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ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN  ligr@boligfa.dk

I starten af 2020 var vi alle optimistiske. Flere og flere kom 
i arbejde, og i Boligkontoret var vi glade for via planlagte 
renoveringer at kunne hjælpe flere af vores beboere ind på 
arbejdsmarkedet efter flere år på kontanthjælp eller inte
grationsydelse. Desværre satte Coronakrisen en brat stop
per for den optimisme i starten af marts, da Coronavirus 
pludselig ramte Danmark, ja hele verden, både sundheds
mæssigt, økonomisk og beskæftigelsesmæssigt.

KRISER RAMMER ISÆR DE SVAGESTE 
Vi så på meget kort tid afskedigelser og dermed mange 
 ledige, og i den almene sektor frygter vi, at mange af vo
res beboere kan blive ramt hårdt, især hvis krisen bliver 
lang varig. Økonomiske kriser har en tendens til at ramme 
arbejds markedets svageste grupper hårdest.

BOLIGKONTORET FORSØGER AT HJÆLPE 
I lyset af Coronakrisen arbejder vi i Boligkontoret Fredericia 
sammen med Landsbyggefonden og Fredericia Kommune 
på at fremskynde flere renoveringsprojekter, så vi på den 
måde kan støtte lokale erhvervsdrivende og dermed også 
deres ansatte/vores beboere. I skrivende stund (maj 2020) 
ser det ud til, at Folketinget vil tillade Landsbyggefonden at 
bruge 18,4 mia. på disse renoveringer. Penge, der jo er vores 
egne. Så vi er optimistiske.

INTET ER SÅ SKIDT …
Coronakrisen har lært os alle at finde nye veje i hverdagen. 
Kriser behøver ikke kun at være krisestyring og brandsluk
ning mhp. hurtigst muligt at vende tilbage til en kendt hver
dag. Nej, den kan også vise nye måder at arbejde på i frem
tiden. Fx via flere onlinemøder, der kan være med til at spare 
både tid og transport mv. 

En visionær nytænkning og politisk velvilje er dog en forud
sætning, naturligvis med en respekt for vores beboerdemo

krati, som er vores styrke og særkende. I skrivende stund 
er det fx ikke afklaret, om vores afdelingsmøder i august og 
september løber af stablen som normalt, eller om de bliver 
udsat eller digitaliseret.

BOLIGKONTORET MED PÅ IT-OMRÅDET 
Coronakrisen har også (be)vist, at det kan betale sig at føl
ge med udviklingen på itområdet, sådan som Boligkontoret 
Fredericia har gjort hele tiden. 

Vi har været med fra starten, og derfor har vi kunnet fort
sætte med at løse langt de fleste af vores administrative 
opgaver på en effektiv måde, bl.a. via LejerWeb og Bestyrel
sesWeb, hvor både I beboere og vores frivillige beboer
demokrater er vant til at kommunikere online. 

NYE MULIGHEDER?
I Coronakrisens første måned har vi i Danmark på få uger 
gennemført det største digitale kompetenceløft, vi over
hovedet kunne drømme om, med 1,8 mio. danskere sendt på 
hjemmearbejde. Det kan vi fremover bruge positivt, hvis vi 
forstår at holde fast i nogle af de nyerhvervede kompetencer.

Med en begyndende åbning af Danmark er vi stadigvæk op
timister i Boligkontoret Fredericia, og derfor vil jeg gerne på 
egne og organisationens vegne ønske jer alle en rigtig god 
sommer. Pas nu godt på jer selv og hinanden.

og Boligkontoret
CORONA-KRISEN

Vi er klar til at fremskynde renoveringer 
og dermed støtte beskæftigelsen, lige så 
snart vi får grønt lys fra politikerne
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fra Firenze til FredericiaKort afstand

I tv har vi flere gange set fællessang fra flere storbyer i Euro
pa som en modreaktion på Coronavirus, der har afholdt os 

fra at være sammen. I fx Firenze bliver der hver aften sun
get opera fra byens altaner. Det koncept har de 'adopteret' i 
Seniorbofællesskabet på Købmagergades Skole, hvor opera 
dog er erstattet af danske sange.

