær, HR-ansvarlig og IT-chef deler nu kontor

Sekretariatet styrkes

Bianca Lassen,
Direktionssekretær

Hanne Daugaard,
HR-løn-ansvarlig

Mikael Kronstrøm,
IT-chef
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AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

En ihærdig indsats er årsag til, at Korskærparken ikke 
længere er på regeringens "ghettoliste", og at Sønder-
parken ikke længere er på listen over "udsatte områder".

Den positive udvikling, som de to boligområder er midt i, 
skal fortsætte. Derfor har Boligkontoret Fredericia sam-
men med Boli.nu og Fredericia Kommune ansat 32-årige 
Kasper Søstrøm som ny projektchef for den boligsociale 
helhedsplan 2018-2022 i Fredericia.

"Jeg glæder mig til at videreføre det store stykke arbejde, 
der allerede er gjort i områderne", siger Kasper Søstrøm, 
som er uddannet socialrådgiver og har stor erfaring med 
det boligsociale arbejde.

Kasper skal sikre den gode 
udvikling i Korskærparken 
og Sønderparken

Kaspers arbejdsopgaver

Som projektchef bliver Kasper Søstrøm leder for fem 
medarbejdere i et Områdesekretariat, der sammen med 
et Fællessekretariat og et beboerdemokratisk udvalg 
varetager fire hovedindsatsområder: 'Tryghed og trivsel', 
'Kriminalpræventiv indsats', 'Uddannelse og beskæf-
tigelse' samt 'Forebyggelse og forældreansvar'. 

Arbejdet med helhedsplanen 2018-2022 bygger videre 
på erfaringer fra helhedsplanen 2014-2018 og generelle 
erfaringer fra det boligsociale område og skal udvikles på 
baggrund af både effektive metoder og nye projekter.

KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN 

Ny leder af Helhedsplanerne:

Som ny projektchef skal 
Kasper Søstrøm arbejde 
med den nye fireårige bolig-
sociale helhedsplan, der 
skal fortsætte den positive 
udvikling i de to boligområder

Som projektchef bliver Kasper Søstrøm leder for fem medarbejdere 
i et Områdesekretariat og er flyttet til Fredericia fra Aarhus.
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Forandringer skabes med 
samarbejde
Kasper Søstrøm har tidligere arbej-
det i Aarhus som projektleder for 
indsatsområdet udsatte voksne i 
 Bispehavens helhedsplan og senest 
i Viby Syd, hvor han frem til 1. febru-
ar arbejdede som beskæftigelses-
koordinator. 

I Fredericia bliver Kasper Søstrøms 
opgave at arbejde med den nye 
fire årige boligsociale helhedsplan 
2018-2022. Ligesom i den tidligere 
helhedsplan er der fokus på at få 
flere i uddannelse og beskæftigelse, 
skabe tryghed og trivsel samt sikre 
en kriminalpræventiv indsats i Kors-
kærparken og Sønderparken. Og 
Kasper Søstrøm er ikke i tvivl om, 
hvordan han når i mål med det:

"Det handler om at tage udgangspunkt i de mange res-
sourcer, der er i områderne. Det handler om at inddrage 
beboere, personale, samarbejdspartnere og folk, der har 
interesse i området. Hvis vi skal skabe forandringer, så 
skal det ske i tæt samarbejde mellem dem alle", siger han.

Kasper Søstrøm glæder sig også over, at han skal arbej-
de med en helhedsplan, hvor indsatserne hænger godt 
 sammen.

"Ofte er sådanne projekter meget opdelte, men sådan er 
det ikke her. Her er virkelig tale om et helhedssyn, hvor det 
hele er tænkt ind", siger han.

Områder med god energi
Kasper Søstrøm har gennem sit seneste job hørt godt om 
Korskærparken og Sønderparken og den arbejdsindsats, 
der allerede er i gang.

"Jeg har hørt, at der er en god energi i områderne. Der 
er en vilje til, at tingene skal lykkes. Det gør området at-
traktivt at arbejde med", siger Kasper Søstrøm, der bor i 
Aarhus, hvor han er født og opvokset. Men med det nye 
job flytter han nu til Fredericia med kæresten. Nærmere 
bestemt i Bofællesskabet Regnbuen i Erritsø, som er en 
del af Boligkontoret.

"Inden jeg søgte jobbet, besøgte min kæreste og jeg Fre-
dericia. Vi tog på café, gik en tur og kørte rundt i området. 
Vi har et begrænset kendskab til byen, så vi havde brug for 

at fornemme, om det kunne være en by for os", siger han 
og fortsætter:

"Heldigvis er vi begge enige om, at Fredericia virker til at 
være en god by i en rivende udvikling. Her er masser af liv 
og mange muligheder. Og så er jeg begyndt at holde eks-
tra øje med FC Fredericia, som jeg håber ryger op i Super-
ligaen", siger han, der er meget fodboldinteresseret.

