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LEDER

Mens alle talte om, hvornår Folketingsvalget mon ville 
blive udskrevet, ændrede regeringen og Dansk Folkeparti 
reglerne for udlejning af almene boliger. Det skete som en 
ændring i en bekendtgørelse, og så behøver sagen ikke 
komme i Folketinget. Dermed fik ændringen ikke stor be-
vågenhed fra hverken andre politikere eller medierne. 

Konsekvens
På Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside 
står der, at "nu bliver det lettere at få en almen bolig". Bag 
udtrykket ligger, at fremover skal halvdelen af tomme al-
mene boliger, som ikke tilbydes kommunen, tilbydes ’alle’, 
dvs. også boligsøgere, som ikke bor i boligorganisationen. 

Boligminister Ole Birk Olesen siger i sin begrundelse, at 
"den almene boligsektor ikke skal være et lukket system, 
som man kun kan være en del af, hvis man har stået på 
venteliste i mange år". 

Argumenter holder ikke 
Ministeren begrunder det med, at de nye regler vil give 
flere boliger til familier, der ikke bor i den almene sektor, 
men står på den almindelige venteliste. 

MEN det er IKKE rigtigt!

Ved en intern flytning via oprykningsventelisten (fordels-
liste for dem, der bor i en almen bolig) bliver der frigivet en 
bolig, som kan udlejes enten til en anden lejer eller til en 
boligsøgende på den almindelige venteliste. Der kommer 
derfor ikke en ekstra ledig bolig til interesserede udefra. 

Ældre bliver ramt
Jeg er bekymret for, at de nye regler går ud over vores ældre 
beboere, der typisk har boet i et boligområde i mange år, og 
mange er måske blevet alene. Netop den gruppe – enlige 
ældre – bruger oprykningsventelisten til at få sig en mindre 
bolig, en bolig i stueetagen eller en bolig med elevator. 

Med de nye regler bliver det sværere for ældre at få en 
sådan tilpasset bolig, fordi der nu kommer mange flere 
om buddet.

Børnefamilier også
Også børnefamilier får med den ændrede lovgivning be-
grænset deres muligheder. Børnefamilier bruger typisk 
oprykningsventelisten til at få en større bolig i en tæt-lav 
bebyggelse. 

Konsekvens for studerende og pendlere?
Vi er meget usikre på, hvordan vores aftale med Frederi-
cia Kommune om fleksibel udlejning for bl.a. pendlere og 
unge under uddannelse bliver påvirket – og om den over-
hovedet kan fortsætte, når nu 50% boliger fremover skal 
tilbydes folk, som ikke bor eller står på venteliste hos os. 

Vi ser rigtig mange udfordringer i det nye regelsæt og vil 
derfor anbefale den kommende boligminister på området 
at analysere virkningerne grundigt, fordi en så stor æn-
dring bør ske på et oplyst grundlag – og ikke ud fra en ’tro’ 
på, at det vil give flere boliger til nye lejere, der ikke bor i 
en boligorganisation. 

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske jer alle en god som-
mer – og en god læselyst med denne udgave af vores blad 
LEJLIGHEDEN.

FOTO: JESPER SENECA

AF ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN
ligr@boligfa.dk

Politik ind  
ad bagdøren
Regeringen har i ubemærkethed 
ændret lovgivningen pr. 1. juli, så hver 
2. ledige almene bolig nu også skal 
tilbydes dem, der ikke bor alment eller 
ikke betaler til en almen venteliste
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KORT & GODT

Velkommen
til nye beboere

Vi siger velkommen til 133 nye beboere, der er flyttet ind i en 
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder. 

Få rabatter i udvalgte butikker, 
fitness og fritidshygge mv.

Husk dit
FORDELSKORT

Vesterbrogade 4 

7000 Fredericia 

7622 1200

www.boligfa.dk 

post@boligfa.dk

Fordelskort

Tjek https://www.boligfa.dk/fordelskort/ og se, hvor 
du kan få rabatter.

Vi bruger vores Facebook-profil til aktuelle nyheder og 
opfordringer samt til konkurrencer. Så husk løbende at 
tjekke vores Facebook-profil – fx for jobopslag, nyheder, 
foredrag, rundvisninger og andre aktuelle nyheder. Søg 
efter "Boligkontoret Fredericia eller brug webadressen 
facebook.com/boligfa.

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

Hvis du endnu ikke har læst vores jubilæumsbog "100 år med 
almene boliger i Fredericia", så hent et gratis eksemplar af 
den 240 sider store og 1,2 kilo tunge hyldestbog på Vester-
brogade 4 – eller smut forbi Boligfa.dk, og læs bogen online.

Sommerferie-
læsning?

Det er vigtigt, at DU møder op, når du om kort tid modta-
ger indkaldelse til det årlige afdelingsmøde i din afdeling.

Når du bor i en almen boligorganisation, har du nemlig 
meget stor indflydelse på beslutningerne om din bolig 
og din afdeling, fx hvis du gerne vil have indflydelse på 
din afdelings regler, økonomi, vedligeholdelse, pasning af 
fællesarealer og sociale arrangementer. Så benyt dig af 
beboerdemokratiet:

 Δ Deltag og stem på afdelingsmøderne.
 Δ Stil op til afdelingsbestyrelsen.

Vi sender indkaldelse til årets afdelingsmøder ud hen over 
sommeren – og senest 4 uger før mødet bliver afholdt.

LÆS mere om, hvordan et afdelingsmøde 
foregår, hvordan du stemmer, og hvordan 

du stiller op til afdelingsbestyrelsen, på 
Boligfa.dk – se under 'beboerdemokrati'.

INDFLYDELSE?

HUSK afdelingsmødet!

4 LEJLIGHEDEN · JUNI 2019



5

KORT & GODT

I sidste blad skrev vi artiklen "Har du mistet din nøgle". 
Her kunne det opfattes, som om det er gratis at få nøgler 
til sin bolig. Det er det ikke. Faktisk kan det blive dyrt at 
miste eller tabe sin nøgle: 

 Δ Mister du en af de udleverede nøgler fra indflytningen, 
skal du selv betale for en ny nøgle. Det kan koste fra 
100 kr. til 500 kr./stk., alt efter om det er en almindelig 
nøgle, en brik eller en systemnøgle.

