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LEDER

AF ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN
ligr@boligfa.dk

Jeg er glad for, at vi i Boligkontoret fortsætter med at ud
vikle os og arbejde med nye boligprojekter og nyskabende 
tiltag, der gør hverdagen nemmere i en ny, digital verden.  

Nye udviklingstiltag, der ikke ville kunne finde sted, hvis 
det ikke var for vores dygtige personale, der giver os som 
bestyrelse luft til at kunne være fleksible, kreative og ud
viklingsorienterede.

Fællesskab i Fredericia, ja tak
Vi vil gerne støtte gode lokale samarbejdspartnere som 
vores kommune, andre boligselskaber, foreninger osv., så 
vi sammen kan udvikle Fredericia Kommune. 

Det kunne fx ske ved at være med til at skabe et forum 
i kommunalt regi, hvor vi sammen sidder rundt om bor
det og i fællesskab ser på hele byens udvikling på bolig
området. Ikke kun ift. at bygge og renovere, men også ift. 
udlejningsregler og boligsociale indsatser samt udvik
lingsplaner for hele boligområder.

Endelig gang i boligforhandlinger!
Et stort og vigtigt emne for os som boligorganisation bli
ver i år, at der med to års forsinkelse bliver sat gang i de 
'rigtige' boligforhandlinger – og ikke kun dem, der handler 
om 'ghettoer'. 

Og det er på høje tid!

Efter 2020 har politikerne ikke aftalt nogen renoverings
ramme for Landsbyggefonden, og der står allerede en kø 
med renoveringer for 18 mia. kr. og venter. 

'Nogen' har ventet i meget lang tid. Parallelsamfunds
aftalen kom i vejen, og i foråret 2018 blev der kun indgået 
en mindre aftale om at løfte renoveringsrammen med 5,8 
mia. kr. målrettet de udsatte områder og frem til 2026. 

Men nu er turen – endelig – kommet til alle de 450 områ
der, der har ventet i alt for lang tid på at få renoveret.

Vigtig aftale også for os
Den kommende boligaftale er både et stort ansvar og 
en kæmpe opgave for regeringen, der skal sikre, at der 
 kommer til at ske tilstrækkelige renoveringer i den alme
ne boligsektor. 

Beboerne betaler selv for renoveringerne gennem deres 
indbetalinger til Landsbyggefonden. Derfor er det grund
læggende ikke rimeligt, at fx vores afdeling i Holbergs
haven har skullet vente i årevis på at få reno veret, når nu 
afdelingen er udfordret af skimmelsvamp under gulvene. 

Men nu ser det endelig ud til, at vi kan komme i gang – 
også i Holbergshaven, hvor vi er gået i gang med en pro
jektering og udarbejdelsen af en projekttidsplan.

Med disse ord vil jeg gerne ønske jer god læselyst med 
årets første udgave af LEJLIGHEDEN.

FOTO: JESPER SENECA

ENDELIG!
Længe ventede forhandlinger er gået i 
gang på boligområdet. I Boligkontoret 
Fredericia håber vi nu at få penge til de 
projekter, vi har stående i køen
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Velkommen
til nye beboere

Vi siger velkommen til 182 nye tilflyttere. Af dem er de 41 
flyttet ind i vores nye boliger på Kongens Punkt og i de 9 
nye boliger i Nestlegården de sidste tre måneder. 

KORT & GODT

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

Gratis 
fodboldbilletter

Boligkontoret Fredericia støtter vores lokale fodbold
hold og udlodder derfor 25 billetter til vores medlem
mer og lejere efter førsttilmølleprincippet.

Vi har billetter til følgende kampe:
 Δ 7. marts kl. 14 mod Viborg
 Δ 22. marts kl. 14 mod Vejle Boldklub
 Δ 17. maj kl. 14 mod Kolding IF
 Δ 31. maj kl. 15 mod Nykøbing FC (sidste sæsonkamp)

Man kan maks. få 2 billetter pr. person.
 
Hold øje med nyhederne på vores hjemmeside og vo
res Facebookside ca. 14 dage før hver kamp. Her kan 
du læse, hvordan du får fingre i billetterne.

Ret gerne din mailadresse og tlf.nr. på lejersiden, 
hvis du har fået ny kontaktinfo.

Er du ikke digital, så kontakt boligrådgiverne på 
post@boligfa.dk, med din nye kontaktinfo – eller 
hvis du mangler at få adgang til lejersiden.

HUSK 
din kontaktinfo

Blot få ændringer i beboer
sammensætningen i Kors
kær  parken får området af 
regeringens ghettoliste igen. 
Derfor giver Boligkontoret 
fordele til studerende, folk i 
arbejde og alle over 64 år via 
’fleksibel udlejning’. 

Er du i målgruppen, så skriv dig på Boligkontorets vente
liste, og kom foran i køen til attraktive boliger i Korskær
parken med have/altan, elevator, beboerhus og kort af
stand til indkøb samt bus og tog. 

Du skal opfylde disse kriterier (prioriteret rækkefølge):  
1.  Fast arbejde på min. 25 timer om ugen i min. 3 måneder.
2.  Studerende, lærlinge eller unge på en erhvervsuddan

nelse (dog ikke 9. eller 10. kl. samt VUC og HFenkelt
fag). Uddannelsen skal være SUberettiget, eller du 
skal have en lærlinge/elevkontrakt og skal starte ud
dannelsen senest 2 mdr. efter overtagelse af boligen.

3.  Senior. Du eller din samlever skal være fyldt 64 år.

Vi har mange lækre lejligheder i midtbyen, så du kan bo 
tæt på indkøb og det pulserende byliv.

På fotoet kan du se en netop udlejet bolig lige ud til 
Axeltorv med en fantastisk udsigt fra stuen og fra altanen.
Husk, at jo længere tid du er skrevet op hos os, jo lettere 
får du en ny bolig, når tiden er til det. 

Så kender du nogen, der måske får lyst til en sådan lejlig
hed om nogle år, så råd dem til at blive skrevet op allerede 
nu. De bedste lejligheder er der stor efterspørgsel på, så 
der er ingen grund til at vente.

Er du i job, fyldt 64 år 
eller studerende? 
Skyd genvej til at bo i Korskærparken

Bo centralt i Fredericia?
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Penge tilbage eller ej?
2019-forbrugsopgørelser

Forbrugsopgørelser på vand, varme og spildevand er 
nu sendt ud, og du kan se, om du skal have tilbage, 
eller om du skal efterbetale.