Kasper Søstrøm

 Δ 32 år.
 Δ Uddannet socialrådgiver.
 Δ Kæreste med Minna, der arbejder som socialrådgiver.
 Δ Parret bor i Aarhus, men flytter nu til Fredericia.
 Δ I fritiden følger Kasper med i fodbold og spiller en  
smule golf.

KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN 

Kasper Søstrøm og kæresten flyt-
ter til Fredericia, efter Kasper fik 
jobbet som projektchef i Helheds-
planerne. De flytter ind i Bofælles-
skabet Regnbuen i Erritsø, som er 
en del af Boligkontoret.
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Boligkontoret Fredericia tager sit sociale ansvar meget alvorligt. Det betyder bl.a., at vi lige har ind-
gået en samarbejdsaftale med Fredericia Kom-
mune om at skaffe 8 midlertidige inklusionsboli-
ger* til unge hjemløse, ikke-kriminelle mellem 18 og 25 år. 

De 8 boliger bliver fordelt over flere afdelinger, og de får en fælles social vicevært, der er uddannet til at hjælpe de unge. Rent praktisk indebærer disse inklusionsboliger, at der sker en lille ombygning i 2 af boligerne i afd. 316 Ved Voldene. De øvrige 6 boliger bliver fordelt i afdelingerne 201, 209 og 501, hvor 6 af de mindste boliger bliver reserveret til denne boligtype. 

Projektet bliver finansieret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mfl.

* Inklusionsboliger er midlertidige boliger med til-
knyttet socialpædagogisk bistand, der skal støtte den enkelte i at få en selvstændig tilværelse i egen bolig. Målgruppen er unge, hvis problemer man forventer kan blive løst indenfor højst to år.

Inklusionsboliger for unge

NYT FRA DRIFTEN

Beboerne i afdelingen vil gerne gå videre med for-
beredelserne til renovering af Holbergshaven med 
fx nye gulve og vægge og ny indretning. Det vil i 
givet fald betyde, at 84 boliger skal bygges om,  
og at beboerne i en periode skal genhuses. 

Det er et projekt til i alt over 100 mio. kr., og lige 
nu ligger bolden hos Landsbyggefonden, som 
sammen med Boligkontoret udarbejder en plan, 
inkl. hvad det vil koste beboerne, både ift. gen-
husning, larm og arbejde i og omkring boligerne 
og ift., hvad økonomien og huslejen efterfølgende 
bliver i afdelingen. 

I løbet af foråret inviterer Boligkontoret afdelin-
gens beboere til et besluttende afdelingsmøde, 
hvor beboerne endelig kan sig 'ja' eller 'nej' til 
 projektet.

402 Holbergshaven

Småt

Godt

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

Af teknisk chef  
Jørn Brynaa
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NYT FRA DRIFTEN

Boligkontoret Fredericia kunne med sin bære-dygtige profil godt tænkte sig at etablere lade-standere til elbiler i kælderen på Kongens Punkt. Idéen er dog ikke med i det oprindelige budget, så Boligkontoret har de seneste måneder forsøgt at finde penge et andet sted fra, og flere mulig-heder bliver undersøgt. Fx om man kan etablere solceller på taget. Umiddelbart hænger det ikke sammen, men Boligkontoret undersøger nu andre muligheder for finansiering.

Solceller på Kongens Punkt?

I løbet af foråret vil der være markvandringer i alle 

afdelinger. Ordet dækker over et eftersyn af bo-

ligafdelingens ydre områder – et områdeeftersyn 

– hvor afdelingsbestyrelsen, varmemester og in-

spektør gennemgår afdelingen: Hvad mangler at 

blive lavet og hvornår? Det gælder både på ude-

arealer og i fællesarealer i bygningerne, fx kælder, 

vaske- og tørrerum, cykel-parkering mv.

Så hvis du undrer dig over, at der en dag går mange 

sammen, så kan det være årsagen. Småting be-

slutter bestyrelsen selv. Større og nye ting bliver 

fremlagt på afdelingsmøder før endelig beslutning.

I næste udgave af LEJLIGHEDEN tager vi med på en 

af markvandringerne.

Markvandringer på vej

Lørdag d. 16. marts er der Åbent Byggeri og ons-

dag d. 3. april er der rejsegilde på Boligkontorets 

og STB-Bygs byggeri på Kongens Punkt 

Boligkontoret  Fredericia inviterer til Åbent Byggeri d. 

