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LEDER

AF ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN
ligr@boligfa.dk

Romerriget havde for et par tusind år siden brolagte veje 
spredt ud over Europa. Målet var, at alle vigtige informa-
tioner kunne føres tilbage til Rom, og her er der mange 
lighedspunkter med nutidens informationssamfund. 

I dag er det blot afgørende, at informationerne går begge 
veje – i en verden, hvor postvæsenet er næsten ikke-ek-
sisterende, og vores varmemestres tid er blevet kostbar – 
så vi kan løse de effektiviseringsopgaver, som Folketinget 
har pålagt os i den almene sektor: Fx skal vi bruge mindre 
papir og mindre tid på at dele informationer rundt. 

Ikke en nem opgave
Oveni det skal vi som boligorganisation håndtere en vok-
sende digitalisering og automatisering af vores samfund, 
hvor: 

 Δ De fleste forventer, at de kan servicere sig selv 24/7 på 
vores hjemmeside og andre steder.

 Δ De sidste, der ikke er vokset op med IT, forventer, at der 
ikke sker ændringer, og at alting stadigvæk skal være i 
papirform. 

Den udvikling kan vi ikke styre, fordi andre (fx politikerne) 
definerer den vej, vores samfund udvikler sig ad. 

Vi skal som Boligorganisation forsøge at finde løsninger, 
uden at vi skal stille alt for mange menneskelige ressour-
cer til rådighed, da tid er penge. Det er ikke nogen nem 
opgave. 

100% digital post i 2021 
I 2021 overgår hele den almene boligsektor til digital 
post (e-boks eller lign.). Indtil da prøver vi i Boligkontoret 
 Fredericia at tage hensyn til dem af jer, der ikke har digital 
adgang.

Der er ingen tvivl om, at digital post bliver fremtidens ene-
ste postvæsen. Derfor har Boligkontoret udviklet vores 
egen digitale bestyrelses- og lejerside, så vi kan kommu-
nikere direkte med dig som beboer. Det er hurtig, nem og 
billig kommunikation. 

Du har som beboer dermed dokumenterne om dit lejemål 
samlet, og vi som organisation sparer en del timer, så vi 
kan holde omkostningerne nede. 

I dette nummer af LEJLIGHEDEN kan du på side 12 se, 
hvordan du kommer på din lejerside.

Afslutningsvis vil jeg på organisationsbestyrelsens og 
medarbejdernes vegne ønske jer alle sammen en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

FOTO: JESPER SENECA

Hvad har Rom  
med informations 
teknologi at gøre?
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Velkommen
til nye beboere

Vi siger velkommen til 138 nye beboere, der er flyttet ind i en 
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder. 

KORT & GODT

Til dig selv eller dine børn og børnebørn

 Δ Røgalarmer – redder liv og koster under 100 kr.
 Δ Indboforsikring – sparer penge og koster kun et par 

hundrede kr./md.
 Δ Medlemskab af Boligkontoret til dine børn og/eller 

børnebørn (over 15 år). Så hjælper du dem godt på 
vej til en god og billig lejlighed, når de bliver voksne.  
Indmeldelse: 200 kr. + 125 kr./år.

God jul

Julegaveønsker

Husk dit medlemskort hos Boligkontoret Fredericia 
– Fordelskortet – når du køber julegaver. Kortet giver 
dig rabat hos udvalgte butikker i Fredericia. Fx hvis 
du vil købe undertøj (Flair), cykler og tilbehør (FA 

Cykler), vin (Fredericia Vinhandel og Vinoble), an-
sigtsbehandling (Skincare by Nanna) samt massage 
og øreakupunktur (Gimas massage) og mange flere.

Se alle rabatbutikker på https://www.boligfa.dk/for-
delskort 

Vesterbrogade 4 

7000 Fredericia 

7622 1200

www.boligfa.dk 

post@boligfa.dk

Fordelskort

Rabat på julegaver

Hvis du endnu ikke har læst vores jubilæumsbog "100 
år med almene boliger i Fredericia" – eller du ønsker at 
give en ven eller familie muligheden – så kan du hente et 
gratis eksemplar af den 240 sider store og 1,2 kilo tunge 
hyldest bog i administrationen på Vesterbrogade 4. 

Glædelig bogjul

Boggave?
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KORT & GODT

Boligselskabernes Lands forening 
trykker ikke længere hverken 
"Beboerbladet" til alle almene 
beboere eller "BOLIGEN"målrettet 
bestyrelsesmedlemmer og ansatte i 
den almene sektor Ret gerne din mailadresse og 

tlf.nr. på lejersiden, hvis du har 
fået nye kontaktinfo

Onlineblad

HUSKHUSK 
din kontaktinfo

Nu kan alle interesserede i stedet læse bladene digitalt. 
Fremover bliver bladene leveret digitalt via BL's nyheds-
brev, der udsendes to gange ugentligt, samt ligger online på  
www.beboerbladet.dk og www.fagbladetboligen.dk, hvor du 
også kan tilmelde dig nyhedsbrevet.

Er du ikke digital, så kontakt boligrådgiverne på 
post@boligfa.dk, med dine nye kontaktinfo – eller 
mangler du al have adgang til lejersiden.

Julelukket
Vi holder julelukket fra fredag  

d. 20. december 2019 kl. 13.00  
– og er tilbage igen d. 2. januar 2020 

kl. 10.00.

– eller kender du nogen, der har?

Lige nu bor der over 10.000 mennesker i Boligkontoret 
Fredericias over 5.000 lejemål – alle med hver deres søde, 
sjove, spændende, overraskende og interessante bag-
grund, historie eller livssyn.  

Fortæl den i "LEJLIGHEDEN"
Har DU en anderledes historie eller spændende oplevelser 
i dit liv, som du gerne vil fortælle om – eller kender du én, 
der har – så skriv til redaktionen på joan@gronning.dk, 
ring til Boligkontoret på 7622 1200, eller nævn det for en 
af Boligrådgiverne, næste gang du kommer forbi Bolig-
kontoret Fredericia i Vesterbrogade.

en god historie? Har du 
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AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Det var ved et tilfældigt møde med Bitten i elevatoren i det 
høje etagebyggeri, at Casper blev afklaret og overbevist 
om, at tiden var inde til at skifte de gulnede låger, den slidte 
bordplade og det alt for lave køkkenbord i sin lejlighed ud 
med et nyt og moderne køkken via den kollektive råderet:

"Jeg havde gået med køkkentanker i et stykke tid, da jeg 
stødte på Bitten i elevatoren. Hun fortalte begejstret om 
sit nye køkken og den kollektive råderet, så jeg fik blod på 
tanden", fortæller Casper, der bor på 9. etage og straks 
efter gik ind på Boligkontorets hjemmeside og læste alt 
om den kollektive råderet og sendte en ansøgning.