Se dit forbrugsregnskab ved at logge ind på lejerweb 
– med mindre du bor i afd. 501 og 502 eller et af 20 
lejemål i afd. 201 (Nørrebrogade 111315 og Fal
kevej 2527), der får opgørelser på papir (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@bo
ligfa.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 'per
sonlige dokumenter'.

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

Har du andre spørgsmål, eller vil du ændre din a 
contoindbetaling, 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.

5

KORT & GODT

Vi passer på vores lejere!
Alle Boligkontorets ansatte kan før
stehjælp og bruge en hjeretestarter. 

* Læs s. 9 hvornår DU som lejer kan få 
et gratis hjertestarterkusus.

I nedenstående afdelinger samt i Admi
nistrationen på Vesterbrogade 4 og 
i Medborgerhuset i Korskærparken 
hænger der hjertestartere:

 Δ 201 Fuglekvarteret
 Δ 209 Fr. Hansens Allé
 Δ 212 Huslodsvej
 Δ 213 Midgårdsvej
 Δ 214 Korskærparken
 Δ 215 Vølundsvej

 Δ 218 Parcelvej
 Δ 220 Skovvej
 Δ 301 Birkehaven
 Δ 304 Fyrrehaven
 Δ 305 Vaseparken
 Δ 306 Lumbyesparken

 Δ 311 Hasselhøj
 Δ 312 Nestlegården
 Δ 313 Kirsebærhaven
 Δ 315 Fuglsangparken
 Δ 317 Damsbohaven
 Δ 322 Kirsebærlunden
 Δ 323 Snoghøjparken
 Δ 326 Treldevænget
 Δ 402 Chr. Richardtsvej
 Δ 403 Rahbeksvej
 Δ 405 Korskærparken
 Δ 408 Købmagergade
 Δ 501 Kongensgade
 Δ 601 / 603 Købmagergades Skole
 Δ 604 Kongens Punkt
 Δ 623 Sønderparken
 Δ 1 Møllebo Allé
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Vi er tilbage i sommeren 2018. En gruppe beboere, heri
blandt hobbymaler Benny Uldall og daværende afdelings
formand Verner Zachariassen, sidder og får en øl, mens de 
kigger på de 2 rå mure i dårlig forfatning i fællesgården i af
delingen. De bliver enige om at gøre noget ved det. Fx et far
vestrålende maleri, der kan få smilene frem hos beboerne. 

Glæde og humør på grå vægge
Gruppen ender med at foreslå vægmaleriprojektet på et 
afdelingsmøde. Forslaget bliver vel modtaget og godkendt 
af beboerne. Man bliver også enige om, at vægmalerierne 
skal være inspireret af hhv. Troels Triers glade univers og 
Johnny Madsens farvestrålende mennesker, der skal spre
de glæde og godt humør. Og så går det store, frivillige ar
bejde i gang med at køre projektet igennem, og beboer og 
hobbymaler Benny Uldall bliver spurgt, om han vil gå i krig 
i projektet – svarede ja uden at vide, hvad det indebærer:

"Vi stod med to mure i dårlig stand, 1 på 140 m2 og 1 på 
100 m2, og inspiration fra to malerier, som skulle for
størres hhv. 17,5 og 25,5 gange ift. de originalbilleder, 
jeg havde hængende i min stue, og så tilføjes vores egne 
idéer. Så vidt, så godt. Men vi havde ingen penge, så vi blev 
enige om at søge sponsorer og måske få Boligkontoret til 
at spæde lidt i kassen, og så ville vi selv male", fortæller 
Benny Uldall, der meldte sig som primær penselfører.

Sponsorer og venner hjalp med økonomi
"Vi endte med at få sponsoreret grunder, maling, pensler 
og ruller og vi fik tips og gode råd af malermester Poul 
Hansen fra Sv. Aage Hansen & Sønner", siger Benny Uldall, 
der fortsætter:

"Og med et maleri på 7 meter i højden, så manglede vi 
også et rullestillads. Det havde jeg lige glemt i min iver for 
at få projektet igennem. Et rullestillads koster nemt 400 
kr. om dagen, så det var umuligt for os, da vi ikke vidste, 
hvor lang tid det hele ville tage. Tilfældigvis talte jeg om 
projektet til en af mine venner, elektriker Claus Olesen fra 
elinstallatørfirma L.H. Olesen & Sønner, som havde et rul
lestillads, vi måtte låne gratis".

Så var økonomien sikret. Næste step var at gøre væggene 
klar, skalere billederne op og male.

Maleriets vej fra væg til mur
"Jeg begyndte med at forstørre og male to prøveversi
oner op på væggen nede i vores malerum i kælderen, så 
alle beboerne kunne se størrelse og godkende malerierne", 
fortæller Benny Uldall, der brugte helt almindelig forholds
regning: 1 cm på det originale blev til hhv. 5,5 og 7,5 cm i 
prøvemalerierne i kælderen.

FÆLLESSKAB

Fælles beboer-kunst
Seniorerne på Købmagergades Skole er glade for deres vægmalerier i gården, 
som skaber glæde og giver smil på læben
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Alle var glade, og så kastede Benny og en række beboere 
sig ud i det praktiske i fællesprojektet.
 Δ Afdelingens nye formand Lars Elkrog, Leif Henriksen, 

Knud Lange, Jan Lisvad og Hardy Everts højtryksren
sede de to mure.

 Δ Boligkontoret fjernede de nedfaldne slagger.
 Δ Murer forberedte muren til at kunne blive malet på.
 Δ 6 beboere brugte 2 hele dage på at præparere muren 

med transparent grunder – 2 mand på stillads og 3 
mand på jorden. Grundingen sørger for, at muren ikke 
suger malingen, men stadig kan 'ånde'.

 

Fra kælder til gård
Da murene var klar til maling, ventede man på godt vejr.

"Da vi kunne se frem til 23 uger uden regn, gik jeg i gang. 
Ud fra testmalerierne i kælderen skalerede jeg op igen, 
så vægmalerierne endte i 7x20 meter og 7x14 meter", for
klarer Benny Uldall, der brugte en simpel forholdsregning, 
en tommestok og hovedregning til skaleringen.

