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LEDER

Fra foråret og frem til sommerferien i år så vi igen, hvor 
vigtigt det er, at vi står sammen i den almene boligbe-
vægelse – ikke mindst fordi skiftende regeringer har en 
tendens til at ville bruge af Landsbyggefondens midler til 
andet, end det de er tænkt til: Almene Boliger. 

Uanset hvad der sker i verden rundt om os, er det vigtigt, 
at vi holder fast i hinanden og giver hinanden styrke, og at 
vi lytter til hinanden. Det at lytte til hinanden, diskutere og 
finde løsninger sammen kendetegner netop den almene 
boligbevægelse. Det er også derfor, at vi mødes hvert år 
til afdelingsmøder og lægger planer for afdelingerne. Jeg 
håber, at vi ses på afdelingsmøderne!

Nye ministre tegner godt
Folketingsvalget lige før sommerferien gav os alle en ny 
regering. Den nye boligminister blev Kaare Dybvad, som 
har et ret godt kendskab til den almene boligsektor, så 
ham forventer vi os rigtig meget af. 

Oveni det forventer vi os meget af signalet fra statsministe-
r en: At der nu er et ’rent’ boligministerium. Det kunne tyde 
på, at boligpolitikken får en politisk central plads og der-
med ikke længere bliver blandet sammen med integra-
tionspolitikken, som det har været det de sidste fire år. 
Med et ’rent’ ministerium håber vi, at man i de kommende 
års boligforlig kommer tilbage til, at pengene fra Lands-

byggefonden alene går til renoveringer – og ikke til at 
løse mange års forfejlede integrationspolitik, som det var 
tilfældet under den tidligere regering. Det lover godt for 
fremtiden.

Klima og renoveringer
Under den nye regering er flere for os interessante emner 
samlet i ét ministerium: Energi-, Forsynings- og Klima-
ministeriet. Og samtidig med at mange partier i dag 
vægter klimaet højt, så giver det os i den almene sektor 
mange ekstra argumenter for at sætte gang i renoverin-
gerne af vores almene boliger. Det vil nemlig både give en 
stor energisparende effekt og dermed også en begræns-
ning af CO2-udslippet, som regeringen har sat sig som en 
målsætning frem til 2030.

Det vil også betyde, at Finansministeriet skal ændre deres 
regnemåder, da klimaeffekten skal regnes ind i alle sam-
fundsmæssige investeringer – og det på en helt ny og højt 
prioriteret måde. Så opfordringen til den nye finansminis-
ter, Nicolai Wammen, er: Øg Landsbyggefondens investe-
ringsramme, fordi det (også) er godt for klimaet. 

Med ønsket om et godt efterår og nogle gode afdelings
møder vil jeg ønske jer rigtig god fornøjelse med læsningen 
af LEJLIGHEDEN.

FOTO: JESPER SENECA

AF ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN
ligr@boligfa.dk

Ny regering –  
nye muligheder
Emner, som vi i den almene bolig
sektor har fokus på – bolig, energi og 
klima – ser ud til at blive prioriteret 
højt af den nye regering
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KORT & GODT

I Korskærparkens Medborgerhus 
trodsede godt 100 beboere regnen 
og deltog i det fælles morgenbord 
i anledningen af BL's 100-års fød-
selsdag. Børn, unge og ældre hyg-
gede sig sammen i den store sal.

"Der var en fed stemning med jazz 
fra "Jenners Swing Service". Det var 
hyggeligt og lige i BL's ånd", fortæller 
Anni Lindum, souschef for de Bolig-
sociale helhedsplaner i Fredericia.

Vaseparken
I afd. 305 var der dejlig stemning ved 
morgenbordet i selskabslokalet. Der 
var hygge med flot tilslutning under 
tonerne fra musikanten på harmo-
nika, mens regnede silede ned.

Sønderparken/Skovvej
150 beboere hyggede, da Søndepar-
ken og afd. 220 på Skovvej inviterede 
til morgebord, samvær og under-
holdning. Da regnen oversvømmede 
det store fødselsdagstelt, rykkede 
man hurtigt ind i aktivitetshuset i 
Sønderparken. Det store arrange-
ment kunne lade sig gøre i kraft af 
afdelingsbestyrelsen og de mange 
frivillige hænder. 

Vesterbrogade 4
I Boligkontorets administration var 
der også morgenbord, inden Åbent 
Hus, hvor man kunne få en snak med 
boligrådgiverne og høre indlæg om 
Senior Bo Fredericia og Boligkonto-
rets fokus på bæredygtighed.

Busture
På dagen var der busture til flere af 
Boligkontoret Fredericias afdelinger.
På en af turene 'mistede' vi 4 gæs-
ter på Købmagergades Skole. Bus-
sen ventede, mens teknisk chef Jørn 
Brynaa ledte efter de manglende 
gæster, som han fandt i sofagrup-
pen hos en af beboerne, der havde 
budt på kaffe og hygge.

Bagefter gik turen til Hasselhøj og 
Snoghøjparken. I sidstnævnte kunne 
man bl.a. nyde panoramaudsigten 
over Lillebælt.

Mange var med til at fejre 100 år med almene boliger i Danmark

Hasselhøj-bro
I Hasselhøj afd. 311 giver den nye bro af ubehandlet dansk 
lærke træ mulighed for at stå 'på vandet' og se haletudser. 
Søen fungerer også som et naturligt forsinkelsesbassin, 
der er en del af den kommunale klimatilpasningsplan.

100-års fejring
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KORT & GODT

Kom forrest i køen til en bolig i 
Korskærparken

Fleksibel udlejning

For at undgå at Korskærparken kommer på ghetto listen 
igen, er der i samarbejde med Fredericia Kommune 
lavet nye udlejningsregler for området. Det betyder, at 
medlemmer rykker frem på ventelisten efter nævnte 
rækkefølge, hvis man opfylder ét af disse kriterier:

1.  Fast arbejde i mindst 25 timer/uge i mindst 3 mdr.
2.  Studerende, lærlinge og elever på erhvervsuddan-

nelser eller anden SU-berettiget uddannelse (und-
tagen 9. og 10. kl. samt enkeltfag på VUC og HF).

3.  Seniorer, hvor de selv eller ægtefælle er +64 år.
  
Søger du bolig i Korskærparken, og opfylder du ét af 
kriterierne, så ring til Boligrådgiverne på 7622 1200, 
og få deres hjælp til at give dig fortrinnet.

Kongens Punkt d. 12. sept. og 
Nestlegaarden d. 24. okt. – 
begge dage kl. 15.3017.30

På Kongens Punkt kan du se 2 nye boliger i to plan 
med flot udsigt, og som er klar til indflytning d. 1. 
november. 