Kollektiv råderet
74-årige Bitten og 24-årige Casper har fået køkkener, der 
passer ind i deres lejligheder og til deres individuelle be-
hov, uden at de har måttet tage et stort beløb op af egen 
lomme. Det har de via den "Kollektive råderet": en ordning, 
hvor deres boligafdeling lægger pengene ud for forbed-
ringerne, som lejeren ønsker, og hvor man som lejer her-
efter betaler renter og afdrag over huslejen. 

Godt 400 kr. ekstra i husleje
Bittens køkken stod klar til brug i foråret, og de hvide låger 
og bordpladen står stadig uden en skramme eller ridse. 
I september kunne Casper indvie sit køkken, som han – 
inspi reret af Bitten – har valgt til lejligheden, hvor han har 
boet i knap tre år.

RÅDERET

Nyt køkken for 425 kr./md.
Selvom de bor til leje på hhv. 5. og 9. etage på Rygaardsvej, vil både Bitten 
Stoffer og Casper Gregersen gerne have nye køkkener. Det har de fået via den 
kollektive råderet og 425 kr. ekstra i husleje om måneden

24-årige Casper har fået mange tips og gode køkkenråd af 74- årige 
Bitten, og nu har de begge to fået nye køkkener finansieret af den 
kollektive råderet. 

Et tilfældigt møde i elevatoren mellem Bitten og Casper fik overbe-
vist Casper om at benytte sig af den kollektive råderet og udskifte 
køkkenet i lejligheden på 9. etage.

Det er tredje gang, Bitten får nyt 
køkken. Men hun har også boet i 
lejligheden på 5. sal i 43 år.

FOTO: M
L FOTOGRAFI

FOTO: M
L FOTOGRAFI

FOTO: M
L FOTOGRAFI
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For Bitten har det nye køkken medført en huslejestigning 
på 424,73 kr. om måneden over de næste 20 år. For  Cas–
per er stigningen 424,45 kr.

Casper er især glad for, at hans nye køkken giver plads til 
et lille spisebord og en barstol i køkkenets krog.

"Selvom køkkenet ikke er stort, så dukkede der pludselig 
nye muligheder op under min snak med køkkenfirmaet", 
siger Casper og tilføjer:

"Og der er altså noget hyggeligt over, at man kan sidde 
ude i køkkenet. Særligt, når man har gæster. Så kan man 
snakke sammen, mens der bliver lavet mad", siger han.

"Og de ekstra godt 400 kr. om måneden er hver en krone 
værd. Selvom vi bor til leje, så vil vi da gerne selv præge vores 
bolig, forbedre den og få nyt", siger både Bitten og Casper.

Egen indsats
Casper valgte selv at brække det gamle køkken ned, så 
han havde 4000 kr. ekstra at bruge til det nye køkken. Og 
så var der også penge nok til, at han kunne vælge de blan-
ke hvide låger, som kostede lidt ekstra.

"Jeg laver ikke kompliceret eller fancy mad, men jeg bru-
ger mit køkken hver dag, så det betyder meget for mig, at 
det er i orden".

Den holdning deler Bitten, som har boet i lejligheden på 
Rygaardsvej i 43 år. Det er tredje gang, hun får nyt køkken. 
Og selvom hun adskillige gange bliver mødt af mange, 
som undrer sig over, at hun vil betale ekstra i husleje for 
et nyt køkken, når hun bor til leje, så er hun ikke i tvivl om, 
at hun har truffet den helt rigtige beslutning.

"Jeg bruger meget tid i mit køkken og nyder, at jeg har 
fået det, lige som jeg gerne vil have det".

Noget for alle
Gennem Boligkontorets kollektive råderet er der køkkener 
for enhver smag og pengepung. De forskellige afdelinger 
har dog besluttet et maksimalt beløb, man kan få køk-
kentilskud til. I Bitten og Caspers afdeling er det 76.583 kr.

Bitten, Casper og de øvrige beboere i Boligkontorets afde-
linger, som har mulighed for at benytte den kollektive rå-
deret, har tre køkkenleverandører at vælge imellem: KVIK i 
Fredericia, HTH i Vejle og Designa Kolding.

"Man føler sig virkelig privilegeret, når man selv kan gå ud 
og vælge. Der er ingen, der dikterer noget som helst. Og jeg 
har fået det, lige som jeg gerne vil have det", siger Bitten.

Bittens nye køkken

 Δ Pris: 81.677 kr. (inkl. Bittens egenbetaling)
 Δ Lejestigning: 424,73 kr. i 20 år.
 Δ Leverandør: KVIK Lillebælt i Fredericia.
 Δ Hårde hvidevarer: Bitten valgte selv at betale 5000 kr., 
så hun også kunne få en opvaskemaskine.

 Δ Egen indsats: Bitten rejste til Italien, mens køkkenet 
blev installeret i lejligheden.

Mellem 3 og 4 timer tog det Casper og papfaren at pille det gamle 
køkken ned. Det gav Casper 4000 kr. ekstra til køkkenprojektet.

Caspers nye køkken

 Δ Pris: 76.331 kr.
 Δ Lejestigning: 424,45 kr. i 20 år.
 Δ Leverandør: KVIK Lillebælt i Fredericia.
 Δ Hårde hvidevarer: Da Caspers hårde hvidevarer var 
meget slidte, har afdelingen betalt for nye.

 Δ Egen indsats: Casper har selv pillet det gamle køkken  
ned sammen med sin papfar. Det tog 3-4 timer og 
sparede Casper for 4000 kr., som han brugte ekstra på  
at få de låger, han gerne ville have.

RÅDERET

For under 425 kr. ekstra i 
husleje om måneden har 
Bitten Stoffer og Casper 
Gregersen fået nye og 
moderne køkkener i deres 
lejligheder på hhv. 5. og 9. 
etage på Rygaardsvej.