"Vi startede med den blå baggrund på maleriet med de 
store mænd. Det gav dog et stort problem, jeg ikke havde 
forudset: Den blå farve spejlede sig i især 1. salslejlighe
den tættest på maleriet. Beboerens hvide køkkenlåger så 
lyseblå ud", fortæller Benny og så var gode råd dyre:

"Vi løste det med at tone den blå farve lysere og lægge grå 
og hvide skyer i toppen, så spejlingen blev meget mindre", 
forklarer Benny, og den pågældende lejer var også tilfreds. 

Trierbilledet et andet sted i gården gav ingen spejling til gene 
for naboerne, fordi lyset her kommer fra en anden vinkel.

"En dag, da jeg var godt i gang med at male billedet med 
de 3 mænd, der hygger sig i en båd med øl og sol, kom 
Erna fra nr. 65A ned og grinede: De sad nogle kvinder over 
kaffe og kager og fulgte maleriet: De var blevet enige om, 
at de syntes, der også skulle en eller flere kvinder med i 
billedet", smiler Benny, og igen var gode råd dyre:

Billedet var jo næsten færdigt og der var kun lidt plads i 
det nederste højre hjørne, hvor der var vand.

"Jeg fandt så på at sætte et andet Troelsmotiv ind af en 
dejlig kvinde i en kurvestol, og sådan fik vi sat vores per
sonlige aftryk på maleriet. Og i disse miljøtider malede jeg 
også lidt affald i strandkanten ind".

Malerierne stod færdige en lørdag i august 2019 og fik en 
særlig afslutning: 

"På sidste maledag af Madsenparafrasen – det første og 
største maleri – var alle beboere inviteret ned i gården for at 
sætte deres eget af
tryk på malerierne. 30 
beboere kiggede forbi 
og fik en pensel i hån
den og satte et strøg 
eller to – nogle sam
men med børnebørn 
– så vi var mange om 
fællesmaleriet", slut
ter Benny, der mener, 
at afdelingens væg
malerier, der tog 2 
mdr. at male,  er de 
flotteste, sjoveste og 
samtidig de eneste i 
deres størrelse i Fre
dericia.

Læs mere på side 8…

FÆLLESSKAB
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Beboerne valgte motiver til deres 
vægmalerier med udgangspunkt i 
et af Troels Triers malerier og en af 
Benny Uldalls egne fortolkning er in
spireret af Johnny Madsenmalerier. 
Oven i dem ville man tilføje lokale 
motiver og dermed give vægmaleri
erne afdelingens eget præg. 

Det hedder at lave en parafrase, som 
er en fri bearbejdning af en anden 
kunstners motiv, stil eller tema, hvor 
man laver sin egen fortolkning, men 
hvor man stadig kan genkende origi
nalen. Ikke at forveksle med en kopi 
eller et plagiat, hvor man lægger sig 
helt tæt op ad originalen og foregi
ver, at kunstneren er den originale.

Badende mænd 
"Da jeg var næsten færdig med 
Troels Trierparafrasen, kom Erna 
fra nr. 65A ned i gården. Hun og 
nogle veninder havde talt om, at 
"det var lidt mandschauvinistisk, at 
det kun var mænd, der hyggede sig 
i vandet. Der manglede en kvinde", 
smiler Benny, der hurtigt fandt et 
andet maleri af Trier med en kvinde 
siddende i en kurvestol:

"Jeg kontaktede den 85årige Troels 
Trier og spurgte, om mine fortolk
ninger var o.k. Han syntes, det var 
rigtig fint, og han ønskede os held 
og lykke".

Tilskuere
Johnny Madsens univers med be
skuere på rød baggrund fik på Køb
magergades Skole en blå baggrund 
og himmel, ligesom Trierbilledet. 
Beskuerne endte med at blive 4,5 m 
høje, inden Benny tilføjede forskel
lige naturfænomener fra Fredericia 
og omegn: En sæl, man ofte ser på 
Østerstrand, nogle marsvin, som 
ofte kan spottes i Lillebælt, og en 
flok flyvende mursejlere, der ofte ses 
flyvende over skolen.

"Mursejlerne var et forslag fra Lille
Leif, som også bor her på skolen. 
Han lavede flere skabeloner, og så 
indsatte jeg en flok. Og til sidst ind
satte jeg et par Tintinhunde – Terry 
– da jeg selv er stor Tintinfan og 
dermed kunne glæde nogle af bebo
erne med hunde", smiler Benny.

Lokale motiver 
og udfordringer

FÆLLESSKAB

Invitation 
FERNISERING

Alle er velkomne til den officielle 
fernisering af væg maleri erne på 
Købmagergades Skole, der efter 
planen løber af stablen før som-
merferien. 

Hold øje med tid og dato på Bolig-
kontorets hjemmeside Boligfa.dk 
og Facebook-side.
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I vil blive undervist af dygtige læger eller 
ambulance reddere, som har været med til at 
behandle mange hjertestop udenfor hospita
lerne. Kurset er både sjovt, underholdende og 
utrolig lærerigt.

Kurset følger de gældende nationale og 
 internationale retningslinjer for genoplivning.

Der serveres kaffe, te og vand. 

KURSUS

3 timer, hvor du lærer:

• Konstatering af hjertestop.
• Alarmeringsprocedure.
• Effektiv hjerte-lunge-redning.
• Korrekt betjening af hjerte starter.
• Stabilt sideleje.
• Scenarie-træning.
• Cases fra det virkelige liv.

Boligkontoret Fredericia inviterer alle lejere til et 3-timers 
hjertestarterkursus i Administrationen på Vesterbrogade 4, 2. sal 

 TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 17-20

Vil du gerne hjælpe andre med hjertestop – eller selv blive hjulpet, hvis dit 
hjerte pludselig stopper – så start med at downloade hjertestarter-appen til 
din telefon.

 Δ Har du en Apple-telefon, så henter du hjertestarter-appen i AppStore.
 Δ Har du en Android-telefon, så henter du hjertestarter-appen i Google Apps.

Søg i begge tilfælde efter dette logo. 

Det er nemt
ALLE kan give hjertemassage via en hjertestarter – det gælder bare om at 
tænde den og gøre, som den fortæller via en stemme.

SE FILM her, 
hvordan det 
hele foregår.

LÆS MERE om 
hjertestop og 
hjerte starter.

Du finder også 
en oversigt over 
hjertestartere på 
www.Boligfa.dk.