I Nestlegaarden kan du se en af de 9 nye boliger, 
der står færdig til indflytning 1. december.

Kontakt Boligrådgiverne på 7622 1200, hvis du er 
interesseret i en bolig her – og følg løbende med på 
"Facebook.com/boligfa"

Velkommen
til nye beboere

Vi siger velkommen til 121 nye beboere, der er flyttet ind i en 
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder. 

Bæredygtighedsansvarlig Stefan Weihrauch fangede dis-
se legende børn i Sønderparken, der udtrykker glæde og 
tryghed, efter de har plukket blomster i naturen.

Blomsterbørn

Eventyret ligger lige udenfor. Oplev, undersøg og del naturen lige udenfor døren.

ÅBENT HUS

LEJLIGHEDEN · SEPTEMBER 2019



AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Man kan næsten ikke tro det: Men Gitte Madsen har 40-
års jubilæum ved Boligkontoret Fredericia og det tidligere 
LAB. Gitte startede som kontorelev ved LAB's selvejende 
Byggeselskab, da hun var blot 18 år. 

Jernbanegade
"Da jeg blev ansat ved LAB's selvejende Byggeselskab 
i 1979, lå kontoret i Jernbanegade 4. Vi var 4 på konto-
ret: Forretningsfører Børge Feddersen, bogholder Gunnar 
Hansen, kontorassistent Vita Sauerberg og jeg som elev. 
Desuden var der ansat en tidligere varmemester, Jørgen 
Nielsen, som synede alle flyttelejligheder. LAB havde den-
gang ca. 1334 boliger", fortæller Gitte og fortsætter:

"Jeg startede med at skrive lejekontrakter og breve på 
et gammelt hakkebræt af en skrivemaskine. Senere fik 
vi så moderne elektriske skrivemaskiner med indbygget 
slette bånd. Beboeropslag lavede vi på stencil (en slags 
mini-trykkerimaskine, red.), inden vi fik vores første kopi-
maskine, der lugtede ad H til".

Når forretningsfører Børge Feddersen skulle betale hånd-
værkerne for udført arbejde, tog han alle fakturaerne op 
fra skuffen og sorterede i, hvem der nu havde fortjent at få 
penge, og hvem der ikke havde. Børge Feddersen under-
skrev altid alle varmecheckene til lejerne, mens Gitte ud-
fyldte beløb og navn osv.

"Et par gange blev der holdt budgetmøder i Danland, Søn-
dervig, for bestyrelse, afdelingsbestyrelser og ansatte 

40ÅRS JUBILÆUM

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det: Gitte Madsen har d. 15. 
september været 40 år ved Boligkontoret Fredericia (+ tidl. Boligselskabet LAB)

Tillykke Gitte
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med stor middag om aftenen. Det ville aldrig ske i dag", 
smiler Gitte Madsen med henvisning til forretningsføre-
ren, der gjorde alt på sin måde.

Vejlevej
I 1987 fik LAB's forretningsfører Børge Feddersen sit 
 ønske om et nyt, flot kontor på Vejlevej, der i dag huser 
Apostolsk Kirke.

"Da vi flyttede til de nye lokaler, fik jeg nye arbejdsopgaver, 
nye kolleger og nye forretningsgange, i takt med at loven 
også ændrede sig. Nu skulle vi fx til at bruge EDB, og vi  
fik 1 mailboks til deling, og vi byggede og byggede", for-
tæller Gitte.

I det hele taget var LAB dengang den frække dreng i klas-
sen med store armbevægelser. Her var masser af spas og 
"Vi-gør-det-på-vores-måde i LAB". 

På kontoret afsluttede man fx fredagene med at hente 
engelske bøffer og vin i Føtex, inden man hyggede sig et 
par timer før weekenden. Og dengang nøjedes man ikke 
med øl og pølser til rejsegilde, nej, man holdt da også 
midtvejsfester ved renoveringer. 

Vesterbrogade
I 2004 blev LAB lagt sammen med Andelsboligforeningen, 
og forskellige kulturer og ledelsesformer blev blandet. 

"Ja, det var som at starte på en ny arbejdsplads. Ny kon-
torbygning på Vesterbrogade 4, mange nye 

kolleger, ny arbejdsplads osv. Men ar-
bejdsopgaverne var egentlig de 

samme, dog med 2 chefer nu, som var vidt forskellige", 
fortæller Gitte.

I 2005 kom yderligere Selvbyggerbo og Arbejdernes Bolig-
forening til og flere nye kolleger.

Øget professionalisering
Da Finn Muus så kom til i 2007, så skete der meget på få 
år: Nye arbejdsopgaver og ny ledelsesstil og en generel 
professionalisering:

"Vi fik nyt EDB-system, nye arbejdsgange, og det gik bare 
over stok og sten. I dag er Boligkontoret Fredericia en 
superveldrevet, professionel boligorganisation, hvor alt 
går efter reglerne. Vi har personaleforening, og der bliver 
også arrangeret forskellige sociale ture samt fælles jule-
frokost", siger Gitte.

40 år
Der er unægtelig sket meget i de 40 år. I de første år kun-
ne Gitte huske alle lejerne og deres adresser, fordi hun 
havde 'fat i dem fysisk', når hun sorterede girokort. I dag 
er hendes arbejdsopgaver langt mere specialiserede på 
økonomi, og hun er IT-superbruger – og 'huset' er opdelt i 
ledelse, drift, projekt, boligrådgivning og økonomi.

"Jeg oplever ikke selv at have haft samme job i alle 40 
år. Opgaverne og omgivelserne har ændret sig, og jeg har 
haft 4 forskellige chefer, der har givet forskellige tillids-
opgaver og haft forskellige krav og forskelligt fokus. Og 
jeg har aldrig været i nærheden af at søge et andet job", 
understreger Gitte med et smil.

40ÅRS JUBILÆUM

Gitte Madsen er gået fra kontorelev/EFG-uddannet til økonomi-
fuldmægtig alene pga. sin faglighed og erfaring gennem 40 år. 

LAB's kontor i 1981 med kontorelev Gitte Madsen i baggrun-
den og bogholder Gunnar Hansen ved den skranke, tusinder af 
bolig søgende troligt mødte op ved for at se, om de var heldige 
at få en bolig hos LAB. 