Ved bladets deadline har beboerne her i mange uger samlet 
sig hver dag kl. 17.00, og fra gården eller fra terrasserne syn
ger de danske sange. Beboerne savner fællesskabet, og efter 
sangen går snakken ofte lystigt. 

Rent praktisk så vælger en af beboerne, LilleLeif, sangene, 
og teksten bliver hver dag sendt til alle beboere på mail, så 
alle er klar kl. 17.

Både i Italien og i Danmark bliver der 
sunget fællessange – også blandt 
seniorerne på Købmagergades Skole 

LEJLIGHEDEN har fået et friskere, lettere og mere glad udtryk med fx nye skrifter, 
der gør bladet endnu nemmere at læse og overskue – også online

En af beboerne har foreviget sangen 
"Det er i dag et vejr", så du kan lytte med her:  
https://bit.ly/390JSG3

Vi har skiftet skrifttyper, bladhoved og opbygning på forsi
den. Her er der nu også henvisninger til andre artikler inkl. 
en kort beskrivelse. Sidehenvisningerne er blevet moderni
seret, lettere og lidt 'frækkere'. 

ARTIKLERNE
Inde i bladet har vi valgt en ny skrifttyp – OSCINE i over
skrifter og Freight Sans Pro i spalteteksten. Begge skrifte er 
'runde og åbne' og derfor nemme at læse. De passer også til 
Boligkontorets logo, uden at være den samme, fordi logo
skrifter skal reserveres til logoet.

Boligkontorets logo bru
ger vi nu fast øverst på 
siderne inde i bladet, og 
nederst er sidenumrene ble
vet større og lettere.

Vi håber, at du vil tage godt imod 
vores justeringer.

MODERNISERET LAYOUT

Farver, skrifttyper, linjeafstand og spaltebredder er sammen 
med sidernes opbygning og billedernes kvalitet og størrelse 
med til at gøre et blad indbydende og 'rart' at læse – eller det 
modsatte, siger grafisk designer Jesper  Seneca.

4   JUNI 2020

KORT & GODT



Mandag d. 6. juli 2020 hol
der Boligkontoret Fredericia 
LUKKET til minde om 6. juli 1849, 
hvor danske soldater jog den slesvigholstenske oprørshær 
på flugt ved Fredericia.

6. juli-
LUKNING

Vi siger velkommen til 141 nye beboere, der er flyttet ind i en 
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder. 

til nye beboere

Velkommen

ROS til jer lejere

I den digitale verden har I lejere nu virkelig taget Boligkonto
rets LejerWeb til jer. 

Ud af 4699 lejemål, som Boligkontoret udarbejder forbrugs
regnskaber for, valgte 3369 lejere selv at hente eller se deres 
forbrug af vand og varme digitalt ved at logge sig ind på    
Boligkontorets LejerWeb. De resterende 1330 ønskede og fik 
regnskaberne på papir.

"Det er dejligt, at så mange har valgt at hente eller se deres 
personlige forbrugsregnskab digitalt på Boligfa.dk. Dels spa
rer det Boligkontoret og naturen for en masse papir, dels 
sparer det tid ved printeren, som vi i stedet kan bruge på jer 

beboere enten i telefonen, eller når I kommer forbi Admini
strationen", siger økonomifuldmægtig Gitte Madsen, der er 
glad for, at så mange har taget de digitale forbrugsregnska
ber til sig.

Udover forbrugsregnskaberne kan du som lejer via "Min 
side" på LejerWeb finde alt ifm. dit lejemål, fx din leje
kontrakt, indkaldelser, boligtilbud, dine fejl og mangellister 
samt referater fra både afdelings og organisationsmøder.

Du skal have et login for at finde dine personlige oplysnin
ger på LejerWeb. Det får du ved at kontakte Boligrådgivnin
gen på info@boligfa.dk eller telefon 7622 1200.