FOTO: M
L FOTOGRAFI

FOTO: M
L FOTOGRAFI

FOTO: M
L FOTOGRAFI
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32 afdelinger under Boligkontoret Fredericia tilbyder de-
res beboere at få nye køkkener under den kollektive råde-
ret, hvor du kan vælge mellem HTH, KVIK og Designa, så 
der nu er noget for enhver smag og pengepung.

Kollektiv råderet
Alle afdelinger, der tilbyder den kollektive råderet, har en 
liste over, hvad du som beboer kan få forandret og forbed-
ret under råderetten – og hvordan det kan finansie res. Af-
delingsmødet fastsætter fx et maksimumbeløb for, hvad 
den enkelte forbedring må koste.

Finansiering og lejeforhøjelse
Afdelingen lægger pengene ud ved at optage lån – og du 
som lejer betaler afdrag og renter over huslejen. Når for-
bedringen er afdraget, fx efter 20 år, falder huslejen igen 
med samme beløb, som den før blev sat op med.

Har du fået mod på og lyst til at bruge råderetten, så læs 
mere på Boligfa.dk – kontakt Boligkontoret Fredericia på 
7622 1200. 

Vælg mellem 3 køkkenfirmaer 

RÅDERET

Kollektiv vs individuel

 Δ Ved kollektiv råderet finansierer din boligafdeling fx dit 
køkken, så ud giften bliver fordelt på de boliger, der får 
glæde af dem. Her kan du få et nyt køkken for ca. 300-
500 kr. ekstra i husleje/md.

 Δ Ved individuel råderet finansierer du selv forandringer 
og forbedringer – du betaler kontant. Ved forbedringer 
får du en del af dine penge tilbage, hvis du flytter, inden 
forbedringerne er afskrevet.

32 afdelinger tilbyder kollektiv råderet

Rigtig mange af vores afdelinger tilbyder nye køkkener via den 
kollektive råderret. Se bare her: 

Afd. Navn
201 Falkevej, Glentevej mv.
203  Fr. Hansens Allé/ 

Johs. Jensens Allé
207 Egum
209 Fr. Hansens Allé mv.
212 Huslodsvej
213 Midgårdsvej mv.
215 Vølundsvej
218 Skovparken
219    Vesterbrogade/ 

Calvins vej/Luthersvej
220 Skovparken
221  Bøgegården
301 Birkehaven
302 Rønnehaven
304 Fyrrehaven
305 Vaseparken I
306 Vaseparken II

Afd. Navn
313  Kirsebærhaven (ikke 

ungdomsboligerne)
314 Regnbuen
315 Fuglsangparken
317 Damsbohaven
322 Kirsebærlunden
323 Snoghøjparken
401 Rahbeksvej
407 Viaduktvej
408  Axeltorv, Dronningens-

gade/Bjergegade
416 Mosegårdsvej
504 Åbrinken
505 Pjedstedvej
509 Højdedraget
510 Jyllandsgade mv.
511 Hvidtjørnevej
515  Skolevej – Skærbæk

Kontakt Boligkontoret, hvis du vil høre om status i din afdeling.

Sådan gør du... 
trin for trin

 Δ Hent brochure og blanket på Boligkontoret Fredericia 
eller på Boligfa.dk.

 Δ Kontakt køkkenleverandør(er) for tegninger og tilbud.
 Δ Vælg leverandør, og giv underskreven blanket til dem.
 Δ Køkkenleverandør sender blanket til Boligkontoret.
 Δ Din køkkensag begynder.
 Δ Køkkenleverandøren koordinerer arbejdet.
 Δ Boligkontoret varsler lejestigning iht. det, du vælger.
 Δ Køkkenet afleveres færdigt.

Med den kollektive råderet kan du vælge køkken fra KVIK, HTH eller Designa 
– og huslejestigningen bliver typisk på 300-500 kr./md.
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ØKONOMI

AF ØKONOMIFULDMÆGTIG GITTE MADSEN

Som noget nyt vil du få din forbrugsopgørelse – fx på vand, 
spildevand eller varme – på Lejerweb. Det gælder de for-
brugsregnskaber, som Boligkontoret Fredericia udfærdiger, 
eller som vi administrerer (Techem og Brunata).

Sådan gør du…
For at se dit forbrugsregnskab digitalt skal du have et 
 log in til LejerWeb:

 Δ Har du endnu ikke et login, så skriv til post@boligfa.dk, 
og oplys din mailadresse, dit navn og din adresse.

 Δ Når du modtager bekræftelse på, at din mail er regi-
streret i vores system, kan du logge på LejerWeb på 
www.boligfa.dk og vælge 'login' oppe i højre hjørne. 

 Δ Din forbrugsopgørelse vil ligge under fanen 'personlige 
dokumenter'.

Slut med papiropgørelse
Fremover sender vi derfor ikke forbrugsregnskaber ud på 
papir i din postkasse. I stedet får du en mail, når dit for-
brugsregnskab ligger klar på LejerWeb.

Har du ikke mulighed for at komme online, så
 Δ ring til Boligkontoret på 7622 1200 + tryk 2 (økonomi)
 Δ send en mail til varme@boligfa.dk.

 
Så printer vi dit forbrugsregnskab og lægger det i din 
postkasse.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til dine aflæsningstal, så kontakt 
 aflæsningsfirmaet Techem (8744 7700) eller Brunata 
(7777 7000). 

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

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

forbrugsopgørelser på vej
I februar/marts 2020 modtager du 2019-opgørelsen over dit forbrug.  
Som noget nyt får du den digitalt, så du både får dit forbrugsregnskab  
og evt. penge retur hurtigere end tidligere

Penge tilbage  
– Ja eller nej? 

Afregning vil ske på følgende måde:
 Δ Skal du have penge tilbage, bliver beløbet automatisk 
fratrukket din husleje d. 1. i måneden, efter du har 
modtaget forbrugsregnskabet.

 Δ Skal du efterbetale, bliver beløbet automatisk opkrævet 
via huslejen d. 1. i måneden, efter du har modtaget 
forbrugsregnskabet.  

Kun efterbetalinger på over 1500 kr. bliver delt i 3 rater.