(Kilde: Bogen "100 år med almene boliger i Fredericia").
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING
FOTO: ML FOTOGRAFI

De har altid været gode til at snakke sammen, de har et 
positivt livssyn, og bekymringer tager de ikke på forskud: 
Ester og Edvin Steiness rydder ud og  pakker deres hjem i 
Sønderparken ned i disse måneder, inden de 1. novem ber 
flytter i en ny lejlighed på Kongens Punkt med udsigt til 
Lillebælt.

Ester og Edvin er ikke årsunger længere, og de døjer beg-
ge med skrantende helbred, men alligevel går de til flyt-
ningen med krum hals, få bekymringer og positiv tilgang. 
LEJLIGHEDEN har besøgt parret for at høre om deres pla-
ner og drømme samt løsninger ifm. flytningen. 

Positivt fællesskab
"Vi har flyttet 6 gange i de 52 år, vi har kendt hinanden. 
Vi har altid været gode til at snakke om alt og fordele op-

gaverne og ansvaret imellem os. Og så tager vi sjældent 
bekymringerne på forskud", fortæller Ester og Edvin, der 
har været glade for alle steder, de har boet.

Allerede 10 minutter inde i interviewet er det tydeligt, at 
det er Edvin, der får idéerne og står for alt det praktiske, 
mens Ester prøver at holde styr på Edvin, og det kan hun.

"Gamle og halvlamme"
"Ja, selvom vi begge er ved at være gamle og er halv-
lamme, så er vi født optimistiske og glade, så det skal 
nok gå. Og vi glæder os", fortæller Edvin, inden de hårde 
helbredsfakta kommer på bordet: Ester fik som 50-årig 
senpolio efter at have haft børnelammelse som barn, så 
hun går dårligere og dårligere. Edvin er hjerteopereret 3 
gange, har fået pacemaker, er i behandling for gigt og har 
nogle eftervirkninger af en blodprop i hjernen, og i juni 
blev han  opereret i hånden midt under flytteoprydningen. 

BEBOERPORTRÆT

Ester og Edvin Steiness lader ikke hverken alder eller helbred stå i vejen for deres 
drøm: En spritny almen lejlighed på Kongens Punkt med direkte udsigt til Lillebælt 

Aldrig for gammel til at flytte
Edvin på 75 og Ester på 72:

Ester og Edvin glæder sig til 
at flytte til Kongens Punkt og 
komme tættere på byen.
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Parret har været skrevet op til en lejlighed tættere på byen 
i de sidste 4-5 år. At det så er blevet nu, skyldes dels, at 
Edvin ikke længere har kræfter til at skubbe Ester i køre-
stol, dels, at Ester ikke længere helt stoler på batteriet til 
sin el-scooter.

Livets 3 faser
Edvin og Ester har været sammen i 52 år og ser deres liv 
sammen i 3 faser.

"De første 25 år havde vi som unge travlt med at finde os 
selv, få hus og Volvo – og børn. Vi startede med at bo i et 
lille 60 m2 hus i Pjedsted. To var blevet til tre, og vi ønskede 
noget større. Huse var for dyre, så vi valgte en fin lejlig-
hed i Korskærparken. Senere flyttede vi nogle gange for at 
ende i en dejlig, stor villa på kystvejen i Erritsø", fortæller 
Edvin og fortsætter:

"De næste 25 år uddannede børnene sig og 
stiftede familie. Der fokuserede vi på at følge 
dem, på at rejse, på vores venner og forældre 
og på at få lov til at yde et stykke frivilligt ar-
bejde, som er en gave. I den periode boede vi i 
lejelejlighed i Sønderparken".

"De sidste 25 år (nu) har vores børn egen fa-
milie, og vi har ikke længere vores forældre. 
Nu fokuserer vi kun på os selv og hinanden, og 
på vores to sønner og deres familier, der bor 
i hhv. Belgien og USA", smiler Ester og Edvin.

Det gode liv i den 3. alder 
Deres sønners rejselyst har givet dem mange 
rejseoplevelser, men i takt med at helbredet 
de seneste år har svigtet, er parret begyndt at 
prioritere hverdagen i Fredericia højere. 

Ved at flytte ind til centrum får de begge me-
get kortere til deres interesser: Musik på Tøj-
huset og Det Bruunske Pakhus.
 
At Ester og Edvin valgte at søge lejlighed lige 
på Kongens Punkt hænger sammen med 
Esters opvækst ved Vesterhavet: Hun elsker  
at kigge på og være ved vandet. Og på Kongens 
Punkt kommer Edvin og Ester til at bo sam-
men med jævnaldrende, og mange af dem er 
folk, som de kender fra deres fritidsinteres-
ser, bl.a. jazz og frivilligt arbejde i  SeniorBo 
Fredericia.

Økonomi
Edvin og Ester synes ikke, at Kongens Punkt 
'kun er for de rige', som nogen mener.

"Huslejen i Kongens Punkt bliver 7000 kr./md., men så er 
alle 96,3 m2 også nye, vi har vaskemaskine og tumbler i 
lejligheden, og vi kan parkere i kælderen og tage elevato-
ren direkte op til vores hoveddør. Vores nuværende lejlig-
hed i Sønderparken koster 6200 kr./md. for 108 m2 plus 
udestue og have, og p-pladsen er 100 m fra vores hoved-
dør", fortæller parret, der begge stadig kan køre bil.

Overvejelser
Som alle, der overvejer at flytte, har Edvin og Ester vurde-
ret fordele og ulemper.

Huslejen på Kongens Punkt er 800 kr./md. højere, og lej-
ligheden 12 m2 mindre og har intet gæstetoilet – men så 
er alt nyt og det er tættere på både byen og vandet. 

BEBOERPORTRÆT

Ester og Edvins før-
ste bolig var et lille 
stråtækt hus på 60 
m2 i Pjedsted. Den 1. 
november flytter de i 
en spritny lejlighed på 
Kongens Punkt.
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Kongens Punkts centrale placering gør, at Ester ikke læn-
gere behøver at være så bange for, om hendes handicap-
scooter går i stå op ad Prangervej på vej ind i byen.

De manglende vindueskarme og overdækket altan i den 
nye lejlighed gør dog, at parret ikke kan få alle nips og pyn-
teting med. Omvendt så slipper Ester for at skulle stavre 
ned i kælderen på de dårlige ben for at vaske og tørre tøj.

Praktiske ting
Oprydning, sortering og salg ordner parret selv, mens de 
en flyttemand flytter det hele. Prisen afhænger af, hvor 
meget der skal flyttes, men er inkl. forsikring samt flytte- 
og bøjlekasser, kasser til glas og folie til indpakning, så 
service ikke behøver at blive vasket igen efter flytning.