 Δ Mister du en systemnøgle, skal du udover nye nøgler 
også betale for en omkodning af låsen i fx hoveddør, 
vaskerum og evt. andre fællesrum, hvor nøglen passer. 
Prisen afhænger af antallet af nøgler og låse og kan 
være fra 500 kr. til flere tusinde.

 Δ Når du flytter, skal du aflevere 
alle udleverede nøgler. Kan du 
ikke det, fx fordi en eller flere 
mangler pga. tab, så koster det 
en omkodning, når du flytter. Prisen 
afhænger af antallet af nøgler og 
låse, men er ofte 500-2000 kr.

Hvis du fx har fået 3 nøgler ved ind-
flytning og bedt om 2 mere (som 
du selv betaler), så skal du afleve-
re alle 5 nøgler til fraflytningssynet. 

Kan du ikke det, så skal låsene ko-
des om af sikkerhedsmæssige 
årsager for ejendommens øv-
rige beboere.

At miste eller mangle en nøgle

Præcisering:

Har du trykket på en smiley på 
kontoret?

Smiley

Nogle af jer har måske allerede opdaget vores "Til-
fredsheds-stander", som står i stueetagen ved bo-
ligrådgiverne. Den viser fire forskellige smileyer, 
som går fra en glad til en sur smiley.

Her stiller vi spørgsmålet "Hvor tilfreds er du med 
vores service i dag?". Her kan du helt anonymt give 
boligkontoret en karakter i form af en smiley. Det 
gør vi for at sikre os en optimal kundeservice, så giv 
os et tilfredshedstryk, næste gang du kommer forbi 
kontoret.

Penneo er vores nye elektroniske måde at sende lejekon-
trakter ud på. Når du får en bolig hos Boligkontoret Fre-
dericia, skal du altså ikke længere skrive under på papir. 
Nu skal du blot give samtykke til, at vi kan sende lejekon-
trakten til dig pr. e-mail, hvor du skal skrive under på den 
med dit Nem ID. Med Penneo sikrer vi, at det både bliver 
nemmere og mere effektivt for dig. 

Beboere uden mailadresse og uden adgang til at sende 
mail via familie eller venner hjælper vi selvfølgelig manuelt.

Digitale 
 lejekontrakter
Har du modtaget din lejekontrakt 
digitalt?

Det er ikke gratis...
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UNGDOMSBOLIGER

Boligkontoret Fredericia bygger nye ungdomsboliger med tag terrasse og  
vaskeri i Kanalbyen. Byggeriet går i gang i efteråret 2019

Nye ungdomsboliger

Adgangen til hver ungdomsbolig foregår via en 
altangang, hvor der også er opholdspladser.
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Boligkontoret Fredericia fortsætter 
nybyggerierne, og denne gang er det 
studerende, der kan få glæde af en-
treprenørskabet. Det drejer sig om i 
første omgang 26 1-værelses-ung-
domsboliger på 28 beboelseskva-
dratmeter, men inkl. fællesarealer 
som vaskeri og adgangsarealer er 
boligernes bruttoareal på hver 50m2. 

"Oldenborghus"
Byggeriet kommer til at hedde "Ol-
denborghus" og er et samarbejde 
med bygherren Bach Invest A/S, der 
samtidig opfører det private bolig-
projekt "Promenaden". Ungdoms-
boligerne kommer til at ligge ud mod 
Oldenborggade.

Byggeri i 2 etaper
I organisationsbestyrelsen i Bolig-
kontoret er formand Lis Gregersen 
tilfreds:

"Vi har brug for flere ungdomsboli-
ger i Fredericia og helst nogle, der 
ikke er for dyre. Vi har talt om det i 
flere år, men nu er det blevet muligt. 

Vi har mange uddannelser i byen, 
og flere er på vej, så der er et stort 
behov", fortæller organisationsfor-
mand Lis Gregersen. 

Organisationsbestyrelsen sagde i 
april ja til projektet med den klausul, 
at byggeriet bliver delt i to etaper for 
at fornemme efterspørgslen. Husle-
jen er beregnet til ca. 3.700 pr. må-
ned, og indskuddet er kr. 25.513.

Byggeriet forventes at starte i efter-
året 2019, så de første unge men-
nesker kan flytte ind i 2020.

Boligkontoret Fredericia kunne have 
andre byggegrunde i tankerne, men 
man kan ikke 'bare' bygge ung-
domsboliger, hvor man har lyst. Det 
er Fredericia Kommune, der be-
stemmer beliggenheden. Da Bolig-
kontoret fik muligheden for at være 
med her, slog man til. 

For at få mulighed for at få en ung-
domsbolig skal man være under ud-
dannelse. 

UNGDOMSBOLIGER

Ungdomsboligerne er 1-værelses, men hver 
m2 er godt udnyttet.

1m 2 m 3 m 4 m 5 m

skala 1:100  (1cm =1m)

PLANUDSNIT 1:100   HUS 2   1.SAL  

1m 2 m 3 m 4 m 5 m

skala 1:100  (1cm =1m)

PLANUDSNIT 1:100   HUS 2   1.SAL  
1m 2 m 3 m 4 m 5 m

skala 1:100  (1cm =1m)

PLANUDSNIT 1:100   HUS 2   1.SAL  

Ungdomsboligerne er 1-værelses, men hver m2 er godt udnyttet.
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Danmarks længste 
 fødselsdagsbord Hurra for fællesskabet

100 år med almene boliger:

100-ÅRS JUBILÆUM

AF DIREKTIONSSEKRETÆR BIANCA LASSEN

15. juni 2019 fejrer vi 100-året for Boligselskabernes 
Landsforening med Danmarks længste fødselsdagsbord: 
Én lørdag morgen i så mange almene boligområder i Dan-
mark som overhovedet muligt. Vi fejrer det lokale fælles-
skab og viser omverdenen, at vi i de almene boligområder 
skaber endnu bedre liv – sammen.