Digitale
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AF DIREKTØR FINN MUUS

Det er rigtig svært både at blæse og have mel i munden – 
og at have skilning og strithår samtidig.

Men det er lidt den situation, vi i Boligkontoret Fredericia 
er i, når det handler om at informere jer beboere bedst 
muligt i år og til næste år.

Fakta er ifølge BL Boligselskabernes Landsforening, at 
blandt alle almene beboere er:
 Δ 84% digitale/online. Dem servicerer vi hurtigt, nemt, bil-

ligt og bæredygtigt via digital udsendelse via Boligfa.dk/  
LejerWeb eller via mail. 

 Δ 16% er ikke-online/digitale. Dem kan vi servicere via 
manuel printning og postforsendelse/omdeling. Det 
 tager tid og kræver papir samt porto eller varme-
mestertid.

Kritik 
På efterårets afdelingsmøder og formandsmøder var der 
kritiske spørgsmål til, hvorfor vi i Boligkontoret Fredericia 

er begyndt at sende fx indkaldelser, bilag og referater til 
vores beboere elektronisk via vores LejerWeb og Bestyrel-
sesWeb – og ikke 'fysisk', som vi har gjort hidtil.

Årsagen er meget konkret og faktuel: I gennemsnit del-
tager 'kun' 25% af lejerne i afdelingsmøderne, men vi har 
brug for at omdele 100.000 stk. papir for at nå ud til alle. 

DIGITAL POST

Er du på Facebook?

Jeg taler ofte med vores beboere, og en del fortæller, at 
de "…ikke er online, fordi de ikke har en computer". Men 
alligevel er de på Facebook på en iPad… og det er jo så 
godt. For uanset om man har en computer, en iPad eller en 
smarttelefon, så kan man hente alle Boligkontorets breve, 
indkaldelser, referater mv.

Eller sagt på en anden måde: Hvis man har adgang til mail 
eller til Facebook, så kan man også nemt hente digitale 
breve på Boligfa.dk.

Efter at PostNord ikke længere leverer post fra dag til dag – og portoen er 
steget over 325% på 10 år – er det umuligt for Boligkontoret Fredericia at 
overholde indkaldelsesfrister med postomdeling. Derfor har politikerne givet 
almene boligorganisationer lov til at sende breve mv. ud elektronisk fra 2021

fra papir til digital
Overgangsfase
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Det betyder, at ca. 75.000 stykker papir hvert år bliver 
smidt i affaldsbeholderne, for ikke at tale om den tid, der 
bliver brugt på at trykke og omdele papirerne.

Helt konkret valgte vi elektronisk udsendelse, fordi det er 
billigst og hurtigst og den bedste måde at passe på hus-
lejerne og overholde indkaldelsesfrister på. Og ovenikøbet 
er det bæredygtigt. MEN…

Vi lytter 
Organisationsbestyrelsen har lyttet til kritikken fra afde-
lingsmøderne, hvor nogle fortsat ønsker at modtage re-
ferat i fysisk form, fordi de ikke er online. Selvfølgelig skal 
man ikke forskelsbehandles, fordi man som ældre ikke er 
'digital'. Som samfund – og boligorganisation – forstår vi 
det, og vi er rummelige i overgangsfasen. 

Vi har fundet en løsning, der tilgodeser kritikken og sam-
tidig gør, at Boligkontoret Fredericia kan overholde lovgiv-
ningen og vores egne visioner og målsætninger:

LØSNING
 Δ Du kan se alle referaterne fra afdelingsmøderne på 

www.boligfa.dk og på din lejerside. 
 Δ Ønsker du referat i papirform, kan du ringe til Boligråd-

giverne på 7622 1200 eller skrive på info@boligfa.dk, så 
leverer vi referatet til dig på din adresse. 

 Δ Er du fritaget for digital post fra det offentlige, så kon-
takt Administrationen på 7622 1200, så vi kan tage et 
hensyn til dig.

Når Boligkontoret Fredericia – modsat mange af vores 
kolleger i den almene sektor – allerede nu kan sende ud 
elektronisk, så bunder det i et ønske om at styrke bebo-
erdemokratiet og sikre gennemsigtighed i økonomien for 
afdelingsbestyrelser.

Digitalt er fremtiden
Der er ingen tvivl om, at digital post bliver fremtidens ene-
ste 'postvæsen'. Derfor har vi i Boligkontoret vores egen 
digitale bestyrelses- og lejerside, så vi kan kommunikere 
direkte med dig som beboer og med alle medlemmer i vo-
res afdelingsbestyrelser via BestyrelsesWeb. Du har som 
beboer mange dokumenter og referater samlet. Afde-
lingsbestyrelserne kan også se afdelingens fakturaer. Og 

vi som organisation sparer mange timer, så vi kan holde 
vores omkostninger nede.

I samme it-pakke fik vi også et LejerWeb, hvor vi kan 
lægge lejekontrakter, varmeregnskaber, tilbud om ny lej-
lighed mv. ud elektronisk og give jer lejere adgang hertil 
24/7/365. Det er noget, rigtig mange er meget glade for, 
fordi de får informationerne hurtigt og nemt og slipper for 
en masse miljøbelastende papir.

Frister 
Der er mange udfordringer i en overgangsperiode – især 
fordi vi også ved, at PostNord ikke altid er så hurtige. Når 
vi fx skal sende indkaldelser ud til møder, hvor der er en vis 
frist, vi skal overholde, så kan et fysisk brev være op til 7 
dage undervejs, og nogle breve forsvinder desværre også i 
posten. Så alene på den baggrund er det en fordel for alle, 
at mest muligt bliver udsendt elektronisk.

Mange ældre på nettet

Ifølge Ældre Sagen er 94% af de 65-74-årige online på 
internettet – i gruppen 75-89-årige er 77% online

Det er naturligt, at jo ældre man er, jo færre er på internettet. 
Samtidig kan vi se, at flere og flere ældre er – eller kommer 
– på internettet (Facebook fx), straks de har nogen til at 
hjælpe. Og det giver god mening.

Flere og flere ældre kommer derfor på internettet, når de 
finder ud af, hvor nemt det er – og at det ikke kræver en 
computer, men at man også kan være online på en iPad eller 
smarttelefon.