"Vi pakker selv ned i kasserne og putter labels på dem, så 
flyttefolkene kan sætte de rigtige kasser i de rigtige rum. 
Havde vi være dårligere eller ikke haft lyst til at pakke ned, så 
kunne vi også få flyttefolkene til at pakke tingene ned. Uan-
set hvad så dækker en forsikring, hvis ting går i stykker un-
der flytningen, så vi er helt trygge ved det", fortæller Edvin.

Mindre plads
"Ester har stresset lidt over, at vi får lidt mindre plads, 
fordi vi jo i øjeblikket også har 2 tætpakkede kælderrum", 

smiler Edvin, der i bedste Steiness-stil har sorteret, smidt 
ud og sat mange nips, billeder, kontorting og tøj til salg via 
opslag på Facebook, ligesom Frelsens Hær og Røde Kors 
har fået en del foræret.

Parret har også fået en aftale med en ung mand om at 
køre resten på genbrugspladsen lige inden flytning.

"Ja, vi finder en løsning", smiler Ester, og det viser præcist 
den positive tilgang, der har kendetegnet parret hele livet.

BEBOERPORTRÆT

"Vi føler os ikke gamle, men som to unge mennesker i gamle krop-
pe, der efterhånden mister kræfterne", smiler parret, der ikke lader 
deres alder på hhv. 75 og 72 begrænse deres lyst til at flytte. 

Når man flytter til noget mindre og 
har to kælderrum fyldt med ting, så 
bliver en del tilovers. Edvin har derfor 
lavet sit eget lille loppemarked, lige-
som han sælger ting på  
Facebook. Andre ting bliver  
foræret til Røde Kors og 
Frelsens Hær.
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Benzin og diesel er på vej ud 

Elbiler er fremtiden, og hvad så?

BÆREDYGTIGHED

AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG

Der findes 4 typer elbiler:
1.  Den 'rene' elbil med en elmotor og et batteri, som skal 

lades op med strøm via et kabel. 
2.  Brændselscellebilen, som også har en elmotor, men 

som producerer strømmen selv ved hjælp af brint i en 
brændselscelle. Her tanker man altså brint, og det er 
ikke udbredt endnu. 

3.  Hybridplugin med både brændstof- og elmotor med 
et batteri, som bliver ladet op via et strømkabel.

4.  Hybrid som simpel løsning med en brændstofmotor og 
en elmotor med batteri. Her bliver batteriet ladet op af 
brændstofmotoren og man tanker altså IKKE strøm. 

Næsten alle bilmærker udvikler elbiler. Fx regner VW med, 
at halvdelen af deres solgte biler i 2030 er rene elbiler. 

Nyere elbiler vil kunne oplades med mellem 150 og 350 
kW, hvilket betyder, at de kan køre mellem 150 og 350 km 
efter 10 min. opladning. I efteråret 2018 åbnede de første 
'hurtig'-ladestationer, og netværket vil løbende blive ud-
bygget, primært langs motorvejsnettet. 

Elbiler er fremtiden
I Boligkontoret Fredericia tror vi på, at elbilerne kom-
mer til at dominere fremtiden, og at deres rækkevidde og 

lade hastighed bliver forøget og 
forbedret konstant.

Vi tror også, at teknologien er 
tæt på at være der, hvor man kan 
lade dem på en eltankstation, 
næsten lige så hurtigt som med 
en benzin- eller dieselbil.

Husk
Går du i elbil-tanker, så hør din bilforhandler om oplad-
ningstid. Undersøg evt. også, om et af de firmaer, der le-
verer ladebokse, har mulighed for at sætte en ladeboks op 
til netop den biltype i nærheden af dit hjem.

Udviklingen går rigtig hurtigt, så om få år vil elbiler blive 
ladet op på tankstationer næs ten lige så hurtigt, som man 
kan nå at tanke en gammeldags benzin- eller dieselbil.

Det betyder også, at det i fremtidien ikke bliver aktuelt at 
have ladestationer tæt på sin bolig. Og heldigvis for det. 
Det kræver nemlig en meget kraftig elinstallation at lade 
en elbil op. Og så slipper man lokalt også for at reservere 
særlige p-pladser til elbiler. 

Al begyndelse er svær, men alt tyder på, at elbiler bliver en 
større og større del af fremtiden.

www.danskelbilalliance.dk
www.elbilguiden.dk
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

På årets Repræsentantskabsmøde meddelte formand Lis 
Gregersen, at hun er i gang med sin sidste formandsperi-
ode og ikke genopstiller, for at give plads til et nødvendigt 
generationsskifte. Hun understregede det ved at foreslå 
det 49-årige bestyrelsesmedlem Michael Paasch som sin 
afløser til næste formandsvalg. Et forslag, hun har op-
bakning til fra den samlede organisationsbestyrelse, hvor 
gennemsnitsalderen lige nu er 61 år.

LEJLIGHEDEN har taget en snak med Lis Gregersen om 
hendes tanker og visioner – og hvad hun reelt mener med, 
at "hun ikke stiller op til formandsposten igen, men stadig 
gerne vil dele ud af sin store erfaring".

Hvorfor er et generationsskifte nødvendigt?
Det er vigtigt, at en bestyrelse både har erfaring og alder, 
men også yngre kræfter, som har gåpåmod og er opdate-
ret på den nyeste udvikling indenfor it og sociale medier.

Jeg har – hvis det holder – tid og kræfter til at fortsætte 
som formand efter formandsvalget om to år, men jeg vil 
ikke, fordi jeg mener, at vi løbende bør forholde os til be-
styrelsens sammensætning.

Lige nu er over halvdelen af bestyrelsen +70 år, og hvis vi 
ikke løbende sørger for nye og yngre kræfter, risikerer vi, 

Unge vil styrke os!

GENERATIONSSKIFTE

Organisationsbestyrelsen efterlyser et løbende generations skifte, så nye og 
mere erfarne støtter hinanden til gavn for både beboere og bestyrelsen selv

Organisationsbestyrelsen efterlyser flere yngre kræfter. På billedet 
mangler dog Simon Rasmussen.
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at halvdelen af bestyrelsen kommer til at stoppe, sam-
tidig med at direktøren går på pension. Så svigter vi for 
alvor, og derfor mener jeg, at vi med den højeste alders-
mæssige anciennitet i løbet af de næste 2-4 år skal give 
vores erfaringer videre og give plads til yngre kræfter. Det 
er vigtigt, at vi tænker Boligkontoret Fredericia før os selv.