16. marts på prestigeprojektet, hvor kan man se 'ske-

lettet' af det kommende udsigtsbyggeri, hvor de før-

ste beboere flytter ind sidst på året. Ved redaktionens 

slutning er der endnu en seniorbolige til leje, og en-

kelte boliger i 2 plan. 

Senere d. 3 april er der rejsegilde for håndværkerne. 

Åbent Byggeri + Rejegilde på Kongens Punkt
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Sker der en vandskade hos dig eller din underbo, fordi du 
har glemt at rense dine afløb i køkken eller bad, så kom-
mer du som beboer til at betale regningen for fx nye gulve 
hos dig og underboen og for andre siveskader. Boligkon-
toret Fredericias forsikring dækker nemlig ikke. Og de 
færreste afdelinger vil påtage sig den slags udgifter pga. 
uvidenhed eller skødesløshed og sende regningen til alle 
beboere i afdelingen. Den, der ikke overholder reglerne, 
skal selv betale for det.

Du har som lejer meldePLIGT
Som beboer har du nemlig ansvaret for den indvendige 
vedligeholdelse af dit lejemål – inkl. at vedligeholde dine 
afløb. Og hvis du ikke selv er i stand til fx at rense afløbet 
inkl. at fjerne hår i risten, så har du meldepligt til Bolig-
kontoret. Altså ring til din varmemester, hvis du ikke selv 
kan. Gør du ingen af delene, så lander regningen hos dig. 

Forebyggelse
"Det er vigtigt, at man som beboer fjerner hår og andet 
i badeværelsesristen og håndvaskafløbet fx hver uge. Og 
oveni det jævnligt – fx 1 gang hver måned – renser afløbet 
med et effektivt, billigt og miljøvenligt husmodertrick. Og 
så hver 3. måned løfter proppen op i håndvasken og risten 

i badeværelset og fjerner hår og andet", fortæller inspek-
tør Simon Døssing. Det forebygger også dårlig lugt.

Glem altså alt om dyr og miljøskadelig afløbsrens. Brug i 
stedet det gamle husmodertrick bestående af bagepul-
ver, salt og lidt eddike:

Altså
 Δ Hver uge: Fjerne hår og skidt i riste og i afløb.
 Δ Hver måned: Hælde miljøvenlig afløbsrens i afløbene. 
 Δ Hvert kvartal: Løfte op i risten/proppen og rense for hår 

og andet skidt.

50.000 kr.
Inspektør Simon Døssing har igennem sine mange år hos 
Boligkontoret set flere eksempler på, at uagtsomhed kan 
koste op til 50.000 kr., når vand er løbet ind under vinylen, 
ind i andre rum eller ned gennem gulvet/loftet til under-
boen. Derfor har de fleste afdelinger i dag i deres vedli-
geholdelsesreglement specificeret, at det er den enkelte 
lejer, der selv skal betale for den slags udgifter.

"Når det er sagt, så hjælper Boligkontorets varmemestre 
selvfølgelig de lejere, der pga. alder eller andet ikke selv 
kan rense deres afløb", understreger Simon Døssing.

INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE

Det her kan blive 
(rigtig) dyrt for dig

Glemmer du at rense dine afløb, 
risikerer du, at vand løber ind under 
andre gulve eller ned til underboen, 
og det kan nemt koste 50.000 kr. 
eller mere

Mormors miljøvenlige  
afløbsrens

3 dl bagepulver
1,5 dl salt
Varm eddike
Varmt vand

Sådan gør du:
1. Bland bagepulver og salt. Rør grundigt.
2.  Hæld blandingen i det tilstoppede afløb. For at være 

 sikker på, at alt kommer ned, kan du benytte en tragt.
3. Hæld nu den varme eddike ned.
4. Afslut med varmt vand.
5.  Der kommer nu til at opstå en kemisk reaktion – som 

løsner op, så vandet løber bedre igennem afløbet igen. 

Kilde: https://dk.newsner.com/nyheder/sa-enkelt-renser-
du-aflobet-med-3-ingredienser-fra-kokkenet/
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    Mindre kød – mere grønt

Kødproduktion lægger i dag beslag på over en 
erdedel af klodens landjord og står bag en femtedel af de globale drivhus-
gasudledninger. Hvis man samlede den ét sted på Jorden, ville den fylde hele Nord- og Sydamerika! Med en voksende 
global befolkning stiger presset på klodens sidste naturområder. Hvis vi skal undgå uoprettelige skader på vores 
fantastiske planet, har vi brug for en mere bæredygtig fødevareproduktion med mindre kød og mere grønt.