"40% af danskerne bor på et tidspunkt i 
løbet af deres liv i en almen bolig".

Kaffe og rundstykker kl. 9-10
I Fredericia fejrer vi selvfølgelig med. Lørdag d. 15. juni 
– lørdag i næste uge – arrangerer vi flere steder morgen-
bord med rundstykker, og hvad der ellers hører et rigtigt 
fødselsdagsbord til. 

 Δ Nogle afdelinger er gået sammen om et fælles mor-
genbord. Hvis din afdeling arrangerer morgen-
bord, har du modtaget en invitation, ligesom du kan 
læse om det på dit Lejer-web. Log-in via Boligfa.dk.  

 Δ De første 200 beboere, der bor i afdelinger, som ikke 

selv arrangerer kaffebord, kan komme til morgenbord 
i Administrationen på Vesterbrogade 4 kl. 9.00-10.00. 

Vil din afdeling også fejre fødselsdagen med fælles mor-
genbord, men har I ikke planlagt det endnu, så kan I få lidt 
hjælp fra kontoret. Kontakt mig hurtigst muligt på bla@
boligfa.dk eller 76 22 12 15.

Over det ganske land fejrer boligafdelinger 100-års fød-
selsdagen med morgenbord og forskellige festligheder.

Det var ekstremt dårlige boligforhold, der i 1880 førte til, at arbej-
derbevægelsen stiftede de første byggeforeninger, der i 1919 blev 
til en interesseorganisation, som skulle varetage interesserne i 
forhold til myndigheder, regering og lovgivere. I dag – 100 år sene-
re – er der 560.000 almene boliger i Danmark. 
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Åbent Hus i Boligkontoret  
Fredericia
Efter morgenbordet 
kan du få en rundtur i 
Administrationen og 
en snak med ansatte 
og bestyrelsen mellem 
kl. 10.00-13.00

100-ÅRS JUBILÆUM

AF DIREKTIONSSEKRETÆR 
BIANCA LASSEN 

En del af fejringen af BL’s 100-års 
jubilæum er – ud over morgenbor-
dene med rundstykker og kaffe – at 
Boligkontoret Fredericias admini-
stration holder Åbent Hus på Vester-
brogade 4. 

På dagen kan du få en rundtur i 
huset, få en snak med personalet, 
bestyrelsesmedlemmer og huset 
forskellige fagfolk. Samtidig kan du 
selvfølgelig se og stille spørgsmål til 
vores store udvalg af 5.200 boliger 
og blive skrevet på ventelisten. 

SeniorBo
På dagen vil SeniorBo Foreningen 
fortælle om filosofien bag fælles-
skaberne og forskellen mellem de 
3 allerede etablerede seniorbolig-
afdelinger. 

Bæredygtighedsudvalg 
– og mange flere
Du kan også møde medlemmer fra 
vores forskellige udvalg – fx fortæl-
ler bæredygtighedskonsulent Stefan 
Weihrauch om arbejdet i Energi- og 

Bæredygtighedsudvalget. Måske føl-
ger du allerede Stefans faste klumme 
her i bladet, hvor han har mange 
gode og sjove fif til en mere samvit-
tighedsfuld miljø-livsstil.

Beboerdemokrati
Du kan også blive klogere på, hvad 
det vil sige at være lejer med indfly-
delse via beboerdemokratiet. Fx er 
vores Kursusudvalg til stede, hvor du 
kan møde formand Lis Gregersen og 
direktionssekretær Bianca Lassen, 
der fortæller om de mange kurser, 
Boligkontoret afholder for lejere og 
beboerdemokrater, hvad det inde-
bærer, og hvad det giver at kunne 
skrive bestyrelsesmedlem på sit CV. 

Bladet 
"LEJLIGHEDEN"
Formand for blad-
udvalget Flemming 
Lorenzen fortæller 
om arbejdet bag 
LEJLIGHEDEN, du 
sidder og læser 
i lige nu – og om 
de mange mennesker, der har 
været involveret siden bladets første 
udgivelse for 10 år siden.

Har du endnu ikke fået vores bog 
"100 år med almene boliger i Fre-
dericia", er der også mulighed for at 
hente et af de sidste eksemplarer. 
Måske har du selv en dejlig fortæl-
ling om det at leve sit liv i en almen 
bolig, som du kan give med på vejen.

Besøg i vores afdelinger 
På dagen har vi også arrangeret 
busser, der kører til udvalgte afde-
linger, hvor bestyrelsesmedlemmer 
og personale vil guide rundt. Vi be-
søger boligområder i Fredericia, du 
måske ikke anede eksisterede.

DIT LOKALE BEBOERBLAD

LEJLIGHEDEN
JUNI 2019

Nye ungdomsboligerBoligkontoret Fredericia bygger nye ungdoms boliger 

med vaskeri og tagterrasse i Kanalbyen – s. 6

Læs også:
• Ringen er sluttet for Ebba – s. 10
• Markvandring i Pjedsted – s. 14• Repræsentantskabsmøde 2019 – s. 18

• Ny trend: Saml op! – s. 20
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Der er nogle ting, nogle steder, nogle 
stemninger og nogle oplevelser i li-
vet, der gør et ekstra stort indtryk på 
én. Sådan har Ebba Boysen det med 
lejligheden på toppen af højhuset på 
Lumbyesvej 6: 

Her flyttede hun ind som ung sam-
men med sin kommende ægtemand, 
her levede hun livet som ung, blev 
gift og fik barn. Og her boede hun, da 
hun blev enke for 8 år siden – og da 
hun for få år siden fik en kæreste. Her 
har hun foreløbig boet i 27 år med en 
enkelt afbrydelse. Og her er det, at 
hun har alle minderne: Hendes før-
ste eget hjem, stedet, hvor hun som 
nygift ikke tænkte på udsigten, men 
på fest og farver. Det meste af et liv 
er levet her. I dag bor Ebba her alene, 
hendes kæreste flytter ikke ind, og 
hun flytter aldrig fra 10.-salen, før 
hun skal bæres ud, som hun siger.