Download hjertestarter-appen

Tilmelding senest 16. marts til Bianca Lassen på 
bla@boligfa.dk eller 7622 1215.

Hjertestarter-   
kursus 
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Ved redaktionens slutning er 32 nye lejere flyttet ind i det 
smukke nybyggeri tæt ved Lillebælt, som er en del af det 
fantastiske byggeri i Kanalbyen. Byggeriet er en blanding 
af seniorboliger +55 år, 2plans boliger og private boliger. 
Derudover er der fælleslokale, gæsteværelse og mulighed 
for at leje en Pplads i kælderen. 

De sidste 5 ledige boliger ligger på 1. sal og indeholder 
et stueplan med åben entré, køkken og spisestue samt 
et badeværelse og trappe til 1. sal med en stor stue med 
udsigt til afdelingens gårdmiljø og kig til Lillebælt samt 
soveværelse med udsigt ind over byen.

Af andre fordele ved at bo på Kongens Punkt er mulighe
den for at leje en Pplads i kælderen samt adgang til et 
gæsteværelse og et fælleslokale.

Skal de næste nøgler  
være DINE?

I skrivende stund er der kun 5 af de spritnye ledige lejlig
heder i to plan på Kongens Punkt tilbage – alle med udsigt 
til det smukke gårdrum og til Lillebælt fra 3 fælles tag
terrasser

Skal en af disse nøgler være din – eller kender du en, der 
kunne være interesseret? – så hør mere hos boligrådgiverne 
på 7222 1200 eller post@boligfa.dk.

Hver torsdag i marts kan du kl. 16-17 
selv se prøvelejligheden i 2 plan på 
Kongens Punkt - bare kig forbi!

Åbent Hus 
på Kongens Punkt

KONGENS PUNKT
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Yvonne og Finn Nordby Pedersen, 
begge 66 år, var så småt begyndt at 
tale om at flytte 'engang'. Men efter 
en tilfældig tur forbi Kongens Punkt 
tog det kun parret 1 måned at sætte 
deres hjem i Erritsø til salg. 

De følte straks, at i Kongens Punkt 
ville de bare gerne bo: Tæt på byen, 
og så bare ringe efter en vicevært, 
når der mangler en håndværker. Fra 
1. april skifter Yvonne og Finn derfor 
deres 120 m2 villa i Erritsø gennem 
23 år ud med en spritny lejlighed på 
105 m2 i 2 plan i Kongens Punkt med 
udsigt og kun 500 m fra centrum.

Glæder sig til at 'få' vicevært 
– og kort til kultur
"Vi glæder os til at slippe for have
arbejde og at reparere på huset. 
Derfor sælger vi nu og bliver bymen
nesker igen", smiler Yvonne og Finn, 
der ikke kan holde glæden tilbage, 
mens de viser LEJLIGHEDEN rundt i 
deres kommende hjem og viser den 
fantastiske udsigt mod Lillebælt.

Tilfældighed og dejligt miljø
"Det var helt tilfældigt, at jeg en uge 
før jul stoppede ved Kongens Punkt 
og gik ind i gården og så kunstneren 
arbejde og fornemme miljøet. Jeg 
tog Yvonne med, og vi tog en hurtig 
beslutning og ringede til Boligkonto
ret et par dage før jul og blev aktivt 

søgende – og efter nytår satte vi vo
res hus til salg", fortæller Finn.

"Oprindelig havde vi tænkt på at 
købe en ejerlejlighed, men vi vil hel
lere bo til leje og have 'adgang' til 
en vicevært resten af livet – og nyde 
miljøet her i Kanalbyen, hvor man 
både er tæt og privat på én gang", 
fortæller parret, der dog kommer til 
at mangle et ekstra værelse, men så 
må gæster sove på en luftmadras 
eller i afdelingens gæsteværelse.

Trapper afskrækker ikke
Yvone og Finn gik målrettet efter en 
lejlighed i 2 plan:

"Vi har boet i 1plans hus i 23 år 
og synes, de 2plans er anderledes 
og smarte. Og vi er ikke afskrækket 
af trapperne, der holder os i gang", 
smiler parret.

Trappen er da også konstrueret så
dan, at man i givet fald kan få instal
leret en trappelift, hvis de engang 
skulle få problemer med bentøjet.

Værn mod ensomhed
At man bor tæt i et lejlighedskom
pleks, ser Yvonne og Finn som en 
tryghed, fordi man er tæt på andre, 
hvis der sker noget. 

"I parcelhuskvarteret, hvor vi kom
mer fra, er alle jo på arbejde i løbet 
af dagen, så der er helt 'tomt'. Når en 
af os går bort her, så er den tilbage 
ikke isoleret", er de begge enige om.

Hunden skal med
Yvonne og Finn har også en 4årig 
Cairnterrier, Chicko, der flytter med. 
Det er helt afgørende for parret, at 
de kunne have deres 'sidste barn' 
med. Også resten af familien – 2 
sønner og 2 svigerdøtre – bakker 
op og mener, at det 'lige er Finn og 
Yvonne at komme ind til byen'.

"Ja, og da vi var til vores første lejer
møde i afdelingen i januar, så fandt 
vi ud af, at vi faktisk kender 4 andre 
her i forvejen", smiler parret, der, 
hvis du læser dette blad ved udgivel
sen, er ved at pakke. 

Yvonne og Finn har været medlem af 
Boligkontoret Fredericia i flere år. De 
har bl.a. tidligere været skrevet op 
til en lejlighed i Sønderparken, men 
vandet trak alligevel mest i sidste 
ende. "Vi er klar", siger de, mens de 
vinker farvel.

Den 1. april 2020 flytter de ind i de
res nye drømmelejlighed. Og det er 
ikke en aprilsnar.

KONGENS PUNKT

1. april flytter de ind i en spritny lejlighed i 2 plan med udsigt til Lillebælt og 
gårdmiljø og kun 500 m fra centrum

Yvonne og Finn glæder sig
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FIBERNET

Når du bor hos Boligkontoret Fredericia, har du fuld valg-
frihed mellem bred bånds udbydere og lynhurtigt fibernet

AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Fibernetselskabet EWII Fibernet A/S er ved at rulle deres 
fibernet ud til alle adresser i Trekantområdet og dermed 
også til samtlige af Boligkontorets boliger.