Mindre kød = mere natur og mere
stabilt klima

Det er ikke lige meget, hvad du spiser. Produktionen af animalske 
fødevarer udleder op til 100 gange mere CO2 end planter.

Klimaaftrykket er vist som kg CO2-ækvivalenter per kg fødevare. Drøv- 
tyggere som får og kvæg har et særlig stort klimaaftryk, fordi de udleder 
store mængder af drivhusgassen metan under fordøjelsen af foder.

Husdyr (27%)
Kød og mælkeproduktion
Græsning og dyrkning
af foder.

Gletschere (10%)
Permanent sne og is

Ufrugtbar jord (19%)
Ørken, saltsletter og klipper

Agerjord (7%)
Afgrøder minus foder
til husdyr.

Krat (8%)

Bebyggelse (1%) Ferskvand (1%)

Kilde: Tabel over fødevarers klimaaftryk, Mogensen et.al., Aarhus Universitet.

Kilde: ourworldindata.org

Klimaaftrykket fra din mad

Lammekød

Oksekød

Skæreost 31% fedt

Svinekød

Kylling

Brød

Karto�er

21,4

13,9

9,6

4,6

3,2

0,8

0,2

Skov (26%)

BIDRAGER LIGE SÅ MEGET TIL
KØDPRODUKTION

KLIMA-
KRISEN
SOM ALLE BILER, 
TOGE, LASTBILER, 
SKIBE OG FLY

PÅ HELE
JORDEN

Kilder: FAO, 2006 & 2013
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Overraskende nemt
Den nemmeste måde at begrænse udslippet af CO2 på er at spise mindre kød

BÆREDYGTIGHED

 Δ Skal jeg holde op med at køre bil?
 Δ Skal jeg ændre kost?
 Δ Hvor kan jeg hjælpe mest?

Verdens kødproduktion udleder lige så meget CO2, som 
verdens samlede transport med biler, tog, skibe og fly gør. 
Så her kan du selv gøre noget, lige med det samme, og 
uden at det kommer til at besværliggøre din hverdag. 

Hver dansker spiser ifølge DTU Fødevareinstituttet i gen-
nemsnit 52 kg kød om året – altså 1 kg kød om ugen pr. 
person. Det er dobbelt så meget som for 50 år siden.

Herunder kan du se, at produktionen af 1 kg oksekød ud-
leder 13,9 kg CO2, hvilket er 70 gange så meget, som pro-
duktionen af 1 kg kartofler udleder.

Udover at CO2 er vor tids største trussel mod det klima og 
dermed de levevilkår, vi har i dag, så tyder meget forskning 
også på, at det ikke er sundt at spise alt for meget kød. 

Så du kan gøre vores fælles klima og dit eget helbred en 
tjeneste ved at være mere opmærksom på dit helt private 
kødforbrug.

Scan QR-koden, og se liste over CO2-for-
brug ved forskellige kødtyper.

Opskrifter med mindre, intet eller andet kød: 
www.greenpeace.dk/opskrifter

ILLUSTRATION
: DAN

IEL GIN
EM

AN
/GREEN

PEACE

AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG
STEFANS KLUMME 

www
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SÅDAN GØR DU…

SÅDAN GØR DU:

Husk de lange gummistøvler eller waders. 
Du skal nemlig ud i vandkanten for at finde 
den friske tang, som er spiselig.

Du behøver ikke medbringe andet end en 
plastikpose og saks, når du skal plukke 
tang.

Der findes ikke giftig tang i Danmark. Men 
vælg gerne blæretangen, der er nem at an-
vende i madlavningen, fx i supper, salater 
og gryderetter, eller at lave til chips. Blæ-
retangen gror ved alle danske kyster og 
strande og kan plukkes hele året.

Sådan plukker du tang
Tang er bæredygtig mad og erklæret superfood, fordi det indeholder mange 
gode næringsstoffer. Og så er det gratis og lige til at plukke. LEJLIGHEDEN tog til 
Østerstrand og plukkede tang med bæredygtighedsansvarlig Stefan Weihrauch

GUIDE:

AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Der er mange fordele ved at plukke tang og bruge den i 
madlavningen. Tang er bæredygtig mad, den er ganske 
gratis, den indeholder masser af gode næringsstoffer og 
er en fødevare med en gunstig sammensætning af fedt-
syrer. Tang smager godt, og så kan du nemt og hurtigt 
komme i nærheden af den – særligt når du bor i Frederi-
cia, der er omgivet af strande og kyster.