Mere end 2/3 af jer har hentet  
jeres forbrugsregnskab digitalt
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ONLINE I DEN 3. ALDER

AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN  ML FOTOGRAFI

B irgit Nielsen indrømmer hurtigt, at hun nok "... har været 
en stædig rad", da LEJLIGHEDENS journalist indleder in

terviewet med et spørgsmål om, hvorfor den 80årige kvinde 
fra Fyrrehaven indtil for et halvt år siden nægtede at gå online 
og klare fx varmeregnskab, eboks og avislæsning digitalt.

Faktisk foregår interviewet over FaceTime – altså online 
– hvor man kan tale sammen via smarttelefon, iPad/tablet 
 eller computer. Her taler Birgit i sin telefon, 
hvor hun kan se journalisten på telefon
skærmen, mens journalisten ser Birgit på sin 
computer.

BANGE FOR AT GØRE NOGET FORKERT
Havde det ikke været for Birgit Nielsens bør
nebørn i Århus, så havde Birgit ikke lært at 
kommunikere på den måde. 

"Jeg kunne slet ikke se, hvad det skulle til 
for. Jeg syntes jo, jeg klarede mig fint. Og 
så handlede det også om, at det var en helt 

ukendt verden for mig. Jeg var sikker på, at det kunne jeg 
slet ikke finde ud af. Tænk, hvis jeg kom til at trykke på noget 
forkert", smiler Birgit og er idag ikke bleg for at indrømme, 
at hverdagen er blevet en del nemmere efter at hun er  
blevet digital.

"Jeg kan se mine børnebørn, mens jeg snakker med dem på 
telefonen. Jeg kan tjekke mit varmeregnskab direkte på te
lefonen, og jeg kan se mails fra det offentlige og fra banken", 
siger hun.

SLUT MED DIGITAL FRITAGELSE
Birgit Nielsen havde ellers været forbi Fre
dericia Kommunes Borgerservice og bedt 
om fritagelse for at modtage digital post. 
Der gik også et stykke tid, men hun husker 
tydeligt den dag, hvor børnebørnene sagde, 
at nu ville den lille lap papir med NemIDko
der snart være fortid. 

"Og med det mente de også, at nu var det 
altså på høje tid, at jeg gik online".

Nu er Birgit online: 

"Det er slet

80-årige Birgit Nielsen har i mange 
år nægtet at gå online. Men med 
børne børnenes og Boligkontorets 
hjælp kan hun nu både tjekke 
varmeregnskab og mails og læse 
avis online. Og hun kan slet ikke 
undvære de mange muligheder, 
som den digitale verden byder på

Birgit online via mobil.
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Birgit Nielsen husker også, at hun 
lynhurtigt svarede børnebørne
ne, at det ville hun aldrig kunne 
finde ud af. 

"De sagde bare, at når jeg kunne 
finde ud af at sende sms'er, så ville 
jeg også kunne lære alt det andet".
På kort tid fik Birgit Nielsen sam
men med børnebørnene opret
tet en mailadresse, hentet apps 
og fik kode ord til diverse sider. 

BOLIGKONTORETS MELANIE HJALP
Og da Birgit Nielsen skulle logge ind på Boligkontorets Lejer
web, så var Melanie Hamann, boligrådgiver hos Boligkonto
ret Fredericia, den tålmodige hjælper. Melanie sørgede for, 
at Birgit blev registreret og nu kan finde alle oplysninger ifm. 
sit lejemål på Boligkontorets LejerWeb.

"Ja, nu kører det egentlig bare. Jeg henter selv mit varme
regnskab, har tilmeldt regninger til betalingsservice og læser 
også ofte dagbladet på telefonen", fortæller hun.

I dag kan Birgit fx nu døgnet rundt med få klik hente sit var
meregnskab og nemt indtaste aflæsningstallene. Og med 
betalingsservice ved hun også, at hendes regninger bliver 
betalt helt automatisk.