Og med al respekt: Vi har en god bestyrelse, hvor vi 'gam-
le' sammen med de yngre gør det rigtig godt. Men vi over 
70 år kan altså ikke følge med i det samme som de unge, 
men vi kan støtte med ro og erfaring.

Bliver det svært for dig at kvitte formandsposten?
Det bliver helt sikkert svært at stoppe som formand efter 
35 år – men som jeg tidligere har sagt, så er det ikke mig, 
det handler om. Det handler om vores boligorganisation 
Boligkontoret Fredericia. 

Den kultur og de værdier, vi har skabt i organisationen 
siden sammenlægningen i 2011, hvor ordentlighed og 
nærvær har stået højt på vores dagsorden, må helst ikke 
gå tabt. Så svært at forlade formandsposten "ja", men jeg 
forlader posten med en følelse af, at jeg sammen med be-
styrelsen har gjort, hvad jeg kunne, for at føre os gennem 
sammenlægningen, frem til hvor vi står i dag: Med en ak-
tiv og veldreven boligorganisation.

Hvis der om to år skulle være brug for mig på en anden 
post i bestyrelsen, så vil jeg gerne dele ud af min erfaring 
og støtte. Hvis ikke, så har jeg heldigvis meget andet i mit 
liv, jeg kan tage mig af. Jeg kunne godt tænke mig at være 
frivillig – fx i Medborgerhuset – eller besøgsven, og det vil 
jeg gerne have mere tid til.

Hvad kræver det at sidde i organisationsbestyrelsen?
Interesse og engagement er det vigtigste. Kandidater 
uden børn eller med store børn er måske de mest oplagte. 
Jeg ved, at man som børnefamilie ofte sidder i så mange 
andre bestyrelser – i vuggestue, børnehave, skole eller 
idrætsklub.

Jeg var den første kvindelige formand, så jeg håber selv-
følgelig også, at der engang igen kommer endnu en kvinde 
ved roret. Så derfor – piger og kvinder – gå ind i bestyrel-
sesarbejdet. Det er spændende, man lærer en hel masse, 
og man får stor indflydelse og et stort netværk.

Generelt mener jeg, at vi i bestyrelsen bør afspejle vores 
'kunder' – nemlig beboerne – og derfor må vi gerne være 
forskellige i både alder, køn, etnicitet, job mv.

Jeg var selv 40 år, før jeg følte, jeg havde tid og overskud. 
Der var mine børn næsten færdige i skolen, og jeg havde 
erfaring fra skolebestyrelsen. Men faktisk behøver man 
ikke at sidde i en afdelingsbestyrelse for at blive valgt til 
organisationsbestyrelsen.

Hvilke egenskaber er gode at have i bestyrelsen?
Overblik, ro, interesse og samarbejdsevner – og selvfølge-
lig en interesse i at skaffe gode boliger til rimelige priser 
og gøre hverdagen lettere for beboerne.

Og så skal man have tid til 6 bestyrelsesmøder, 1 besty-
relsesseminar, 1 repræsentantskabsmøde, 2 formands-
møder og derudover 1-2 udvalgsmøder på årsbasis samt 
forberedelse. Formand og næstformand har flere.

Hvad får man ud af bestyrelsesarbejdet?
 Δ Stor viden indenfor boligområdet – praktisk og politisk.
 Δ Godt sammenhold.
 Δ Stort netværk, som bruges både privat og jobmæssigt.
 Δ Erfaring og indsigt i faglige emner og bestyrelses-

arbejde.
 Δ Politisk indsigt – både kommunal og landspolitisk.
 Δ Erfaring med beboerdemokrati.

Hvad gør man, hvis man nu har fået lyst?
Så møder man op til et informationsmøde (se boks) og 
stiller alle de spørgsmål, man har. Vi håber, at vi med mø-
det kan give konkrete og brugbare svar – og måske også 
aflive en myte eller to, så der måske er flere, der vil over-
veje at stille op til organisationsbestyrelsen.

Mød op
– og stil uforpligtende spørgsmål

Boligkontoret inviterer d. 22. oktober kl. 17.00-19.00 alle 
interesserede til et informationsmøde om det at sidde i 
organisationsbestyrelsen. Her vil bestyrelsen stille op og 
fortælle om indhold, arbejdsbyrde og honorar, og frem-
mødte kan stille spørgsmål om alt. Helt uforpligtende. 
Følg med på Lejer-web.

GENERATIONSSKIFTE

Formand Lis Gregersen opfordrer til at stille op til organisations-
bestyrelsen på næste års Repræsentantskabsmøde. Bestyrelses-
arbejde giver point og erfaring til CV'et, og det tæller positivt, når 
man søger bestemte uddannelser eller jobs. Og man behøver ikke 
aktuelt at sidde i en afdelingsbestyrelse for at stille op.
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Sådan skiller I nemmest en tilkalket vandhane ad…
Husk, at stiften altid skal vende nedad…
Er I kommet til at bøje stangen, så brug denne…
Brug skabelonen, når I skal skifte toilettet…
I får her en kuffert med alle vores pakninger, så I selv kan 
skifte alt…

Der fløj tips og tricks igennem luften, da Boligkontorets 
varmemestre var på kursus hos nogle af de store leve-
randører af vandhaner, toiletter og hvidevarer, så varme-
mestrene fremover selv kan håndtere langt de fleste op-
gaver med disse mærker. 

Det sker som et led i en større effektiviseringsproces 
 krævet af regeringen, hvor Boligkontoret har valgt at 
kombinere det med øget service. Vi overvejer bl.a. at auto-
matisere fx græsslåning, så varmemestrene kan overtage 
flere opgaver inde i boligerne, hvor man tidligere brugte 
eksterne håndværkere. 

"Det handler om at bruge varmemestrenes tid der, hvor 
det dels giver mest service, dels kan spare penge og mini-
mere spild, så huslejerne ikke stiger", fortæller inspektør 
Kent Boholdt, der var kursusansvarlig. 

Hør, hvad et par af varmemestrene selv synes:

DRIFTSOPTIMERING

Nye opgaver – mere service
Du behøver ikke længere vente på eksterne håndværkere. Fremover reparerer 
og skifter Boligkontorets varmemestre selv køleskabe, vandhaner og toiletter

Efter 30 minutters gennemgang med tips og tricks var der livlig 
snak og spørgsmål fra varmemestrene, der sugede alle firmaernes 
guldkorn til sig.