2021

Fra 2021 er vi lovgivningsmæssigt forpligtiget til at sende 
al information ud digitalt (e-boks e.l.). Derfor kan vi anbe-
fale alle at blive online inden – eller at man fra 2021 får 
hjælp fra venner, børn eller børnebørn. 

Har du en iPad eller en smarttelefon – fx hvis du er på 
Facebook – så kan du faktisk rimelig nemt selv hente 
informationerne allerede nu.

E-boks eller andre
Der er i skrivende stund en forhandling i gang om, hvem 
der skal udbyde transporten af den elektroniske post, som 
Folketinget har påbudt os at sende fra 2021. E-boks er en 
af udbyderne, som de fleste kender i dag. Men der er også 
andre i spil, og vi venter spændt på, hvad det ender med.

DIGITAL POST

Rettidig omhu og øget service
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SÅDAN GØR DU... BOLIGFA.DK

Find 'alt' på Boligfa.dk
"Varmeregnskab, leje-
kontrakt, kontakt info, 
tilladelser, nyheder, 
referater, boligsøgning  
og meget mere"

AF HENRIK WÜRGLER, TEAMKOORDINATOR

Vidste du, at du har adgang til stort set 'alt' i forbindelse 
med dit lejemål og din bolig på Boligfa.dk? Altså at du kan 
få svar på de fleste af dine spørgsmål døgnet rundt via en 
computer og oftest også via din smarttelefon?

På Boligfa.dk kan du fx:
 Δ Finde telefonnummer og mailadresse til din varme-

mester og din afdelingsbestyrelse.
 Δ Læse og printe din lejekontrakt.
 Δ Finde og printe din fejl- og mangel liste.
 Δ Se dine tilladelser til installationer mv.
 Δ Finde afdelingsreferater, breve mv. og andre relevante 

dokumenter målrettet til dig.
 Δ Se din månedlige huslejebetaling.
 Δ Finde forbrugsregnskaber fra Brunata og Techem.
 Δ Læse nyheder og artikler fra  Boligkontoret Fredericia.
 Δ Finde varslinger om lukning af vand, el mv.
 Δ Rette din mailadresse, dit telefonnummer mv.
 Δ Finde ledige boliger – og søge dem, hvis du er medlem.
 Δ Og meget mere.

SÅDAN GØR DU:
1. Åbn din browser og tast www.boligfa.dk

2."Log på" ikonet i højre hjørne

3. Indtast dine oplysninger i felterne:

Dit "Brugernavn" kan 
være dit nummer eller 
den mailadresse, du har 
oplyst os. 

Kender du ikke din kode, 
kan du vælge "Glemt ad-
gangskode" og indtaste 
din mailadresse. 

Hvis din mailadresse fin-
des i vores system, bliver 
der sendt et link til dig 
med et midlertidigt login.
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SÅDAN GØR DU... BOLIGFA.DK

4.  Når du har indtastet dine oplysninger, kan du gå til "Min 
side" – en særlig side kun for dig som lejer.

Du er nu på forsiden på 'min side'
Her kan du finde kontakt til din varmemester, se, hvad du 
har betalt i husleje, se, hvem der sidder i afdelingsbesty-
relsen, og meget mere.

FAQ
Under FAQ (i venstre side) kan du se "Ofte 
stillede spørgsmål" + svar.

Her har vi samlet mange af de spørgsmål, 
som vi har fået fra lejerne gennem årene. Så 
har du spørgsmål til os, kan det være hurti-
gere for dig at se, om svaret på dit spørgsmål 
findes her.

De 3 ikoner i højre side                       
Klikker du på det øverste med silhuetten, 
kommer du direkte til dine personlige op-
lysninger, hvor du kan rette din adgangs-
kode og dit telefonnummer mv.
Det midterste med en lup giver adgang til 
at søge blandt alt det, der ligger på 'min 
side'.
Det nederste med en klokke på viser noti-
fikationer, hvis der er kommet indhold på 
siden, du ikke har set. Det er meget lig det, 
man kender fra smartphones.

I menuen i venstre side kan du se flere ting – fx
 Δ Afdelingsdokumenter 

Blanketter, referater mv.
 Δ Mine oplysninger

Her kan du ændre telefonnummer, mailadresse mv.
 Δ Min ønskeliste

Her kan du se, hvilke boliger du har på din ønskeliste, 
hvis du er medlem og boligsøgende, samt se, hvilken 
placering du har til de afdelinger, du søger.

 Δ Mine boligtilbud
Er du medlem og har fået boliger tilbudt, kan du se til-
buddene her og besvare dem let og hurtigt med blot et 
enkelt klik.

 Δ Personlige dokumenter
Her kan du finde din lejekontrakt, din fejl- og mangelliste, 
tilladelser til råderet, tilladelser til installation af hårde 
hvidevarer og meget mere.
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AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Foredrag med Folketingets formand Henrik Dam Kristen-
sen, yoga, fællesspisning, badminton, julehygge, stole-
gymnastik, Fit-for-Kids og spilleaftener. Aktivitetshuset 
og Gymnastikhuset i Fælleshusene Købmagergade sum-
mer af liv for de 13 afdelinger, der p.t. er med i afd. 603 
Fælleshusene Købmagergade – og andre afdelinger, der 
gerne vil være med. Men der er plads til endnu mere ak-
tivitet.

Drives af beboerne
De mange kvadratmeter i afd. 603 Fælleshusene Købma-
gergade har nemlig ét formål – at skabe fællesskab, so-
cialt liv og aktiviteter for de af Boligkontoret Fredericias 
afdelinger, der er med i afd. 603, fordi de ikke har egne 
fælleslokaler. Men det kræver, at beboerne selv kommer 
med idéer og fører dem ud i livet.

"Mange beboere i de 13 afdelinger har ikke været vant 
til at benytte den slags fælles aktiviteter, fordi de hidtil 
ikke har haft muligheden. Nu står der op til flere fantasti-
ske lokaler og venter på, at endnu flere beboere benytter 
dem", lyder opfordringen fra bestyrelsen i afd. 603.

Mulighederne er uendelige, når det handler om aktiviteterne 
i Gymnastikhuset og Aktivitetshuset i afd. 603 Fælleshusene 
Købmagergade – men idéer efterlyses

Fælleshusene venter på DIN idé

Rum til rådighed

Gymnastikhuset til foredrag og fester kan rumme op til 
150 mennesker. Her er der udstyr til at vise billeder, høre 
musik, benytte teleslynge osv. Og der er service samt 
borde og stole til 80 personer.