Første indflytning i 1965
LEJLIGHEDEN møder Ebba Boysen, 
efter hun er tilbage fra sit månedlige 
kortspil "Devoserjas" med sine venin-
der gennem 45 år – Anse, Mona og El-
linor. Det er en af årets første forårs-

dage, og med solen skinnende fra en 
skyfri himmel og udsigt til begge Lille-
bæltsbroer og Skærbækværket fra al-
tanen på 10. sal forstår man godt, at 
Ebba er glad for at bo her. Og det har 
hun været, siden hun flyttede ind her 
første gang for 54 år siden – i 1965.

Boet flere steder i Fredericia
At Ebba skulle ende i en lejlighed 
med en af byens bedste udsigter 
stod ikke skrevet i kortene. Ebba blev 
født i 1945 i Erritsø i et hus uden el 
og vand. Som 9-årig flyttede hun 
med mor, far og brødre til Pontop-
pidansvej, og hun gik på Skjoldborg-
vejens Skole. Da hun var 14 år, flyt-
tede familien til Rønnehaven, hvor 

de 5 delte 68 m2.

Da Ebba var 20 år, 
flyttede hun hjemme-
fra i en lille 1-værel-

ses med skabskøkken i stueetagen 
i netop Lumbyesvej 6. To år senere 
blev hun i maj 1967 gift med Anders, 
der flyttede ind til hende. Senere på 
året fik parret tilbudt en 3-værelses 
på 10. etage, hvor der de næste 12 
år stod "Anders og Ebba Boysen" på 
dørskiltet. 

Ebba og Anders i de glade 60'ere
"Vi var så glade for vores første rig-
tige fælles lejlighed med 3 værelser, 
et separat køkken og en altan med 
en fantastisk udsigt. Vi følte os vir-

BEBOERPORTRÆT

Ringen er sluttet
Ebba Boysen har boet flere steder i Fredericia, men 
Lumbyesvej 6 har hun et særligt forhold til, der 
startede i 1965

Ebba nyder udsigten mere og mere med 
alderen. Herfra kan hun se Skærbækvær-
ket og begge Lillebæltsbroer. Den nye gik 
hun faktisk over sammen med Anders og 
med Fister i klapvogn, da broen blev ind-
viet i 1971. 

Som unge og nygifte holdt Ebba og Anders 
mange fester i deres lejlighed, som man gjor-
de det i 1960'erne. Nogle af dem fik under-
boerne også glæde af, men så måtte Ebba 
trække i gummihandsker dagen efter og 
rydde op og undskylde på gæsternes vegne.

"Jeg kan ikke forestille mig at bo andre steder. Dejlig lej-
lighed, søde naboer, venlige og høflige varmemestre og 
en fantastisk by, hvor jeg kender mange", slår Ebba fast.

10 LEJLIGHEDEN · JUNI 2019



kelig på toppen", fortæller Ebba, og 
både hun og Anders gik i gang med 
malerpensler. Den fik ikke for lidt i 
datidens modefarver: Lilla, orange, 
brunt og grønt, og i gangen kom der 
et flot Bjørn Wiinblad-tapet på. Jo, 
der var stil over det.

Ebba var dengang ansat i Baltica 
som kontorassistent, og senere hed 
arbejdsgiveren Monberg & Thorsen – 
og det i 40 år. Mens Ebba passede job 
og lejlighed i Fredericia, arbejdede 
Anders som tømrer og lå som soldat, 
inden han i 23 år kørte Europas lan-
deveje tynde som langturschauffør.

"Jeg har altid elsket at bo her i lej-
ligheden og i Fredericia i det hele 
taget. Dengang var det hos LAB. Vi 
havde mange ubekymrede år her. Vi 
festede med vores venner og skæn-
kede dengang som unge ikke udsig-
ten den helt store tanke. Vi nød livet 
og fik i 1971 Fister med døbenavnet 
Roland", fortæller Ebba om sønnen, 
der i dag bor i Risskov med sin kone 
og sine to sønner.

1000 kr. i husleje
Sidst på året 1978 fik Ebba og Anders 
det årlige hæfte med 12 husleje-ind-
betalingsblanketter, som man brugte 
dengang.

"Da vi fik hæftet, og huslejen var 
1000 kr. om måneden, så blev Anders 
og jeg enige om, at til den pris ville vi 
i hvert fald ikke flytte foreløbig", gri-
ner Ebba og lægger ikke skjul på, at 
det ikke kom til at passe:

"I juleferien senere samme år går 
vi en tur ad Vestre Ringvej mellem 
Prangervej og Vejlevej. Vi ser fire dej-
lige huse og bliver enige om, at hvis 
vi nogensinde alligevel skulle flytte i 
hus, så skulle det være i et af de fire 
huse. Pludselig blev det ene til salg, 
og vi tog en spontan beslutning og 
flyttede ind i april 1979", smiler Ebba. 

Retur 25 år senere 
Årene gik, og da Fister flyttede hjem-
mefra, og haven ikke var så attraktiv 
mere, begyndte Ebba og Anders igen 
at overveje at bo i lejlighed.

"Drømmen var at flytte tilbage i høj-
huset igen og helst i en 3-værelses 
og mindst på 8. etage og med god 
udsigt. Vi lå dengang nr. 16 på ven-

telisten, men skæbnen ville, at vi fik 
tilbudt en lejlighed hurtigt – og at 
det viste sig at være nøjagtig den 
samme lejlighed, som vi havde boet i 
tidligere", smiler Ebba, der ikke kun-
ne forstå deres held.

Flere kendte i opgangen
"Vi flyttede tilbage i samme lejlighed 
i april 2004 – præcis 25 år efter vi 
var flyttet væk. Og selvom lejligheden 
havde haft flere beboere siden, og der 
var kommet nyt køkken og nyt bade-
værelse, så kunne vi et enkelt sted se 
en smule af den lilla farve, vi havde 
malet med første gang", smiler Ebba.

Hun og Anders flyttede tilbage på 10. 
etage og nåede at få endnu 7 gode 
år i deres nye/gamle lejlighed, inden 
Anders gik bort i 2011. Ebba valgte 
at blive boende, fordi hun bare elsker 
stedet. 