Det giver flere fordele for dig som beboer. EWII har nemlig 
valgt at tilbyde et 'åbent net', hvor der er koblet mange 
aktører på. I skrivende stund er det Telia, GlobalConnect, 
Hiper, YouSee, TDC Erhverv og EWII Bredbånd. Det er pla
nen, at der skal komme flere til.

Det betyder, at du som beboer stadig selv kan vælge din 
indholdsleverandør, samtidig med at du får adgang til 
markedets hurtigste fiberbredbånd.

"Det giver mest mulig frihed for vores beboere, og det er 
vi rigtig glade for", siger Finn Muus. 

På forkant med udviklingen
Det er ikke tilfældigt, at fibernettet bliver rullet ud i stor 
skala lige nu. I dag er der tre forskellige typer af netfor
bindelse:

 Δ Det klassiske kobbernet, der dækker store dele af Danmark
 Δ En telefonforbindelse
 Δ En optisk fibernetforbindelse, som fremtidssikrer dig. 

Netop fibernettet giver den største kapacitet, og det er 
især en fordel, hvis man – som mange børnefamilier – har 
mange computere og andre ting på nettet samtidig.

Den ansvarlige for fiberudrulningen hos EWII, direktør for 
koncernudvikling Pernille Johannessen, uddyber: 

"Fibernettet er den mest stabile forbindelse, vi har i dag, 
så beboerne kommer til at opleve markant færre udfald 
end ved andre typer af forbindelser", forklarer hun.

Frit valg af hastighed
Som beboer kan du frit vælge den hastighed, der passer 
til behovet i din husstand. Fibernettet er en overlegen tek
nologi på markedet i dag, og fordelene inkluderer blandt 
andet muligheden for 4Kstreaming, der giver knivskarpe 
billeder på internettet, uanset om man ser det via sin te
lefon, iPad eller computer eller sit tv.

Det glæder Finn Muus: 

"Vi skal være ambitiøse på vegne af vores lejere. Vores boli
ger skal være i front på alle parametre, og det gælder selv
følgelig også internethastighed", siger direktøren, der selv 
er rigtig meget online både privat og arbejdsmæssigt.

Udrulningen kommer til at forløbe over flere år. Se tids
planen og følg udviklingen på Ewii.com.

Lynhurtigt 
fibernet
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BÆREDYGTIGHED

Naturen hænger sammen. Få glæde af fuglene og hjælp naturen

AF BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG STEFAN WEIHRAUCH

Vi mennesker er den mest effektive art, og vi laver des
værre ofte ubalance i naturen. Vi har derfor et ansvar, 
både over for os selv og vores børn og børnebørn og over 
for alle andre organismer og levende væsner omkring os 
til at tage hensyn, og give plads.

Hjælp naturen – byg en fuglekasse
En fuglekasse kan danne en sikker ramme om mange kuld 

små fugleunger. Men for at fuglene kan få unger, skal de 
have noget at spise. Og for at få noget at spise, skal det, 
de spiser, også have noget at leve af – ingen kan klare sig 
selv hverken i naturen eller som mennesker. 

Med en fuglekasse rækker vi naturen en fremstrakt  
hånd. Du kan også bygge en fuglekasse, som en række 
glade børn gjorde det i vinterferien i Korskærparken af 
overskudstræ fra et sommerhus, som bliver helårshus  
for fugle.

Lav en fuglekasse

Sådan bygger du en fuglekasse

Der arbejdes på højtryk.

På udkig efter de bedste træer. Klar!

Forskellige fugle har forskellige behov. Tjek størrelserne på Dansk 
Ornitologisk Forenings hjemmeside, så får du de 'rigtige' fugle.

Mål op til midten af hullet. Find den rigtige størrelse bor.

Bund og tag skrues fast. Fuglehuset kan hænges op i fx et stykke ståltråd, med et øje på 
hver side af den gennemgående ståltråd.

Snor i 'øjerne' bundet rundt om stam-
men, og huset er klar til indflytning.
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NYT FRA DRIFTEN

Vi har udskiftet alle pærer i alle forgange til LED
pærer, det har givet en besparelse på 578 W pr. op
gang. Da der i afdeling 305 i alt er 5 højhuse, giver 
det en samlet besparelse på 2890 W, samtidig med 
at det har givet bedre lys.

305 – Vaseparken:
Fra 700 W til 122 W

Er du nysgerrig på at se, hvordan vi har ombygget en tidligere industribygning til 9 nye og flotte, tidssvarende boliger?

Så tjek videoen på YouTube: 
https://youtu.be/fmtRyOh-eNk

Fra industri til boliger 

Småt

Godt

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

Af teknisk chef  
Jørn Brynaa

På et ekstraordinært afdelingsmøde skulle beboerne beslutte, om to forslag skulle godkendes: Nye vinduer i afdelingen og nyt ventilationsanlæg. 

Et flertal af beboerne i afd. 304 Fyrrehaven besluttede, at man i første omgang ville have nye vinduer. Det giver både bedre komfort og en mulig varmebesparelse, og så giver de nye vinduer bedre lysindfald og mere brugbar plads på vindueskarmene, da de lukker udad i stedet for indad som de gamle vinduer.

Arbejdet går i gang først på sommeren, koster ca. 11 mio. og giver en huslejeforhøjelse på små 10%.

304 – Fyrrehaven:
Nye vinduer

Sådan kommer de nye vinduer cirka til at se ud. Prøve-vinduerne sidder omkring Bragesvej 12 og Huslodsvej 71 st. th.

www
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NYT FRA DRIFTEN

I årets første måneder har driftskoordinator Tina 

Sand arbejdet med at få nye udbud sendt ud til de 

leverandører, Boligkontoret Fredericia bruger. Dvs. 

håndværkere og køkkenfirmaer mv.

Det gør vi hvert 2. år, så vi er sikre på, at vi hele ti

den har de bedste priser på vores tilbagevendende 

opgaver som fx gulvslibning, malerarbejde og køk

kener. Alt sammen for at vi kan minimere vores ud

gifter til fraflytteristandsættelse mest muligt.

1% af lejen 
Vidste du i øvrigt, at hardu boet i din lejlighed i 8 

år og 4 mdr., skal du ikke betale for 'normalistand

sættelse' af vægge og lofter, når du flytter? Du 

får dermed dit indskud tilbage, medmindre du har 

ødelagt noget indvendigt, fx lavet huller i væggen 

eller ridser på gulvene. Undtaget er afd. 214, hvor 

man skal have boet i 10 år, før man slipper for det.