Aktivitetshuset har 2 sale og flere rum: 
 Δ "Hyggen": Lille sal, som på hverdage kan bruges til fx 
yoga og stolegymnastik og i weekenden kan lejes som 
festsal til maks. 50 personer. Leje inkl. adgang til køkken 
og Pusterummet.

 Δ "Pusterummet": Har udsigt ned i Hyggen og er udstyret 
med tekøkken. Kan bruges til bl.a. spilleaften, strikke- 
eller læseklub. Der er borde og stole til 20 personer.

 Δ "Aktiviteten": Et lukket rum til aktiviteter, som kræver lidt 
mere ro og fordybelse.

 Δ "Sundhedssalen": Stor gymnastiksal til fx badminton, 
dans eller gymnastik.

 Δ "Udsigten": Har udsigt over Sundhedssalen og er ind-
rettet til hygge og mindre omfattende aktiviteter.

 Δ "Bestyrelsens lokale": Her kan den enkelte afdeling 
under afd. 603 booke og afholde bestyrelsesmøder.

AFDELING 603

Gymnastikhuset
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Det kan fx være…

 Δ  En beboer, der er god til at tegne og gerne vil dele ud af 
tips og tricks?

 Δ  En anden, der har lyst til at være tovholder for en nørkle-
klub?

 Δ  En tredje, der måske vil holde et foredrag eller har gode 
kontakter til en foredragsholder. 

Faktisk var det sidstnævnte måde, 
hvorpå foredraget med Folketingets 
formand Henrik Dam Kristensen 
kom i stand. Salene kan også bru-
ges til større aktiviteter som fx 
zumba og folkedans, og de største 
kan rumme op til 150 mennesker. 

Intet er for stort eller småt
Som udgangspunkt skal aktiviteterne være gratis for be-
boerne. Nogle aktiviteter kan være lukkede, dvs. kun for 
beboere i en enkelt afdeling eller for en bestemt målgrup-
pe, mens andre kan være for nogle afdelinger eller åbne 
for alle i afd. 603.

"Mulighederne er nærmest uendelige. Og vi viser gerne 
lokalerne frem til interesserede tovholdere, så man kan 
se de mange muligheder og blive inspireret", lyder det fra 
bestyrelsen.

AFDELING 603

Har du en god idé?

 Δ Bor du i en afdeling under afd. 603, og har du en god 
idé til en aktivitet, et foredrag eller et arrangement, som 
du gerne vil være tovholder på, så skriv til aktivitet@
youmail.dk.

 Δ Bor du i en afdeling under afd. 603, og vil du leje et 
lokale, så kontakt Boligkontoret Fredericia på 7622 1200 
eller info@boligfa.dk.

Du kan kontakte afd. 603’s bestyrelse på mail  
603@afd-boligfa.dk eller telefon 2483 0211.

Afdelinger under 603 
Fælleshusene Købmagergade

Afd. 603 er en fælles afdeling for en række af Bolig kontoret 
Fredericias afdelinger uden fælleslokaler. Medlemmer 
af 603 kan benytte det flotte festlokale i Gymnastikhuset 
(Sjællandsgade 35) og lokalerne i Aktivitetshuset 
(Købmagergade 65C), hvor der er en mindre festsal/sal,  
en gymnastiksal og flere rum af forskellig størrelse.

Nuværende afdelinger i afd. 603, men der er åben for 
flere:

Aktivitetshuset

 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

FOTO: STEEN
 BROGAARD
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NYT FRA DRIFTEN

På Skolevej 7-45 i Skærbæk har 20 beboere fået 
nyt tag, fordi det gamle trængte til udskiftning. Det 
giver en huslejestigning på 10,41%, som svarer til 
400-600 kr./md. alt efter lejemålets størrelse.

Afd. 515 – Skolevej i Skærbæk:
Nyt tag i Skærbæk

Snart bliver der sat flere altaner på lejlighederne på adressen Købmagergade 65 A+B. Så har endnu 8 lejligheder på den gamle skole altaner, og i dette tilfælde kan beboerne glæde sig over morgensol til morgenkaffen.

Afd. 601 – Købmagergades Skole:
Smukke nye altaner

Småt

Godt

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

Af teknisk chef  
Jørn Brynaa

Er du ung, eller kender du nogle unge, så er det en god idé allerede nu at blive skrevet op til de spritnye  ungdomsboliger, som Boligkontoret Fredericia håber at kunne gå i gang med at bygge i 2020. Projektet skal dog først officielt godkendes på et organisationsbesy-relsesmøde kort før bladet udkommer.

Huslejen på ungdomsboligerne med vaske ri og belig-gende tæt på både centrum og Lillebælt bliver – i givet fald – maksimalt 3700 kr. Navnet på afdelingen bliver i givet fald "Afd. 605 Oldenborg hus", og de første stude-rende flytter efter planen ind i sommeren 2021. 

Afd. 605 – Oldenborghus:
Ungdomsboliger i Kanalbyen
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NYT FRA DRIFTEN

Så står disse 2 blokke igen knivskarpe udvendigt, efter at de har fået grå folie udenpå de lyseblå pla-der. Det får boligerne til at ligne områdets  øvrige renoverede boliger og giver et smukt, samlet ind-tryk. Til næste år får en række blokke i Sønderpar-ken samme omgang.

Afd. 405 – Korskærparken:
Facade'lift'  

Afd. 301 besluttede på årets afdelingsmøde, at in-stallere nye elevatorer fra kælder til 10. etage. Den nye elevator kommer – sammen med kælderram-per, ekstra p-pladser og nedgravede affaldssta-tioner – til at koste ca. 32 mio. kr. Det giver 20,15% i huslejestigning, som svarer til 108,31 pr. m2. 95 beboere stemte for, 15 imod, og 1 stemte blankt.

Afd. 301 – Birkehaven:
Ny elevator fra kælder til kvist  

Den 1. december flyttede nye beboere ind i de 9 
nye boliger med altan i Nestlegården på Kongens-
stræde 3A og 3B. 7 af boligerne har adgang med 
elevator. I afdelingen er også et beboer- og et fæl-
leslokale. Renoveringen gik snorlige, og både tids-
plan og økonomi blev overholdt. Foto viser udsigt 
fra en af de nye boliger i Nestlegården.