"I 2014 mødte jeg min nuværende 
kæreste, Børge. Vi nyder hinanden og 
vores fælles interesse for kultur, men 
vi skal ikke flytte sammen. Jeg bor 
her alene, og det bliver jeg ved med".

Ringen er sluttet. Ebba er tilbage på 
10. etage, og udsigten er bestemt 
ikke blevet dårligere med årene.

BEBOERPORTRÆT

Ebba har boet i Fredericia hele sit 74-årige liv, og hun har oplevet byen forandre sig fra en 
meget opdelt etatsby i 1960'erne-1970'erne til i dag at være en driftig erhvervsby med 
masser af virksomheder og et rigt forenings- og kulturliv.

1975: Fister og mor-Ebba i den 
dengang meget moderne lejlighed 
på toppen af Lumbyesvej 6.

2019: Ebba er stadig meget glad for 
lejligheden i Lumbyesvej 6 – Fister 
er forlængst flyttet hjemmefra.
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KONGENS PUNKT

AF TEAMKOORDINATOR HENRIK WÜRGLER
OG REDAKTØR JOAN GRØNNING

Boligkontoret Fredericia inviterede sammen med Kanal-
byen, Danbolig og STB Byg til Åbent Byggeri d. 16. marts, 
hvor over 500 gæster varmede sig på lunt morgenbrød og 
skoldhed kaffe, mens de kunne besigtige skelettet på – og 
udsigten fra – boligerne i det kommende byggeri.

I marts – 7 måneder inden byggeriet står færdigt – har 
Boligkontoret Fredericia allerede udlejet alle 28 seniorbo-
liger og 4 ud af de 13 boliger i 2 plan. Udover de almene 
boliger bliver der også opført 30 private boliger og en café 
lige ud til Frederiks Kanalen.

Fredericianerne stod i kø, da 
Boligkontoret i marts holdt Åbent 
Byggeri på Kongens Punkt

Åbent Byggeri
et stort tilløbsstykke

Bolig på 
Kongens Punkt?

Ved bladets deadline var der kun 9 almene boliger ledige 
på Kongens Punkt. Boligerne er på 105 m2 og koster fra 
8582 kr./md. + forbrug. 

Kontakt Boligrådgiverne på 76 22 12 00 for mere information.

Kommende lejere kunne på dagen se deres boliger 
på egen hånd. Flere gik og målte op og fik dannet sig 
indtryk af deres boliger, udsigten og det store, flotte 
gårdrum. Her er det Carsten Høj Nielsen, der flytter 
til Kongens Punkt, i en snak med direktør Finn Muus.

Imellem bygerne kunne de fremmødte se 
forskellige størrelser lejligheder og udsigter 
fra dem. Her tagterrassen.

Mere end 500 interesserede kiggede forbi 
Åbent Byggeri på Kongens Punkt, så der var 
trængsel i gården.
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Mange udforskede mulighederne og lod sig inspirere til aktivitet 
og samvær, da "Fælleshusene Købmagergade" holdt åbent hus for 
Boligkontorets afdelinger uden egne fælleslokaler

AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Mange kiggede lørdag d. 27. april forbi Købmagergades 
Skole, hvor afd. 603 "Fælleshusene Købmagergade" viste 
deres mange forskellige aktivitetsrum og -sale frem. 

Afdelinger uden fælleslokale kan benytte de mange fælles-
lokaler, hvis de melder sig ind i fællesskabet i afd. 603. 

Fælleshusene består af de store "Gymnastikhuset" og 
"Sundhedssalen", der er egnet til både fysisk aktivitet, 
banko og foredrag for mange mennesker. Og så de min-
dre rum "Pusterummet", "Udsigten", "Hyggen" og "Aktivi-
teten", der kan rumme alt fra kortspil, billard, maling og 
atelier til strikkeklub og meget andet.

Åbent Hus-dagen startede med et spændende foredrag 
med Gitte Hornshøj om ‘moderne takt, tone og trivsel’, 
inden de mange fremmødte kunne nyde glad musik fra 
Pop’n Rock Bandet "Rektors Kontor" og se sig om i de 
spændende rum og sale.

Bor du i en afdeling uden fælleslokaler, og er I endnu ikke 
med i fællesskabet i afd. 603, så snak med din bestyrelse 
om, hvorvidt de bakker op om idéen.

Åbent Hus

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

KØBMAGERGADES SKOLE
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Solen tittede lige frem, da afdelingsbestyrelsen i form 
af formand Tonny Andersen samt bestyrelsesmedlem-
merne Irma Pedersen og Jørgen Overgaard mødtes med 
varmemester Jan Rehmeier og inspektør Kent Boholdt til 
den årlige markvandring. Navnet stammer fra landbruget, 
men i den almene sektor dækker begrebet 'en årlig gen-
nemgang af afdelingerne for, hvad der mangler at blive 
lavet på bygninger og udearealer'.

Tage og gavle
På denne forårsdag i Pjedsted starter trioen og Boligkon-
torets repræsentanter ud med at kigge på afdelingens 
tage, efter at tagkonstruktionerne er blevet udbedret med 
en afstivning, fordi flere vægge slog revner. Man snakker 
om, hvad der kan gøres for at udbedre revnerne.

Markvandring

MARKVANDRING

Med på…

Årets markvandringer er nu gennemført i alle Boligkontorets afdelinger. 
LEJLIGHEDEN var med i afd. 505 i Pjedsted

Inspektør Kent Boholdt foreslår, at man i første omgang kradser fu-
gerne ud og sætter en elastisk fuge i, hvor der er revner ved tagfoden.
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Haveaffald og træer
På vej til næste stop går gruppen forbi afdelingens nye 
haveaffaldsbeholdere, som bestyrelsen kalder "noget af 
det flotteste, der er lavet i lang tid".

I det hele taget er bestyrelsen glad for det grønne område, 
afdelingen ligger midt i. Irma Pedersen viser bladets ud-
sendte det store grønne område ned til åen med både kir-
sebærtræer og nøddebuske. Beboerne nyder godt af begge 
dele og især kirsebærrene, som både nydes rå og syltede.