Nye udbud i gang

I løbet af de næste år skal Holbergshaven igennem en stor renovering af afdelingens 84 boliger pga. bygningsskader og manglende tilgængelighed. Alle boliger får ny indretning og ny rumfordeling.
2020 er startet med at få etableret en prøvelejlighed, så beboerne kan se rumfordeling og kvalitet på bad og køkkener.

Renoveringen løber over 2021 og 2022, en blok ad gangen i ca. 5 mdr. pr. blok.

Beboerne får besked, når prøvelejligheden på adressen Chr. Richards Vej 13 A er klar til besigtigelse i løbet af foråret.

402 – Holbergshaven:Den helt store omgang  

Foråret er tiden til en gennemgang af alle vores afdelinger – de såkaldte markvandringer. Her gennemgår afdelingsbestyrelserne og afdelingens inspektør alle bygninger og grønne områder for at prioritere og planlægge næste års arbejder. 

For første gang bliver et besparelseskatalog en følgesvend i det arbejde. Kataloget indeholder en lang række forslag til forbedringer og besparelser i den enkelte afdeling, uden at det går ud over den almindelige service. Nogle gange vil fx robotplæneklippere eller en holdning om, at nogle grønne områder ikke skal plejes så ofte som tidligere, frigive tid til, at varmemestrene kan yde ekstra service inde i boligerne og dermed spare afdelingen for eksterne håndværkerregninger.

Kort og godt skal afdelingsbestyrelserne – karikeret – beslutte, om afdelingen kan acceptere fx 'lange' hække og lidt mere ukrudt end tidligere for at få frihed til at få andre ting ordnet i afdelingen.

Boligkontoret fortsætter med at passe på din husleje ved at effektivisere og forhandle gode priser hjem, uden at det går ud over vores service.

Effektiv drift
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FORÅRSRENT PÅ BADEVÆRELSET

Lækkert, rent badeværelse

Med eddike og opvaskemiddel 
kan du selv blande et effektivt 
rengøringsmiddel.

Giv badeværelset en grundig forårs rengøring, og kom skidt, bakterier og 
skimmel svampe til livs. Læs her hvordan 

Vi bruger badeværelset til alt fra bad til toiletbesøg og 
tandbørstning, så her er det vigtigt at holde snavs, bakte
rier og skimmelsvampe på et minimum.

Vi kigger her på de 3 største 'syndere', når vi taler om 
 bakterier og skimmel på badeværelset: Toiletbørsten, 
brusekabinen og de bløde fuger mellem fliserne – og 
husk: Det er nemmere at forebygge bakterier og skidt end 
at fjerne dem.

FOTO: JESPER ELGAARD

FOTO: TOM
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FORÅRSRENT PÅ BADEVÆRELSET

Sådan gør du
1 – Bland vidunderblanding
 Δ 2 dele surt opvaskemiddel
 Δ 1 del klar husholdningseddike

2 – Sådan bruger du blandingen:
1.  Skyl fugerne med vand. Det beskytter fugerne mod den 

svage syre i eddiken.
2.  Smør blandingen på alle overflader, glas og blandings

batterier med en svamp eller opvaskebørste. Lad blan
dingen sidde i 30 minutter.

3.  Skyl blandingen af med rent vand fra bruseren, og tør 
efter med en tør klud.

Det er vigtigt, at blandingen kun anvendes på keramiske 
klinker, glas, stål mv. – IKKE på marmor, terrazzo eller an
det kalkholdigt materiale, da eddiken nedbryder kalken. 
Brug altid en klar husholdningseddike, der ikke indeholder 
sukkerstoffer.

Genstridigt snavs og kalk?
Hvis blandingen ikke er nok til at fjerne kalk, sæberester 
og snavs, kan du skrabe belægningen af med en glasskra
ber med barberblad.

Nem og billig blanding, der fjerner 
kalk og snavs effektivt.  
Se opskriften her

AF RIKKE BERG, VIDENCENTRET BOLIUS

Kalk, sæberester og snavs i brusekabinen kan være umu
ligt at slippe af med uden et skrapt rengørings og afkalk
ningsmiddel. Eller kan det?

Prøv denne vidunderblanding, som er både effektiv, mild 
og billig, og som gør din brusekabine helt ren.
 Δ 2 dele surt opvaskemiddel
 Δ 1 del klar husholdningseddike

Hvad er surt opvaskemiddel?
Surt opvaskemiddel er opvaskemiddel med en pHværdi 
på 44,5. Opvaskemidlerne indeholder typisk citronsyre 
eller mælkesyre, men det er ingen garanti. Flere opvaske
midler med citronsyre eller mælkesyre har faktisk en pH
værdi på 6.

På nogle opvaskemidler er pHværdien angivet. Viden
centret Bolius' rengøringsekspert Anne Grete Rasmussen 
(Fru Grøn) har i 2018 tjekket 30 opvaskemidler, og her 
havde følgende midler en pHværdi på 44,5: 

 Δ Vel Ultra, Änglamark (klar)
 Δ Grøn Balance (klar)
 Δ Aloe Vera (grøn)
 Δ Lemon (gul)

 Δ Ajax 4 i 1 (grøn)
 Δ Opvask Citron (gul)
 Δ Xtra Opvask (blå).

Vidunderblanding til 
ren brusekabine

Forebyg snavs og kalk  
i brusekabinen

Generelt kan det bedre betale sig at 'holde rent' frem for 
at 'gøre rent'. Hvis du derfor forebygger snavs og kalk 
efter hvert bad, sparer du både tid og penge.

 Δ Forebyg kalk i brusekabinen ved at skrabe vand på 
vægge og gulv af med en god skraber efter dit brusebad. 

 Δ  Tør herefter af med en klud eller et gammelt håndklæde.

Rengøring af  
bruseniche af vinyl?

Vinyl til vådrum er 
både holdbare og 
nemme at holde. Det 
er fremstillet af PVC 
(PolyVinylClorid), som 
tåler vand og de fleste 
rengøringsmidler.

 Δ Kalk på vinyl fjerner 
du med et afkalk-
ningsmiddel som 
beskrevet eller et færdigkøbt afkalkningsmiddel (sani-
tetsrengøringsmiddel). Husk at skylle efter med vand.