Afd. 312 – Nestlegården:
Nye boliger med udsigt  

I slutningen af oktober startede renovering og 

ombygning af vores boliger i afd. 502 Østerbo, 

som ligger overfor Sundhedshuset. I løbet af de 

næste år bliver 38 boliger til 46, når den ene blok 

bliver renoveret, og to andre bliver ombygget og 

får elevator. Herefter får alle blokke adresse på 

Dronningensgade.

Boligerne er indflytningsklar i sommeren 2021, og 

flere af afdelingens nuværende beboere glæder 

sig til at få en 'ny' bolig. 

Afd. 502 – Østerbo:

38 boliger bliver til 46
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Når du kigger på dit juletræ, så har det faktisk arbejdet 
hårdt med at lagre CO2 til fælles bedste for klimaet og 
dig, lige indtil det blev fældet for at kunne pynte i din stue.
Faktisk så lagrer et fuldvoksent træ 5 tons CO2 gennem 
dets levetid, og til sammenligning udleder en gennem-
snitsdansker 10 tons CO2 om året. Stof til eftertanke.

 Δ Meget forsimplet kan man sige, at vi hver skal plante to 
træer om året for at være CO2-neutrale.  

Når træer vokser, optager de ca. 1 ton kuldioxid for hver 
kubikmeter træ. Samtidig udleder de 0,7 tons ilt.

Men træer kan meget mere
I tusinder af år har man bygget huse af træ, og man gør 
det stadigvæk. Vi er ved at genopdage træ som bygge-
materiale i Danmark, men i landene omkring os er man 
længere:

Træer er også gode for omgivel-
serne. Her et æbletræ fra afde-
ling 219 den 13. september i år. 
Æbler ne er modne, og mennesker 
samlede op til den mest danske af 
alle spiser, æblegrød, mens fug-
lene nøjedes med at spise dem rå.

Og når man kommer helt tæt på stammen, kan man godt 
forstå, at biodiversitet og træer hænger sammen. Der er 
rigtig mange leve- og gemmesteder til rigtig mange for-
skellige insekter.

Træer giver sunde børn
Nogle træer er gode at klatre i, men faktisk har kun hvert 
andet barn prøvet at klatre i et træ. Har du børn omkring 
dig, så tag dem med en tur i skoven en af juledagene. Det 
styrker nemlig både selvtilliden og dømmekraften at klat-
re i træer, og så er det en helt gratis gave, der glæder både 
modtager og giver.

Jamen, vil de gode historier om træ da ingen ende tage, 
spørger du nok, og svaret er nej – historierne om træ er 
en rigtig god julehistorie, uden en trist slutning, og den 
holder hele året. 

Glædeligt juletræ

Træ er godt Og juletræet er både 
hyggeligt og dygtigt

Urnes stavkirke i Norge er en trækirke fra omkring år 1050.

Verdens højeste træbygning, "Mjøstårnet", ligger i Norge og blev 
færdig i marts måned i år. Det er 85 meter højt og har 18 etager.

BÆREDYGTIGHED

AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG
STEFANS KLUMME 
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5 'grønne' juletræer

De fleste danskere elsker juletræet, 
men i takt med at flere og flere bli-
ver mere og mere miljøbevidste, så 
efterspørger flere juletræer, der har 
være udsat for mindst mulig gød-
ning og sprøjtegift – og mange øn-
sker også et genbrugstræ, fordi det 
ikke er særlig bæredygtigt at fælde 
et træ for at se på det en kort pe-
riode og så kassere det bagefter.

Men der er heldigvis forskellige bæ-
redygtige, miljøvenlige og bare lidt 
'grønnere' alternativer. På websiden 
Grøn Forskel har vi fundet fem alter-
native juletræer:

Juletræ med rod
Køb juletræet med rødder – et så-
kaldt 'pottetræ' – og sæt det i en stor 
potte eller spand i stuen. Det pynter, 
som det plejer, og efter jul kan det 
plantes ud i haven eller stå på alta-
nen og leve videre. Læs på Bolius.dk, 
hvordan du gør, så du også kan gen-
bruge træet flest år.

Fair Trees
Ved Fair Trade-certificerede jule-
træer er der taget mest muligt hen-
syn til både mennesker og miljø. 
Træerne kommer fra Fair Seeds 
(medlem af World Fair Trade Orga-
nization), og produktionen bidrager 
til uddannelse, sundhedsfremme 
og udvikling for lokalbefolkningen i 
Georgien (hvor juletræsfrøene bliver 
samlet). 

Habitree
Et bæredygtigt juletræ, du kan gen-
bruge år efter år. Juletræet er lavet 
af Kebony-træ, som er et bæredyg-
tigt alternativ til tropisk hårdttræ, og 
det er både FSC- og Svanemærket. 
Træet er også en fordel, hvis man 
har allergikere i hjemmet, eller hvis 
man bare er træt af at feje grannåle 
op hele december.

Er bæredygtighed og miljøhensyn vigtigt for dig, så læs her, inden du vælger juletræ

Økologisk juletræ
Vælger du et økologisk juletræ, får 
du et træ, hvor der er brugt organisk 
gødning og ingen sprøjtegifte i pro-
duktionen. Træerne er typisk et par 
år længere undervejs og har lidt fle-
re 'skønhedsfejl' end konventionelle 
træer, fx skæve stammer og blegere 
farver. Men det grønneste valg er 
ikke altid det kønneste træ. 

Rødgran-juletræ
Nordmannsgranen er det mest po-
pulære juletræ i Danmark, men det 
kræver store mængder gødning og 
plantegift. Alternativt kan du vælge 
en rødgran, der som ulempe dog 
taber nålene hurtigt, så træet bør 
opbevares køligt og først sættes ind 
juleaften – gerne i en juletræsfod 
med vand. Aflever juletræet til have- 
eller bioaffald på genbrugsstationen 
efter jul.

Kilde: Groenforskel.dk

Vælg et miljøvenligt juletræ, så du kan holde grøn jul – også selvom den bliver hvid.
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SÅDAN GØR DU…

AF RIKKE BERG OG ANNE GRETE RASMUSSEN, 
VIDENCENTRET BOLIUS

Grundlæggende findes der 2 typer emhætter/emfang: Af-
træksemhætte og en emhætte med kulfilter. 