"Flere og flere opdager, at vores natur er et stort og gratis 
spisekammer. I dag kan det være svært at gennemskue 

al den færdigproducerede mad, som vi kan købe i super-
markederne", siger bæredygtighedsansvarlig Stefan Weih-
rauch og tilføjer:

"Når man selv henter og plukker mad i naturen, så ved 
man, hvad man får. Tang er et produkt, der er helt rent, og 
selvom vi plukker flittigt af det, så gror det hurtigt igen.

Du kan plukke tang året rundt, men i det tidlige forår og 
særligt fra marts måned – som nu – begynder tangen for 
alvor væksten, så her kan du få den spæde tang.

Østerstrand er et oplagt sted at plukke tang. Her er nemt at 
komme til, og vandet er godkendt badevand. Det er vigtigt, når 
man skal spise det, der vokser i det.
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SÅDAN GØR DU…

Brug ikke tang, der er skyllet op på stran-
den, i madlavningen – og hold dig også fra 
at plukke tang ved havne, åer eller spilde-
vandsudløb.

Sådan ser frisk og levende blæretang ud. 
Klar til tilberedning.

Pluk tang, som sidder fast på en sten, og som er dækket af vand. Så er tangen nemlig frisk 
og kan spises. På foto ses tang mellem to bølger. 

Når du har samlet tangen, så skyl den i 
havvandet, og fjern alle synlige organis-
mer på tangen. Herefter skal tangen ligge 
på køl og igen skylles grundigt, inden du 
bruger den i madlavningen. Obs.: Skyl først 
tangen grundigt i rent vandhanevand lige 
inden brug, fordi ferskvand nedsætter 
tangens holdbarhed.

Klip tangen med en saks. Du kan ikke klippe 
forkert, og du bestemmer selv, om du vil 
have store eller små stykker. Sørg for at lade 
noget tang sidde tilbage, så tangen kan fort-
sætte med at vokse, og så rejer og tanglop-
per ikke helt mister deres gemmesteder.

OPSKRIFTER med tang
En lækker salat med blæretang – som smager fortryllende til fisk
 Δ Et par gode håndfulde frisk blæretang
 Δ 3 cm ingefær
 Δ 2 spsk. oliven- eller arganolie
 Δ En stor chilipeber
 Δ 1 økologisk citron
 Δ Evt. lidt sukker

Blancher blæretangen, og nyd den græsgrønne farve, den får, når 
den bliver varmet op. Farven forsvinder igen. Lad tangen dryppe af.

Dressing
Riv ingefæren, skær chilien i bittesmå firkanter, riv skallen af 
citronen, pres saften af den. Bland det hele sammen med olien 
og evt. lidt sukker, og lad det stå en halv times tid og trække. 

Salaten kan ændres efter behov/smag ved tilsætning af andre 
ingredienser, fx persille, honning, æbler, løg og mandler.

Tangchips med lakrids
 Δ Frisk blæretang
 Δ Økologisk lakridspulver
 Δ Olie

Tangen vendes i lidt olie og derefter lakridspulver. Tørres ved 50 
grader i ovnen, til stykkerne er sprøde (3-4 timer).

Tang har, når den er tørret, en svag note af lakrids, og når der så til-
føjes et lag af lakrids ved tørringen, går alting op i en højere enhed.

Kilde: www.supersanker.dk

LÆS MERE PÅ 
FACEBOOK-SIDEN

'BÆREDYGTIG 
BOLIG & LIV'
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SE OM DU KAN FÅ FIBER FRA EWII 
PÅ WWW.EWII.COM/BOLIGFA  
ELLER RING TIL OS PÅ 70 55 55 57

Prisen efter 6 mdr. er gældende for beboere 
i Boligkontoret Fredericia

FIBERNET UDEN DET 
KOSTER EN KRONE 
 
 
Grundet stor interesse har vi valgt at forlænge tilbuddet om 
et halvt års GRATIS internet inklusiv oprettelse, så det også 
gælder i 2019. 
 
Er du blandt de 4 ud af 5 i Trekantområdet med adgang til 
fibernettet, der endnu ikke har mærket forskellen på bred-
bånd og så fiberbredbånd, er det nu du kan prøve det helt 
GRATIS.

6 MDR. 
GRATIS

INTERNET
HEREFTER FRA
179,- PR. MD.

MØD OS
 - SE DATOER PÅ 

TAVLERNE I 
MEDBORGER- OG 
AKTIVITETSHUSET 



 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



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

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

HTH - DET SIKRE VALG

Benjamin Bro
5218 5156 / bbbe@hth.dk

Nick Kamp
5218 5181 / nhka@hth.dk

NYT
LÆKKERT

HTH KØKKEN
UDNYT DIN 
RÅDERET

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