Algebehandling
Næste stop er den nordligste bebyggelse, hvor taget 
trænger til algebehandling. Man bliver enige om at få alle 
tage renset i bund og så vurdere, om der skal gøres mere 
eller ej. 

Nabo-træer
Træer fra nabogrunden skygger for vinduer og have enkel-
te steder. Bestyrelsen har talt med naboen og fået lov til 
at fjerne træerne, hvis afdelingen selv betaler. Inspektør 
Kent Boholdt vil dog først tjekke lokalplanen for at sikre, 
at træerne ikke er fredede. 

Facader
Der bliver også talt om facader og det mærkelige i, at 
nogle er malede, mens andre er pudsede – og om, at ma-
lingen skaller af nogle steder.

Tagrender
Nogle tagrender er utætte og skal skiftes – andre er skæ-

ve og i det hele taget for små. Men som formanden Tonny 
Andersen siger: "Ja, engang skal de skiftes, men lige nu 
har vi ikke råd til det. Vi skal huske ikke at lave mere, end 
vi har råd til. Folk vil ikke have huslejestigning".

Planter på gavlen
Et enkelt sted gror der en plante op ad gavlen. Det kan 
give fugt i muren og giver mus og rotter mulighed for at 
løbe op ad muren og ind på taget. Bestyrelsen siger, at 
den 'tager de internt' med beboeren.

Postkasser
I den ellers så velholdte afdeling er der én ting, der skæm-
mer: Postkasserne. Nogle er ødelagte, andre rustne, og en 
del står skævt. Alle er enige om, at der skal nye postkasser til.

Nye lamper
Turen rundt i afdelingen er ved at være slut. Stemningen 
er stadig let, og formanden roser afdelingens nye uden-
dørslamper med ordene: "Vi er så glade for vores smukke 
afdeling, og vi har overvejet at give mere i husleje pga. de 
nye, smukke lamper".

En anden joker med indkørslen og to store vandpytter i 
midten og giver varmemester Jan Rehmeier gas og et par 
ord med på vejen: "Du må gerne feje noget mere og få det 
på dit CV!". 

Konklusion
Efter en lille times gennemgang af afdelingen er konklu-
sionen, at Boligkontoret på vegne af afdelingen skifter 
de defekte postkasser og renser tagene. Inspektør Kent 
under søger også lokalplanen ift. træer og får tilbud fra 
murere på udbedring af gavl og nye tilbud på algebehand-
ling og skifte til elastisk fuge på en gavl. Og så skal Kent 
regne et budget for arbejdet ud, så afdelingen kan tage 
stilling til, om de vil bruge penge på dette eller ej. 

Bestyrelsen indkalder til fællesmøde, hvor de vil foreslå, at 
hele afdelingen gennemgås og flages, hvor der skal 'repa-
reres' noget. Og så giver alle hinanden hånden. Endnu en 
markvandring er ovre, og solen skinner fortsat i Pjedsted.

MARKVANDRING
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NYT FRA DRIFTEN

Vejret skinnede, da Boligkontoret holdt rejsegilde 
for kommende lejere og håndværkere i den kom-
mende afd. 604 Kongens Punkt. Efter veloverståede 
taler af både Boligkontorets formand Lis Gregersen, 
direktør fra STB Byg Jens Winther og borgmester 
Jacob Bjerre gaard var der vanen tro åbent i pølse-
vognen.

Rejsegilde på Kongens Punkt Kan du se, hvad der mangler i gården i Køb-magergades Skole?

Svaret er naturligvis altaner på bygningen til højre i billedet. Da renoveringen af skolen blev projekteret, var der i første omgang ikke penge nok til altaner på alle lejlighederne. Da renoveringen stod færdig, var der heldigvis penge tilovers, og derfor er Bolig-kontoret nu gået i gang med at søge byggetilladel-se til at sætte altaner op på de sidste boliger.

Hvis projektering og tilladelser går smertefrit igen-nem, forventer vi at kunne gå i gang med altanerne efter sommerferien.

Find 1 fejl

Småt

Godt

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

Af teknisk chef  
Jørn Brynaa

Enkelte beboere sætter storskrald ved siden af afdelin-gernes miljøstationer – og det dur bare ikke. Det sviner og ser grimt ud og generer andre beboere. 

Storskrald som støvsugere, køkkenmaskiner, møbler, barnevogne, tøj og alt andet, der ikke naturligt passer i miljøstationerne, skal på containerpladsen. 

Ser du nogen sætte storskrald, så fortæl dem det.

Storskrald = containerpladsen
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NYT FRA DRIFTEN

Et ekstraordinært afdelingsmøde sagde i marts enstemmigt 'ja tak' til renovering af boligerne i Holbergshaven, som vi skrev om i sidste nummer af LEJLIGHEDEN. Nu går den almindelige proces og ansøgninger i gang, og hvis alt går efter planen, så begynder renoveringen af de 84 boliger til 100 mio. inden sommerferien til næste år. 

Renovering i Holbergshaven

For at spare på driften og samtidig øge vores ser-

vice tester vi nu robotplæneklippere. Testen skal 

vise, hvor meget vi kan spare i kroner og tid, så var-

memestrene kan løse flere opgaver, som vi tidligere 

har brugt eksterne håndværkere til. Opgaver inde i 

boligerne vil dermed blive løst hurtigere og billigere, 

mens robotplæneklippere tager sig af græsset.

Robotterne er påsat GPS med besked direkte til 

Boligkontorets varmemestre.

Testen løber indtil oktober 2019 i disse afdelinger:

 Δ Afd. 331, Ullerupdalvej 90-96.

 Δ Afd. 207, Egumvej 21-35, Frantz Hansens Allé 7-25.

 Δ Afd. 203, Johs. Jensens Allé 12-50 + Frantz 

Hansens Allé 5-43.

 Δ Afd. 601, Købmagergades Skole.