Hos Boligkontoret Fredericia har vi kun emhætter med 
aftræk.

Aftræksemhætten er den mest anvendte type emhætte er 
aftræksemhætten, som har aftræk til en ydermur eller til 
en aftrækskanal til skorsten.

Aftræksemhætter har et fedtfilter, der opsamler partikler 
fra mados, og det filter skal renses. Jo mere fedt, der er 
afsat i filteret, jo mindre bliver sugeevnen.

Sådan rengør du emhættens fedtfilter
Der findes 3 typer fedtfiltre:

1. Fedtfilter af aluminium: De fleste fedtfiltre er lavet af 
aluminium og kan sagens tåle en tur i opvaskemaskinen, 
men vil blive misfarvede og/eller mørkere i farven, da over-
fladen angribes af de basiske opvaskemidler i processen.

2. Fedtfilter af stål: Denne type er noget tungere, men 
kan også sagtens tåle opvaskemaskinen.

3. Fedtfilter af fibermateriale: Det kan være fleece (po-
lyester) eller papir (cellulose). Nogle fiberfiltre skal kas-
seres, når de er fyldte med fedt, mens andre kan vaskes 
og genbruges.

Det er forskelligt, hvor ofte producenterne anbefaler, 
at du rengør din emhættes filter. Nogle skriver efter 15 
ganges brug, andre skriver efter 30-40 ganges brug, og 
andre igen hver anden måned. Forbrugerstyrelsen anbe-
faler rengøring af fedtfiltre en gang hver måned. Husk at 
tjekke, hvad der står i din emhættes brugsanvisning.

Fru Grøn:  
Sådan renser du emhættens filter

Forbrugerstyrelsen anbefaler, at 
du rengør emhættens fedtfilter 
en gang om måneden. Husk at 
tjekke, hvad der står i brugsan-
visningen til din emhætte.

FOTO: M
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 HEDEGAARD 

Rengør filteret i din emhætte, så den 
suger bedst muligt, og du undgår mad-
lugt og dårligt indeklima. I værste til-
fælde kan et meget fedtet filter skabe 
brandfare. Se, hvordan du renser det
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SÅDAN GØR DU…

Sådan gør du
1. Fjern fedtfiltrene fra emhætten: 
Fedtfiltrene er opdelt i 2 eller 3 separate filtre, som nemt 
kan komme i opvaskemaskinen. De er ofte klipset fast 
med en magnet eller en lille wire.

2. Læg filtrene i opvaskemaskinen, og vask dem på et 
normalt program: 
Nogle fabrikanter skriver, at der ikke må komme porce-
læn og metalredskaber i opvaskemaskinen sammen med 
fedtfilteret. Det kan nemlig give fedt på porcelæn, mis-
farvninger på metalgenstande og måske madrester i 
fedtfilteret.

3. Tør filteret godt: 
Lad det evt. ligge ved radiatoren.

4. Aftør emhætten: 
Først udvendigt og derefter indvendigt (fra det reneste til 
det mest beskidte) med en mikrofiberklud. Evt. opvredet i 
vand med håndopvaskemiddel. Hvis du rengør ventilato-
ren, bør du slukke for strømmen, inden du tørrer den af.

5. Sæt fedtfiltrene på plads igen.

Hvis du ikke har opvaskemaskine
Har du ikke en opvaskemaskine, kan du vaske fedtfiltrene 
med en opvaskebørste og varmt vand og håndopvaske-
middel. Tør det herefter grundigt. 

Læg det evt. ved radiatoren.

Hvis emhættens fedtfilter er MEGET beskidt
Er fedtfilteret meget beskidt, og sidder der gammelt, 
fastbundet fedt, kan du lægge filtrene i blød i et grund-
rengøringsmiddel. 

Fx med en blanding af:
 Δ 2 dl opvaskemiddel
 Δ 2 spiseskefulde salmiakspiritus 8% (husk udluftning!)

Brug ¼ af din blanding til 5 liter vand. Gem resten af din 
blanding til senere rengøring.

Brun sæbe
Du kan også smøre filteret ind i fast, brun sæbe og lægge 
det i en plastpose natten over. 

Skrub det rent med lunkent vand dagen efter, og tør det 
godt. Det kan godt betale sig at bruge en tandbørste til at 
komme helt ind i krogene.

Inden du sætter det tørre filter tilbage, skal du rengøre 
emhættens yder- og inderside som beskrevet ovenfor. 

Brug evt. en tandbørste til at komme ind i alle revner og 
sprækker.

FOTO: JESPER ELGÅRD
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Fakta om Fru Grøn

Fru Grøn er selvstændig grøn konsulent indenfor hus-
holdning.
 Δ Hedder rigtigt Anne Grete Rasmussen.
 Δ Født i 1951.
 Δ Uddannet husholdningslærer og master i sundheds-
pædagogik, tidligere projektleder hos Statens Hushold-
ningsråd.

 Δ Selvstændig Grøn konsulent indenfor husholdning bl.a. 
hos Bolius.

 Δ Rengøringsfilosofi: HOLD rent frem for at GØRE rent. 
Fjern smuds med mekanik fremfor kemikalier. Brug ikke 
universalrengøringsmiddel – målret rengøringsmidlet alt 
efter typen af snavs.
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FIK DU  
SAGT JA TIL
FIBERNET
I 6 MÅNEDER
TIL 0 KR?
Nu er det absolut sidste chance for dig som ny bredbånds-Nu er det absolut sidste chance for dig som ny bredbånds-
kunde at få 6 måneders fiberbredbånd til 0 kr. kunde at få 6 måneders fiberbredbånd til 0 kr. 
Så hvad venter du på?Så hvad venter du på?  
  

Bestil senest 31/12-2019 på 70 55 55 57 eller EWII.com

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

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

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

BESTIL 
6 MDR. GRATIS 

INDEN 
31/12-2019

SIDSTE 
CHANCE

GIK DU GLIP AF DET GODE TILBUD?
Bare rolig. I det nye år kan du se frem til faste lave priser, ingen binding og en  
stabil og sikker forbindelse, når du vælger fiberbredbånd fra EWII. Og det bedst af 
det hele: Vi garanterer prisen på dit abonnement til og med 2021.



 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
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