"Jeg behøver slet ikke gå i banken længere. Og det er slet 
ikke så svært, som jeg frygtede. For mig krævede det blot tål
modige hjælpere og modet til at kaste mig ud i det" siger hun.

HVERDAGEN ER NEMMERE
Birgit Nielsen oplever flere gange, 
at hverdagen er blevet nemmere, 
fordi hun nu kan klare meget pa
pirarbejde digitalt. 

"Da jeg skulle forny mit rejsekort, 
behøvede jeg ikke bruge tid på at 
snakke med en medarbejder. Jeg 
kunne bare forny det på nettet. Det 
er da smart", siger hun og tilføjer:

"Jeg oplever faktisk, at tingene på nettet er meget mere 
brugervenlige, end jeg havde troet. Det er overskueligt, og i 
langt de fleste tilfælde bliver man hjulpet undervejs, så man 
ikke kan nå at lave fejl eller trykke forkert".

STADIG SOCIAL
Den digitale tilstedeværelse betyder også, at en del af den 
fysiske kontakt mellem mennesker bliver overflødig. Men for 
Birgit har det ikke den store betydning.

"Det er ikke et problem for mig. Jeg har et stort netværk og 
en masse, jeg går til i ugens løb", siger hun.

Birgit har i øvrigt ingen computer. Og hun ved heller ikke, 
om hun nogensinde får en. Telefonen giver hende rig mu
lighed for at klare det hele. Dog overvejer hun at anskaffe 
sig en iPad.

"Men det er kun fordi, at skærmen og teksten er større end 
på telefonen", siger hun, inden hun afslutter sit livs første 
interview via telefonen. 

ONLINE I DEN 3. ALDER

•  Gør dig overvejelser om, hvad du har brug 
for til at begynde med. Vil du gerne kunne 
tjekke mails, bruge netbank og e-boks eller 
have mulighed for at se familie og venner, 
når du taler med dem over telefonen? 

• Find en person med tålmodighed, som 
vil hjælpe og guide dig igennem de første 
gange. Og sørg for, at du selv får lov at gøre 
tingene. 

• Begynd med det nemme. "For mig var det 
at sende og modtage sms'er og mms'er på 
telefonen", siger Birgit Nielsen. 

• Prøv dig frem. Der er ikke noget, der kan 
gå galt. 

• Øvelse gør mester.

BIRGITS GODE RÅD:  
SÅDAN KOMMER DU ONLINE

FAMILIE

UNGE FAMILIE

ÆLDRE

UNGE

ÆLDRE
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ONLINE I DEN 3. ALDER

JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

N år du træder ind ad døren til administrationen i Bolig
kontoret Fredericia, bliver du på din højre side mødt 

af en computer. Her har 80årige Birgit Nielsen – og mange 
andre beboere – gennem den seneste tid fået råd og vejled
ning til at komme online hos boligrådgiver Melanie Hamann. 

Hun har hjulpet Birgit Nielsen og mange andre beboere 
med bl.a. at blive registreret på Boligkontorets LejerWeb og 
her hente regnskaber, søge boliger og læse referater – og 
give dem en generel gennemgang af hjemmesidens mange 
 muligheder.

"Birgit kom ind på Boligkontoret og bad om hjælp til at logge 
på LejerWeb. Jeg hjalp med at registrere hende. Og der efter 
klarede hun stort set resten selv", fortæller Melanie Hamann.

Og sådan går det faktisk i langt de fleste tilfælde, hvor Mela
nie Hamann har hjulpet beboere med at gå online.

UTRYGHEDEN  
BREMSER MANGE
"Jeg oplever, at det er utryghe
den, der fylder mest. Og derfor 
er der mange, som ikke tør kaste 
sig ud i det", siger hun og fort
sætter:

"Det kan jeg sagtens forstå, for 
det kan virke uoverskueligt. Det 
er også derfor, det er så vigtigt, 
at vi tager os tid til at hjælpe 
dem, der har svært ved at kom
me i gang".