Robotplæneklipper-test 

I forbindelse med ombygningen af den gamle fabriks-

bygning i Nestlegården til boliger er der blevet renset 

ca. 2500 sten (40 m2), så de kan genbruges til repara-

tion af det eksisterende murværk. 

Det giver god mening på flere måder: Vi sparer penge 

og energi til produktion af nye sten, og vi får sten, der 

ser ud på samme måde som det eksisterende mur-

værk. De smukke gamle mursten kan også genbruges 

andre steder, måske et sted, hvor man ønsker en væg 

med tydeligt gamle mursten, som er blevet moderne 

igen.

Der er ikke nok mursten til at bygge nyt, men måske 

kan de bruges til bagvæggen i en opgang eller vaskeri.

 Δ Har du et andet forslag til, hvor vi kan bruge ca. 40 

m2 gamle mursten, så send det til sw@boligfa.dk.

Genbrug af mursten

Det giver god mening at genbruge smukke mursten. I forbindelse 

med rensningen her var det ikke så let at rense mørtlen af stene-

ne, fordi den var meget cementholdig og dermed hård. Det endte 

dog med at blive til ca. 2500 rensede smukke, gamle mursten.
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Årets repræsentantskabsmøde var et stille og roligt et af 
slagsen, kendetegnet af bred enighed og af enig godken-
delse af både regnskab og budget samt genvalg. 

Beretning og besparelser
Aftenen begyndte traditionelt med Lis Gregersens be-
retning, hvor hun fortalte om årets gang i Boligkontoret: 
Administration, renoveringer, nybyggeri, helhedsplaner og 

bæredygtighed samt effektiviseringer for at opnå mere 
service. Det sidste i form af et sparekatalog, der indtil nu 
har givet en besparelse på 8,3 mio. kroner, som svarer til 
ca. 6% besparelse.

Lis gennemgik også de ændringer, regeringen før valget 
gennemførte: At halvdelen af alle ledige almene boliger 
skal tilbydes boligsøgende udenfor boligorganisationer-
ne. Lis gennemgår emnet i lederen side 3 i dette blad. 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019

Repræsentantskabsmøde
72 beboere deltog i beboerdemokratiet på årets ordinære 
repræsentantskabsmøde d. 22. maj i Messecenter Fredericia

Formand Lis Gregersen opfordrede til at stemme på yngre kræfter til 
bestyrelsen, som hun mener skal afspejle beboersammensætningen 
og sikre fremtiden for beboerdemokratiet i Boligkontoret Fredericia.

Sammenligning adm. bidrag i 
Fredericia  

Boligkontoret har et forholdsvis lavt administrationsbidrag ift. sine 
konkurrenter. Bidraget er det beløb, man har af administrations-
udgifter pr. bolig. Boligkontoret er den gule streg.

2019
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019

Lige inden aftenens valg til bestyrelsen, hvor formand Lis 
Gregersen var på valg, opfordrede hun til, at alle i løbet 
af de næste år tænker generationsskifte og stemmer på 
yngre beboere til bestyrelsen. Lis fortalte selv, at hun næ-
ste gang ikke stiller op som formand igen, fordi hun vil 
give plads til yngre kræfter.

Du kan læse hele beretningen og se det fulde regnskab og 
budget på www.boligfa.dk

Yngre formand?
Formand Lis Gregersen opfordrede til at sætte et genera-
tionsskifte i gang i bestyrelsen

Lige inden årets valg til organisationsbestyrelsen, hvor 
formand Lis Gregersen selv var på valg, tog hun ordet. Her 
opfordrede hun og en enig organisationsbestyrelse til, at 
repræsentanterne de næste år vil tænke i foryngelse af 
bestyrelsen:

"Jeg modtager genvalg i år, 
men så er det min sidste 
periode som formand. Jeg har 
både kræfter og tid, men jeg 
vil gerne opfordre til, at vi i 
løbet af få år skal have en ny, 
yngre formand. Jeg og en enig 
bestyrelse peger på Mikael 
Paasch som min afløser  
– ikke nu, men om 2 år, når 
min sidste formandsperiode 
udløber i 2021." 

Med den opfordring gik forsamlingen til valg.

Alle, der var på valg i organisationsbestyrelsen, blev gen-
valgt: Lis Gregersen, Edvin Steiness, Benny Jensen, Bent 
Klindt Andersen og Simon Rasmussen. 

Som suppleanter stillede følgende op, og resultatet blev:

1.-suppleant: Johnny Petersen (fmd. afd. 220) 
2.-suppleant: Erik Kjærgaard (fmd. afd. 317) 
3.-suppleant: Sara Skafte Pedersen (fmd. afd. 501) 
4.-suppleant: Annelise Kristensen (fmd. afd. 306)
5.-suppleant: Annemarie Gaal (fmd. afd. 210)

Alle blev genvalgt, og nye suppleanter blev valgt

Organisationsbestyrelsen 2019

Organisationsbestyrelsen det næste år:  
Bagerst fra venstre er det Mikael Paasch, 
 Flemming Nis Lorenzen, Edwin Steiness,  
Bent Klindt Andersen og Benny Jensen.   
Forrest formand Lis Gregersen, Frederik  
Jensen og Jonna Hansen.  
(Simon Rasmussen mangler på billedet)

Her i jubilæumsåret for BL's fødsel gennemgik Bent Madsen de sidste  
100 års alment boligbyggeri.
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 Δ Hvordan gør jeg? 
 Δ Hvor meget?
 Δ Hvorfor?
 Δ Og hvordan?

Hvis du bruger en plastpose til din madpakke, så kan den 
efter frokosten blive brugt til at samle affald op på den 
vej, du går. Det vil både give rene omgivelser og et sun-
dere miljø, men det vil også få folk, der 'taber' noget, til at 
tænke sig om en ekstra gang – og andre til at gøre som 
dig: Samle affald op.
 
Du kan også samle affald i en tom mælkekarton: 

 Δ Skyl en mælkekarton, 
åbn den helt i toppen, og 
lad den tørre helt, så du 
ikke får vandsjatter ud 
i lommen eller tasken. 
Mælkekartonen er også 
rigtig god, hvis du finder 
glasskår eller andre spid-
se genstande. 