 Δ  Er der meget kalk, kan du bruge 2 dl surt opvaskemiddel 
og ½ dl eddikesyre eller 2 spsk. citronsyre. Det gør, at 
midlet nemmere sidder fast på væggen.

Vinylbelægningen tåler kun let skurende midler, så undgå 
glasskraber.
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FORÅRSRENT PÅ BADEVÆRELSET

Klorin eller Rodalon kan ofte 
fjerne sorte pletter på bløde fuger 
– hvis ikke, må fugen skiftes.

Sorte pletter på fugerne i badeværelset kan være sundhedsskade lige og skal 
fjernes hurtigst muligt. Se her, hvordan du fjerner sorte pletter på fuger

AF RIKKE BERG, VIDENCENTRET BOLIUS

Hvis du trods grundig aftørring alligevel får sorte pletter på 
fugerne mellem fliserne i dit badeværelse, så er det for
mentlig skimmelsvamp. De sorte pletter ses oftest på de 
bløde fuger, men kan også forekomme på hårde mørtelfuger.

Du kan blive syg af skimmelsvampe i større omfang, så 
fjern dem derfor, da deres affaldsstoffer påvirker inde
klimaet og er skadelige for mennesker.

Sådan fjerner du sorte pletter fra bløde fuger
 Δ Brun sæbe: Prøv først at rense skimmelsvampen med 

fast brun sæbe, der skal sidde nogle minutter og skrub
bes grundigt. Er fugen blevet misfarvet, efter at skim
melsvampen er fjernet, så kan du blege den mørke farve 
væk med fx citronsyre.  

 Δ Fjern fugen, hvis svampen ikke kan skrubbes af, eller 
hvis fugen slipper i kanterne eller smuldrer. En dårlig 
fuge tillader vand at trænge ind bagved, og det kan give 
råd og mere skimmelsvamp.

 Δ Skift fugen til en elastisk fugemasse, der indeholder 
fungicider, som bl.a. beskytter mod skimmelsvamp. 
Elastiske fugemasser finder du under navne som 
Sani tetssilikone, Vådrumssilikone, Byggesilikone eller 
lignen de, og du kan få dem i forskellige farver.

Forebyg sorte pletter på fugerne fremover
 Δ Hold bløde fuger rene, og tør dem af, hver gang du har 

været i bad.
 Δ Rengør fugerne med et sanitetsrengøringsmiddel, der 

også fjerner kalkbelægninger. 
 Brug 2 dl surt opvaskemiddel og 1/4 dl eddikesyre. 
 Det tager både kalk og fedt/sæberester på fugerne. 

 Δ Luft ud under og efter badning, og sørg generelt for en 
god ventilation på badeværelset. Skimmelsvampe vok
ser, hvor der er fugtigt. 

 Δ Tjek de bløde fuger en gang om året. Hvis fugen slipper 
i kanten eller smuldrer, skal den skiftes ud, så vandet 
ikke trænger ind bagved og giver ny skimmelsvamp.

Sorte pletter på bløde 
fuger i badeværelset?

FOTO: TOM
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AF CLAES ANDERSEN, 
JOURNALIST, BYHØJSKOLEN KORSKÆR 

"Café Korskær – Det globale køkken" 
er caféens nye navn, hvor dagens ret 
koster 40 kr., og kaffe og kage samt 
smørrebrød koster mindre. Både da
gens ret og smørrebrød kan tages 
med 'ud af huset'.

Hjemmelavet fra bunden
"Et af køkkenets adelsmærker er, at 
al mad laves fra bunden. Og på dage 
med svinekød i dagens ret er der al
tid en alternativ valgmulighed", op
lyser Frank Løkkegaard, der er en af 
de få ansatte i Café Korskær, som 
primært drives af frivillige.

Dagens menu serveres kl. 11.30
13.00 mandag til fredag. Enkelte 
perioder af året er der også aften
åbent, hvor der ofte er servering af 
spændende etniske retter. 

Café Korskær er for både kunder til 
stedets gode mad og frivillige til ar
bejdet i og omkring køkkenet. Tjek 
den aktuelle ugemenu, caféens åb
ningstider og arrangementer på ind
gangsdørene til Medborgerhuset el
ler på Café Kors kærs Facebookside. 

Gourmetaften
Én gang om måneden tilbyder Café 
Korskær en kulinarisk oplevelse med 
en udsøgt 3rettersmenu for 120 
kr./pers. På disse aftener kan man 
ekstraordinært købe et godt glas vin 
eller en god øl til den lækre mad.

Arrangementer
I løbet af året er der forskellige ar
rangementer. Det næste er d. 27. 
marts kl. 18.00 med stegemad og  
fælles visesang til 80 kr./pers.

Reservation sker ved personligt frem
møde og betaling i caféen, eller ved 
at ringe til caféen på 7592 4970.

FÆLLESSKAB

Velkommen  
i Café Korskær
Caféen i Medborgerhuset i Korskærparken har fået 
nyt navn, men serverer stadig god mad samt kaffe 
og kage mv. til meget favorable priser

Frivillige efterlyses

Har du lyst til at hjælpe os med at drive café i et af Fredericias bedste bolig
områder, så kontakt os! 

Uanset om du 'bare' har lyst til at give en hånd med opvasken, eller bage kager og 
boller, eller du vil være med til at kokkerere de daglige menuer, så kig forbi. 

Vi værdsætter frivillighed højt, både ansatte og frivillige i køkkenet har højt humør, 
og her er plads til alt fra kærlige drillerier til stor ros for indsatsen.

 Δ Lige nu mangler vi frivillige til faste aftenåbningstider på bestemte ugedage.

Har du lyst til at prøve kræfter med frivilligt arbejde i et aktivt og til tider travlt 
 køkken, så henvend dig blot i Café Korskær, Ullerupdalvej 13.

Køkkenmedarbejder Frank Løkkegaard 
ved gryderne i Café Korskærs køkken.

Kø ved frokosttid i Café Korskær.

Café Korskærs nye logo.

FOTO: CLAES AN
DERSEN

FOTO: CLAES AN
DERSEN
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Vi er vant til at se isbjørne på smeltende isflager og søde 
pandaer med sørgmodige øjne. Begge dele er blevet sym
boler på de arter, der er ved at forsvinde, fordi vi men
nesker er en 'for effektiv' art til at fortrænge andre arter. 
Men der er mange andre, ikkesåfotogene arter, der alle
rede er uddøde eller meget tæt på at uddø – og mange af 
dem bor (eller boede) lige uden for vores egen hoveddør.