ALLE DIGITALE I 2021
Ifølge Melanie Hamann er langt 
de fleste beboere bevidste om, 
at hverdagen bliver mere og 
mere digital. 

Alle almene boligorganisatio
ner – inkl. Boligkontoret – vil 
fra 2021 sende al post digitalt til 
beboerne. Altså ikke mere fysisk 

post, men besparelse på flere 100.000 stykker papir om året 
– inkl. tid, printerpatroner mv. 

Heldigvis har Boligkontoret længe været forberedt på den 
digitale udvikling og har for nogle år siden fået udviklet egen 
digital BestyrelsesWeb og LejerWeb til at skrive direkte, 
 hurtigt, nemt og billigt, direkte til beboerne. Det er på disse 
sider, at man som beboer bl.a. kan finde alle de dokumenter, 
der er om ens lejemål.

VI HJÆLPER OGSÅ DIG
Melanie Hamann opfordrer alle beboere, der føler sig utryg
ge eller har brug for hjælp til de digitale gøremål, til at ringe 
eller komme forbi Boligkontoret for hjælp og vejledning. 
Man er velkommen til at benytte Boligkontorets computer.

"Man skal ikke tøve med at henvende sig. Og jeg vil altså også 
gerne understrege, at det både er de yngre og ældre bebo
ere, der kommer for at få hjælp".

til at komme online
HJÆLP Boligkontorets boligrådgiver 

Melanie Hamann guider og vejleder 
også dig til den digitale verden
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NY ELEV

JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Molekylær medicin, teoretisk medicin og medicinalbio
logi er skiftet ud med økonomi, lejelov og servicering 

af jer beboere i Boligkontoret Fredericias boliger. 25årige 
Kristina Karstensen har nemlig droppet bøgerne og de tun
ge teorier på studiet Biomedicin på Syddansk Universitet i 
Odense til fordel for en elevplads hos Boligkontoret.

"Jeg nåede at læse i tre år, men kunne efterhånden – som 
årene gik – mærke, at det ikke var det rigtige. Jeg savnede 
at lave noget andet end at fordybe mig i bøgerne. Jeg sav
nede den menneskelige kontakt, og jeg savnede at lave no
get, hvor jeg kan mærke, at jeg gør en forskel her og nu", 
fortæller Kristina, der søgte elevpladsen med en uopfordret 
ansøgning til Boligkontoret.

I første omgang mest fordi kæresten havde fået nye arbejds
områder i Fredericiaområdet, men også fordi arbejdsopga
verne hos Boligkontoret passer perfekt ind i det, Kristina 
Karstensen gerne vil lave i fremtiden. Nemlig at have med 
mennesker at gøre.

EN GLÆDE AT TAGE PÅ ARBEJDE
Kristina Karstensen begyndte hos Boligkontoret 1. februar i 
år. Hun kommer oprindelig fra Odense, men hun og kære
sten har netop købt hus i Snoghøj.

"Jeg glæder mig meget til at flytte hertil og lære byen endnu 
bedre at kende", siger hun og fortæller videre, at hun hver 
morgen glæder sig til at tage afsted på arbejde.

"Sådan havde jeg det ikke det sidste stykke tid på studiet. 
Der skulle jeg virkelig tage mig sammen. Det var en kamp at 
komme afsted. Men med elevpladsen hos Boligkontoret er 
det noget helt andet".

Her i det 1. elevår sidder Kristina Karstensen i Økonomiafde
lingen hos Boligkontoret – året efter skal hun arbejde med 
og for Boligrådgiverne. Samlet tager uddannelsen to år in
klusive ni ugers skoleperiode.

"Det hele er meget nyt. Jeg har i mange år været sporet ind 
på den naturvidenskabelige verden", siger hun og tilføjer:

"Så jeg ved heller ikke endnu, hvordan jeg vil bruge min ud
dannelse hos Boligkontoret. Det eneste, jeg er klar over, er, 
at jeg her får en uddannelse, som favner bredt, og som giver 
mig muligheder for at afprøve en masse spændende ting".