Varmemestrene var på 'hånd-
værker-stand-hopping', da de 
før sommerferien blev undervist 
af de store leverandører til Bolig-
kontoret Fredericia i, hvordan de selv 
bedst muligt reparerer og skifter netop 
deres produkter.
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ALLAN JENSEN (afd. 219, 221 og 299 – Vesterbrogade mfl.)
Jeg har lært en del, som jeg kan give videre til beboerne. 
Bl.a. at rengøring med skrappe rengøringsmidler – fx Cillit 
Bang – opløser overfladen, så den ruster. Og hvis et køle-
skab pludselig ikke køler mere, kan det skyldes flere ting: 
Fx at det lille hul nederst i køleskabet er beskidt, så luften 
ikke kan cirkulere. At der er for meget mad i køleskabet 
og især op ad bagvæggen, så luften ikke køler – og det 
samme sker, hvis der bliver sat varm mad i køleskabet.

MOGENS KRISTENSEN (afd. 323 – Snoghøjparken)
Dejligt at have adgang til alle de små tips og tricks. Fx 
rigtig smart, at man med nye toiletter kan skifte hele 
cisternen på én gang. Beboerne får service, og vi andre 
kan ordne deres toilet på én gang – og bagefter tage den 
gamle cisterne med på værksted og reparere den.

CARSTEN SKINDER (afd. 1 – BSB Erritsø)
Jeg er uddannet VVS'er, så jeg lærte mest om køleskabe. 
Fx at både gummilister samt beskidte eller overfyldte 
køle skabe gør, at de ofte ikke køler. Og at der kan være 
5°C forskel på temperaturen fra top til bund i et køleskab. 
Og at det vigtigste for kølingen er luftgennemstrømning.

JENS ANDERSEN (afd. 312 – Nestlegaarden)
Jeg fik mange tips til, hvordan jeg både kan være  
hur tigere og bedre til at skifte og reparere, og hvordan vi 
gør det billigst muligt. Derfor dejligt, at vi nu fremover of-
tere skal skifte, fordi jo oftere vi gør det, jo hurtigere gør vi 
det. Jeg lærte også, at er der for mange varer i køleskabet 
– og især hvis varerne er skubbet helt bag i køleskabet – 
så er luftcirkulationen dårlig, og så køler køleskabet ikke 
så meget.

DRIFTSOPTIMERING

Lovgivning

Der er regler for, hvad en varmemester må uden autorisa-
tion. Tidligere skulle der en uddannet VVS'er til at skifte  
en pakning og et toilet. I dag må alle fx udskifte et bruse-
armatur, blandingsbatteri og toilet, hvis der er mulighed 
for at lukke for vandet. Alle må også skifte en stikkontakt 
og i et vist omfang også en afbryder.

Ved at varmemestrene nu har overtaget nogle VVS-håndværks-
mæssige opgaver, behøver du som beboer ikke vente på en ekstern 
håndværker, og pengene 'bliver i huset' og kan derfor bruges på 
andet, fx ekstra service.
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NYT FRA DRIFTEN

Det bliver dejligt for beboerne i afdeling 209 at få 
16 ekstra parkeringspladser. De nye pladser koster 
det samme som de hidtidige at bruge: 25 kr./md. 
med registreringsnummer på den bil, som benyt-
ter pladsen. 

Fr. Hansens Allé/Indre Ringvej, afd. 209:
Nye p-pladser

16 PP

Tørreplads

Ophold og hygge

Ny grillplads

Ophold og boldspil

Ophold og hygge

Legeplads

Ophold og hygge

16 PP

Ophold og hygge

Ny grillplads

Ophold og boldspil

Ophold og hygge

Legeplads

Situationsplan, mål 1:500

ARKITEKT THOMAS THOMSEN DanskeArk Bøgeskovvej 9, 7000 Fredericia 7595 8059 tt@tt-arkitekt.dk

Foreløbig tegning!
BOLIGKONTORET FREDERICIA AFD. 209
ETABLERING AF NY PARKERINGSPLADS

REV.:MÅL:DATO:
TEGNING :
LOKALISERING :

TEGN.NR.SAG.NR.

Tegnet af: Godkendt af:Kontrol af:

51718
Afd. 209 Fr. Hansens Alle - Indre Ringvej, 7000 Fredericia
SITUATIONSPLAN/OVERSIGTSPLAN FORSLAG A

30-01-2019 -1:500/250

1.05

CA TT TT
X

NORD

Situationsplan, mål 1:250

I juni var der rejsegilde for beboere, håndværkere og ansatte i Boligkontoret i det ombyggede Nestle-gaarden, der står færdigt til indflytning d. 1. de-cember. Alle 9 boliger har altan og udsigt over by-ens tage, de 7 boliger har også adgang via elevator.

Er du interesseret i en af boligerne, så kontakt Boligkontoret på 7622 1200.

Nestlegaarden, afd. 312:
Rejsegilde

Småt

Godt

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

Af teknisk chef  
Jørn Brynaa

De første beboere flytter snart ind i de 41 almene lej-ligheder på Kongens Punkt. Ved bladets deadline var 32 boliger udlejet, heraf alle seniorboligerne. 

Nu mangler kun det sidste på facaden samt adgangs-veje og belægning, så alt er tip-top inden indflytningen. 

Er du interesseret i en af de sidste boliger her, så kontakt Boligkontoret på 7622 1200.

Kongens Punkt, afd. 604:
Indflytning 1. november
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NYT FRA DRIFTEN

Boligkontoret Fredericia har bestilt en klatre-væg til Sønderparken, dels for at give aktivitet til be boerne, dels for at den kan fungere som en skærmvæg mellem hoppepuden og de private bo-liger, der støder op til hoppepuden.

Klatrevæggen bliver sat op i løbet af efteråret.

Sønderparken, afd. 310:
Klatrevæg 

På hjørnet af Dronningensgade og Fynsgade 

skal 1 blok renoveres og 2 ombygges

To blokke i de gamle sygehusbygninger får eleva-

torer og nye altaner, vinduer og gavle samt nye in-

stallationer og ny indretning. Samtidig har Bolig-

kontoret Fredericia købt grunden med legepladsen 

af Region Syddanmark, fordi beboerne i afdelingen 

har været med til at beslutte bygningen af en eks-

tra blok med 6-8 boliger, og at de grønne områder 

opdateres med bl.a. trampolin, så områdets børn 

stadig har gode udendørs legemuligheder. 

Ombygning og renovering starter i efteråret og va-

rer efter planen halvandet år, så de første beboere 

efter planen kan flytte ind i 2020.

Østerbo, afd. 502:
Renovering og nybyggeri 

De gamle blå facader i Korskærparkens afd. 405 

er ved at blive 'pakket ind' i folie, så de visuelt lig-

ner de ombyggede blokke. 

Folien er langt billigere 

end at tage de nuværende 

aluminiumsplader ned og 

male dem igen. 