 Δ Mælkekartonen kan 
fol  des, så den fylder 
mini malt i lommen eller 
tasken.  

Opfindsomheden er stor, 
når folk i dag samler ind: 
Nogle samler selv og 

i det stille. Andre samler i grupper og skriver om det på 
Facebook og andre sociale medier for at sprede budska-
bet og få flere med på saml-op-vognen.

Mange starter i et fælles-tiltag, inden de kaster sig ud i 
saml-op-bølgen som en fast hobby. 

Saml op, hvad andre taber 
– det spreder sig

Tv-billeder af kæmpe plastic-sumpe i verdenshavene og stopfyldte havne 
med plastic-affald påvirker nok de fleste. Flere og flere gør deres egen 
indsats, og en saml-op-tendens er startet

BÆREDYGTIGHED

AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG
STEFANS KLUMME 
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BÆREDYGTIGHED

Plogging
Et af de lidt specielle tiltag opstod i Sverige i 2016, men er 
allerede blevet verdensomspændende: Det hedder "Plog-
ging", som er en kombination af det sunde og det nyttige. 
Plogging er en sammensmeltning af det svenske ord for 
at samle op, nemlig "plocka upp" og så at "jogge".

Man samler simpelthen affald på sin løbetur (en gåtur kan 
også bruges), og som bonus bryder man ensformigheden, 
mens man løber eller går, ved at man bukker sig ned med 
jævne mellemrum. Nogle kalder det ekstra squats eller 
lunges-øvelser. En handske kan dog være en god idé.

Spred budskabet
#trashtag er en helt ny og lidt anderledes måde at samle 
affald på. Her laver deltagerne en "internet-challenge", 

altså en udfordring, hvor man fotograferer et område 
med affald, før man har ryddet op, og når man har ryddet 
op, og lægger det på fx på Facebook og Instagram.

Hvordan husker jeg…
…at få posen eller kartonen med, når jeg går ud?
Hvis du sætter den ved siden af dine sko, så ser du den, 
når du er på vej ud, og du har alligevel bøjet dig ned  
for at snøre dine sko, så bliver det ikke lettere, og du får 
det gjort.

Der er ingen regler. Hvis man kun samler lidt, er det stadig 
meget bedre end ikke at samle noget, og så viser man ikke 
mindst det gode forbillede og får en lidt bedre samvittig-
hed selv.

No trash? No problem :)

"Plastic Change" er en organisation, der er opstået i 
Danmark, med specielt fokus på plasticaffald, især når det 
kommer ud i havene, hvor det bliver optaget i alle dyrene i 
havet og i os mennesker, når vi spiser dem.

Plastic Change laver både lokale arrangementer og en 
gang om året en Fælles oprydningsdag i hele verden den 
21. september. Sidste år deltog 17,8 millioner mennesker, 
og de samlede, hvad der svarer til 8 Eiffeltårne i vægt.

Skal du være med her i 2019?
https://plasticchange.org/world-cleanup-day-2019

Kom i gang = Organiser saml-op

FORBEREDELSE 
 Δ  Find et område, hvor du/I gerne vil rydde op. Fx et kystområde, 
stranden, skoven, på din rute til/fra arbejde. 

 Δ  Inviter gerne andre til at være med på din rute, eller hvis du 
har lavet et event på Facebook, så del med alle, du kender, og 
tilskynd dem til at være med. 

DET SKAL DU BRUGE PÅ 
SELVE DAGEN 
 Δ  Handsker (måske har du 
nogle gamle handsker 
liggende, så du ikke skal 
købe nye). 

 Δ  Affaldsposer (gerne brugte) 
til at indsamle affald i. Husk 
at tage flere med, så du kan 
sortere affaldet. 

 Δ  Evt. gribetang, hvis du/I har en. 
 Δ Varmt tøj/regntøj/tøj, der passer til det danske vejr.

SÅDAN HÅNDTERER DU DIT AFFALD 
 Δ  Sorter efter bedste evne i forskellige typer affald: plastik, metal, 
glas, papir osv. 

 Δ  Har du samlet meget affald, skal du køre det på genbrugssta-
tionen eller aftale med din kommune, hvor det kan stilles. 

 Δ  Har du mindre mængder, kan du sortere det sammen med dit 
almindelige affald. 

DOKUMENTATION 
 Δ Du må meget gerne tage billeder af, hvor meget affald du sam-
ler ind, og dele det på dine sociale medier. Brug gerne dette 
hashtag #plasticchange, når du deler. 

 Δ Du er velkommen til at indsende billeder af dine ’fund’ til os på 
info@plasticchange.org 

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

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

HTH - DET SIKRE VALG

Benjamin Bro
5218 5156 / bbbe@hth.dk

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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HVEM KAN 
SIGE NEJ TIL
FIBERNET
I 6 MÅNEDER
TIL 0 KR.
Har du endnu ikke prøvet Danmarks mest stabile 
internetteknologi? Og det endda uden det koster dig en krone? 
Ingen binding, ingen hage - og tilmed fra din lokale udbyder. 
Er du blandt de 4 ud af 5 i Trekantområdet med adgang til fibernettet, kan du så 
sige nej? 
 

Lige nu får du som ny kunde hele 6 måneders fibernet til 0 kr. 
Ring 70 55 55 57 eller bestil på EWII.com/boligfa

Prøv selv
Du bestemmer selv, hvad du 
vil prøve. Vi har fra 20/20 til 
600/600 Mbit/s, og uanset dit 
valg, leveres dit fibernet med 
hastighedsgaranti.

6 måneder
De første 6 måneder er 
gratis og helt uden binding. 
Vil du ikke fortsætte efter de 6 
måneder, kan du nemt opsige 
abonnementet.
 

0 kroner 
Når de 6 måneder er gået, kan 
du fortsætte med priser fra 
kun 179 kr./mdr., som beboer 
i Boligkontoret Fredericia. 
Men indtil da kan du prøve 
forskellen for 0 kr. 

PST!
DET ER HELT

UFORPLIGTENDE

PST!
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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