Det gælder fx skovmåren og hasselmusen, der hører til de 14 
truede pattedyr, vi har i Danmark. Ud af de 52 pattedyr i den 
danske natur, så er det hvert 4. pattedyr i Danmark, som er 
truet, og som risikerer helt at forsvinde i fremtiden.

Hasselmusen er Danmarks mindste, mest nuttede og mest truede mus.

"Det går ad helvede til"
Ovenstående er et citat af museumsinspektør ved Natur
historisk Museum i Aarhus, Morten D.D. Hansen, der kal
der det 'deprimerende læsning', når han kigger på den 
såkaldte "Ny rødliste" over dyre, plante og svampe
arters tilstand i Danmark, udarbejdet af danske biologer 
ved bl.a. Aarhus og Københavns Universiteter.

 Δ I alt er 4.439 plante- og dyrearter i Danmark rødlistede

"Vi kommer til at miste ufatteligt mange arter i den dan
ske natur i løbet af de næste år. Det er virkelig hårdt at 
læse", konstaterer Morten D.D. Hansen.

Når vi får færre og færre insekter og sommerfugle, er det, 
fordi de har færre levesteder. Det giver færre arter og der
med mindre biodiversitet. Løsningen er, at vi mennesker 
skal sørge for at give mere plads til naturen – globalt, lo
kalt og i vores eget nærmiljø.

Lige nu er over 60% af Danmarks samlede areal land
brugsarealer, der er dyrket intensivt og dermed ikke giver 
megen plads til biodiversitet.

Det kan du gøre!
Globale problemer skal løses globalt, men starter helt 
 lokalt med mig og dig, hvor vi giver vores bidrag i nær
miljøet, i og omkring vores boliger.

Den største trussel mod dyr og insekters naturlige leve
steder i byerne er 'orden' og 'kultivering'. I stedet for at 
rette op på naturen og fjerne syge, gamle træer burde 
man lade dem stå og være de naturlige levesteder for 
mange flere forskellige organismer – nye, friske og unge 
træer er i den henseende værdiløse som levested. Lav i 
stedet kvasbunker i haven, og lad græsplænerne og bede 
blive vilde, så de kun slås få gange om året. 

Sommerfugle
Ifølge Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet har vi 
lige nu 75 sommerfuglearter i Danmark, hvor hele 35 af 
dem er truede eller sårbare arter: 

Danmarks nationalsommerfugl – Nældens takvinge (foto) 
– er heldigvis ikke truet, men 35 af de 75 danske som
merfuglearter er så truede, at de risikerer at uddø om få 

Pas på insekterne
Insekter er et vigtigt led i fødekæden 
for en lang række dyr og planter. 
Uden insekter kun meget få 
blomster, frugter og dyr

AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG
STEFANS KLUMME 
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år. Fx blev Kirsebærtakvingen (foto herunder) sidste år slet 
ikke observeret i Danmark, så den regner man nu for uddød.
 

Kan det ikke bare være lige meget? 
Nej, det kan ikke bare være lige meget. 
Naturen er kompleks, og vi er en del af den. Alle ting har 
indflydelse på hinanden. Insekterne er føde for alle andre 
dyr på den ene eller anden måde. Det giver problemer 
med den naturlige og nødvendige bestøvning af vores af-
grøder, og vi mister glæden ved at opleve insekterne og 
alle de andre dyr, der er afhængige af dem.

Bier og hvepse
Disse flyvende bestøvere er essentielle for bestanden af 
både fugle og planter. I 2011 havde den samlede bi- og 
insektbestøvning i Danmark en værdi på mellem 421 og 
690 millioner kr. Alene æbleproduktionen tæller lidt over 
92 millioner kr.

Vidste du, at...
 Δ asier til din leverpostejmad er 100% afhængige af in-

sektbestøvning. Uden insekter, ingen asier.
 Δ at 70% af alle æbler, pærer og jordbær kun bliver til no-

get, hvis planternes blomster bliver insektbestøvet. 
 Δ 50% af alle vores blommer og 33% af alle hindbær hel-

ler ikke ville være her, hvis insekterne ikke lavede forar-
bejdet.

Hjælp alle dyr og insekter
Men man behøver jo ikke absolut være truet på livet for 
at få hjælp. Selvom musvitten er den 5.-mest almindelige 
danske fugl, kan man jo godt sætte en fuglekasse op til 
den i sin have eller i et træ i haveanlægget. Det er altid 
spændende og berigende at følge med i naturens liv. 

Se, hvordan du bygger din egen fuglekasse, s. 13.

Når du køber planter til have, krukker eller altankasse, så 
køb dem på en lun og tør dag, hvor insekterne er aktive. 
Vælg de planter med flest besøgende insekter, så vil du 
også få mange insekter, når du får planten hjem til dig selv. 

Her trives insekter godt:
Træer og buske: Pil, ribs, solbær, mirabel, kirsebær, blom-
mer, buksbom, æbler, pærer, hindbær, solbær, rønnebær, 
hvidtjørn, roser (uden mange kronblade), klatrehortensia.
Krydderurter: Purløg, salvie, oregano, timian, citron melisse.

Stauder: Julerose, kodriver, ærteblomst, blåklokke, slange-
hoved, kortlæbe, læbeløs, kæmpe jernurt, kornblomst, 
vortemælk, perikon, asters, stenurt, sankthansurt, laven-
del, solsikke, stokrose, solbrud, torskemund, løvemund, 
kattehale.

Køb insektvenlige planter

Lavendler trækker mange forskellige insekter til, og planten er tak-
nemmelig og let at passe.

Også timian er god for insekterne, og så kan den jo også bruges i 
din egen mad.
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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.
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HVEM KAN 
SIGE NEJ TIL
STABILT FIBERNET
TIL FASTE LAVE PRISER

Fast pris til og med 2021Ingen gebyrerSikker og stabilIngen binding

Over 40.000 husstande i Trekantområdet har 
allerede valgt fiberbredbånd - Danmarks hurtigst 
voksende internetteknologi. 

Som beboer i Boligkontoret Fredericia får du særlige 
priser og hastigheder på det lynhurtige og stabile 
fiberbredbånd hos EWII. 

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