Indenfor et år får afdelin-

gerne 310 og 623 (tidl. 

afd. 217) i Sønderpar-

ken samme omgang.

Korskærparken, afd. 405:

Facadefolie
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"Biodiversitet" betyder, at der skal være variation i den le-
vende natur, altså både blandt planter og dyr.

Som mennesker overser vi ofte de sammenhænge, der er 
mellem planter, dyr og mennesker. Vi mennesker er blevet 
så 'civiliserede', at vi ikke åbenlyst er afhængige af natu-
ren, og vi kan tillade os at lave monotone beplantninger, 
som fx store græsplæner med kun én art. Vi synes, det ser 
pænt ud, og vi har styr på naturen. 

Jeg tror, det er en ubevidst måde, hvorpå vi mennesker 
viser, at vi har overskud. Når forrådskamrene er fyldte, og 
boligen er tæt og tryg, så viser vi, at vi har overskud til at 
betvinge naturen. Det giver ro i sindet. Naturen, som i tid-
ligere tider var en trussel, er nu under kontrol. 

Som mennesker har vi også opfundet udtrykkene 'ukrudt' 
og 'skadedyr' – altså de planter og dyr, vi mennesker har 
besluttet er af lavere værdi end andre – og som vi derfor 
mener, vi er i vores gode ret til at udrydde.

Naturlig bestøvning vigtig
I naturen, som vi jo trods alt er en del af, har alt en værdi 
i sig selv og for andre – alt er i samspil, og når vi som 
mennesker får lavet en for stor uorden, rammer det os, 

Plads til alle Biodiversitet er på alles læber 
– og i Korskærparken er det 
allerede en del af hverdagen

BÆREDYGTIGHED

AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG
STEFANS KLUMME 

Både planter og dyr samt mennesker 
og økonomien har fordel af mere 'vild' 
natur, hvor man fx kun 2-3 gange om 
året fjerner de mest hårdføre mælke-
bøtter. Dyr og insekter får mere føde, 
vi sparer penge på renholdelse, og vi 
mennesker ser mange flere farver og 
kan nyde årstidernes skiften.

Nyd den vilde natur: Se ned langs bedene, og kig ikke ned i bunden, 
hvor du vil se 'ukrudt'.
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BÆREDYGTIGHED

selvom vi er kommet længere væk fra det naturlige. Fak-
tisk er de insekter, der bestøver de afgrøder, vi spiser, gået 
voldsomt tilbage, og derfor er det sværere for os at høste 
de afgrøder, vi har brug for.

Allerede i 2011 lavede Danmarks Miljøundersøgelser ved 
Aarhus Universitet rapporten "Bestøvningsforhold og 
-behov i dyrkede afgrøder". Heri fremgik det, at den sam-
lede bi- og insektbestøvning i Danmark havde en værdi på 
mellem 421 og 690 millioner kr. om året.

I rapporten kan man se, hvilke frugter og grøntsager der 
er mest afhængige af insektbestøvningen: 
 Δ 100% af asier til din leverpostejmad bliver kun til noget 

med insektbestøvning.
 Δ 70% af alle æbler, pærer og jordbær bliver kun til noget, 

hvis planternes blomster bliver bestøvet af insekter. 
 Δ Halvdelen af alle vores blommer og 1/3 af alle hindbær 

ville heller ikke være her, hvis insekterne ikke lavede for-
arbejdet.

Altså: Ingen insekter er lig med ingen asier, meget få æb-
ler, pærer og jordbær og kun halvt så mange blommer og 
kun få hindbær. 

Boligkontorets miljøfokus
Derfor vil vi i Boligkontoret Fredericia fortsætte indsatsen 
for at lave vores grønne områder endnu mere varierede 
– og vi vil arbejde for at afskaffe udtrykkene 'ukrudt' og 
'skadedyr'. Kun ved at acceptere, at naturen skal være 
naturlig, sikrer vi biodiversiteten, som er det fundament, 
vi også selv står på. Og der er også god økonomi i ikke at 
bruge så mange mandetimer på at holde grønne plæner 
millimeterkorte og ensartede.

I Korskærparken viser vi vejen
I afdelingerne 214, 307 og 405 i Korskærparken har Bo-
ligkontoret ladet de grønne arealer blive lidt mere vilde – 
"Vild med vilje". 

Som varmemester og gartner Jens Andersen siger: "Det 
er sådan, naturen skal være. Der skal være mad til insek-
ter og biller, og så får vi en varieret natur med mange far-
ver, og vi kan følge sæsonerne i naturen".

Kort før sommerferien blev der desuden sat insekthotel-
ler op i Korskærparken, og mange af områdets børn lærte 
meget om at passe på naturen (se boks).

Forskelligheden – diversiteten – gør både os mennesker 
og insekter, fugle og dyr glade.

Beplantningerne i Korskærparken 
giver levesteder for mange flere for-
skellige insekter og fugle end de tra-
ditionelle gammeldags udeområder 
med græsplæner og ens plantebede.

En af de første dage i sommerferien 
samlede de unge materialer til at 
indrette insekthotellerne med, inden 

de byggede og indrettede hoteller-
ne. Børnene var meget engagerede 
og jublede, når der allerede var flyt-
tet en edderkop ind.
 
Der bliver givet plads i naturen til na-
turen i Korskærparken – og børnene 
lærer at tage ansvar og det med 
både glæde og begejstring.

Børn og biodiversitet

Hent appen, og 
hjælp selv med

Børn og unge i Korskærparken byggede insekt
hoteller af genbrugsmaterialer for at give plads til 
endnu flere insekter i den fine, nære natur i området
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SÅDAN GØR DU…

Du kan selv gøre meget for at få et markant bedre indeklima – læs her hvordan

AF JULIE TROLLE BODING, KIM GREGERSEN OG MALTE ABILDGAARD 
CHRISTENSEN, BOLIUS BOLIGEJERNES VIDENCENTER

1. Luft ud med gennemtræk 3 gange dagligt
Det er vigtigt at få luftet grundigt ud med gennemtræk 
2-3 gange om dagen i 5-10 min., så du fjerner den dårlige 
luft og de fleste skadelige partikler.

2.  Varm hele boligen op til 2022°C i fyrings
sæsonen

Indenfor hjælper det med at holde luftfugtigheden nede, 
hvis din bolig er ordentlig opvarmet. Risikoen for, at fug-
ten fra indeluften sætter sig som vand, bliver større, jo 
lavere rumtemperaturen er – og hvis der er forskel på 
rummenes temperaturer.

3. Tør ikke vasketøj indendørs
Det giver for høj luftfugtighed i boligen, som kan medvirke 

10 gode råd  
om indeklima

GUIDE:
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Et dårligt indeklima skyldes ofte be-
boerne selv. Regelmæssig udluftning 
er én af måderne at undgå et dårligt 
indeklima på.
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til et dårligt indeklima. Tør i stedet tøjet udenfor hele året 
rundt. Hvis det regner eller sner, så brug en tørretumbler. 

4.  Tænd emhætte el. åbn vinduet under madlavning
Madlavning, især bagning, kogning og stegning, er blandt 
de største syndere, når vi taler om dårligt indeklima. Lad 
emhætten stå tændt mindst 10 min. efter, du er færdig, 
så den varme fugtige luft ikke sætter sig i boligen. 

5. Sluk elektriske apparater, når de ikke er i brug
Elektriske apparater øger mængden af skadelige kemi-
ske stoffer og partikler i boligen, når de er tændte eller på 
standby.  Sørg desuden for, at de ikke er støvede.

6. Brug ikke spray indendørs
Hvis du har stearinlys tændt, er det vigtigt at lufte ud med 
gennemtræk jævnligt.

Spray, uanset type, forurener indeluften og er svært at 
lufte ordentligt ud. Gør det i stedet udenfor, og lad det 
sprayede produkt stå til afgasning og -tørring udendørs. 

7. Drop eller minimér brug af stearinlys i din bolig
Tændte stearinlys afgiver flere partikler end en stærkt 
trafikeret vej, samt kvælstofdioxid og røggasser, og de 
kan skade lungerne. Luft ud med gennemtræk i 5-10 min. 
efter brug af stearinlys, og skift gerne stearinlysene ud 
med andre former for levende eller elektriske lys.

8. Køb ikke produkter til boligen, som lugter af kemi
Kemiske dampe kan give vedvarende hovedpine. Sørg 
desuden for at lade nye produkter og møbler afgasse, før 
de stilles ind i huset. 

9. Gør rent mindst én gang om ugen
Sørg for at fjerne alt gammelt støv, da de farlige partikler 
sætter sig i det eksisterende støv, der hvirvles op ved al-
mindelig bevægelse og indåndes. Lav en hovedrengøring 
mindst én gang om året.

10. Luk døren til badeværelset under og efter bad
Efter et bad trænger fugt ud i resten af boligen. Hold døren 
lukket under og efter et bad, og åbn vinduet, eller tænd for 
ventilationen, indtil den fugtige luft er væk.

FOTO: TOM
M

Y VERTIN
G

SÅDAN FÅR DU NEMT  
ET BEDRE INDEKLIMA

1. Luft ud med gennemtræk
Den mest effektive måde at komme af med boligens 
partikelforurening er ordentlig ventilation. Miljøstyrel sen 
anbefaler udluftning med gennemtræk min. 2 gange om 
dagen.

2. Lad døren til soveværelset stå åben
Åbn boligens døre for at sprede forureningen. Særligt ind 
til soveværelset, hvor der ophobes store mængder CO2 i 
løbet af natten, og til børneværelset, da børns lunger er 
mere udsatte for partikler og støv.

3. Gør rent jævnligt
Hyppig rengøring er 
det bedste middel til at 
holde støv og bakterier 
nede, og dermed mind-
ske risikoen for allergier 
samt luftvejssygdomme 
og infektioner.

4. Drop tobak, brænde
ovn og stearinlys
Mere end ¾ af forurenende partikler i boligen stammer fra 
beboernes adfærd. Især rygning, stearinlys og madlav ning 
er store syndere bag et dårligt indeklima og bør derfor 
minimeres eller droppes. Sørg for grundig udluftning, især 
efter du har lavet mad, tændt stearinlys, brændeovn mv.

5. Begræns fugten
Skimmelsvamp og husstøvmider, der kan give astma og 
allergi, er afhængige af fugt. Minimer fugten ved grun-
dig udluftning efter madlavning og badning, og undgå 
indendørs tørring af tøj. Sørg derudover for, at minimums-
temperaturen altid er på 17-18°C i alle rum.

6. Begræns kemikalierne
Nye møbler og byggevarer, elektroniske apparater, 
rengøringsmidler og maling afgasser farlige kemikalier. 
En grundig udluftning afhjælper afgasning. Derudover 
 anbefales det at købe miljømærkede produkter og at 
slukke unødvendig elektronik.

Kilder: CISBO, Miljøstyrelsen, Bolius' fageksperter
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Har du udnyttet din råderet?
X L

X X L

S Å  M E G E T  M E R E 
P L A D S  I  S K A B E
O G  S K U F F E R 

En af de største fordele ved dit nye 
Kvik køkken er skjult. Heldigvis. Men 
når du åbner skabe og skuffer, bliver du 
overrasket. 

Med Kvik får du ganske enkelt plads 
til mere. Hos os har skabene altid 15% 
ekstra skabsplads. Vi kalder det XL.

Men du kan også gå hele vejen og 
vælge XXL skuffer. Ekstra centimeter i 
dybden og højden giver dig hele 40% 
ekstra i underskabene og 20% mere 
bordplads at arbejde på. Nu kan det 
hele gemmes væk, når du ikke bruger 
det, og på bordet kan der være råvarer, 
grej og store armbevægelser.

XL

 56 cm 

 70 cm
 

 56 cm 

 80 cm
 

 68,8 cm 

 80 cm
 

XXL

15% mere 
skabsplads

40% mere 
skabsplads

Industri-
standard

Få plads til det hele! Alt dét, du ser
på billedet, er fra en virkelig test hos Kvik. 

Alle de ting, der ligger foran skabene,
kan også være i dem i virkeligheden. 

Det er imponerende, hvor meget dine nye køkkenskabe
kan indeholde, når de hos Kvik har fået tilført flere

centimeter i højden og bredden - og en masse omtanke.
Du kan opbevare alt dit spise- og køkkengrej i
skufferne, både kopper, tallerkener og gryder.

15% ekstra plads

XL

40% ekstra plads

XXL

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



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

Boligkontoret_Fredericia_A4_2019_016.indd   1 07-02-2019   12:39:02



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? 
 

Bestiller du inden 31/12-2019, får du som ny 
bredbåndskunde 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. Vil du ikke fortsætte 
efter de 6 måneder, kan du 
nemt opsige abonnementet. 
Vores fiberbredbånd er helt 
uden binding.

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. 

BESTIL 
6 MDR. GRATIS 

INDEN 
31/12-2019

SIDSTE 
CHANCE