Fra bio medicin til

ALMENE 
BOLIGER
25-årige Kristina Karstensen er vores nye 
elev, som har skiftet universitetet ud med 
Bolig kontoret Fredericia. Hun glæder sig 
til at lave noget, hvor hun gør en forskel 
med det samme

Kristina Karstensen elsker at være i 
køkkenet og forkæler familien med lækre 
kager og brød.  
 
Fritiden bliver også brugt på at træne 
hendes 1 1/2 år gamle brune labrador – 
verdens dejligste hund, som hun kalder 
den med et smil.

BONUSINFO OM KRISTINA
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

I  starten af året begyndte renovering og ombygning af 
Bolig kontorets boliger i afd. 502 Østerbo, som ligger over

for Sundhedshuset. Her bliver 38 boliger til 46, og der kom
mer nyt tag og ny isolerede gavle. Og når Boligkontoret al
ligevel er i gang, så indretter man også et  gæsteværelse i 
kælderen.

Der er tale om i alt 3 blokke, der bliver reno
veret og ombygget på skift for i alt 63 mio. kr. 
og i denne rækkefølge:

•   BLOK 3 – Fynsgade 67CD: Ombygges med 
ny og tilgængelig indretning = indflytning i 
august 2020.
16 nye 2værelses moderne boliger, hvor alt 
er spritnyt, og boligerne bliver tilgængelige 
for kørestolsbrugere, med elevator fra kæl
der til kvist og nye altaner mod vest.

•  BLOK 2 – Fynsgade 67AB: Ombygges med 
ny og tilgængelig indretning = indflytning 
forår 2021.
16 nye 3værelses moderne boliger, hvor alt 
er spritnyt, og boligerne bliver tilgængelige 
for kørestolsbrugere, med elevator fra kæl
der til kvist samt nye altaner mod vest.

•  BLOK 1 – Dronningensgade 78AB: Total
renoveres med nye køkkener og vinduer = 
indflytning september 2020.
14 renoverede boliger, hvor indretningen ikke 
bliver ændret, men hvor man får nye køkke
ner og vinduer samt nye altaner mod vest.

Gang i byggeriet på

ØSTERBO
De første ombyggede boliger i afd. 502 Østerbo er snart indflytningsklare – de sidste 
tager imod beboerne til næste forår

Før renovering.
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BYGGEUDVALG
Beboere i afdelingen er et mix af unge og ældre med forskel
lig uddannelse, arbejde og oprindelse. Afdelingens byggeud
valg består fx af 4 kvinder og 2 mænd, alle med forskellige 
forudsætninger, aldre, jobs og etnicitet.

"Faktisk var mange beboere interesserede i at sidde i bygge
udvalget, der afspejler beboersammensætningen fint. Ud
valget har haft indflydelse på detaljer både ude og inde. Fx 
har udvalget haft indflydelse på flere ting, fx valget af 6 for
skellige gulvklinker, 9 forskellige laminater til borde, 5 fron
ter til køkkenlåger samt 6 forskellige greb", fortæller pro
jektleder Stefan Weihrauch. 

"Beboerne har også haft stor indflydelse på, hvordan ude
arealerne kommer til at se ud efter en workshop med en 

landskabsarkitekt. Udvalgets idéer blev samlet af landskabs
arkitekten og indarbejdet i det endelige forslag".

Under renoveringen bliver beboerne genhuset midlertidigt 
i 47 mdr. 
 
INTERESSERET I EN BOLIG HER?
Så skal du været aktiv søgende på ventelisten til afd. 502 
– kontakt Boligrådgiverne, eller vælg 'aktiv søgning' på 
 LejerWeb.

CORONA STOPPER IKKE BYGGERIET

Byggeriet og renovering i afd. 502 Østerbo 
er ikke bremset af Corona-virussen. 
Det meste arbejde ligger udendørs og 
foregår efter meget skrappe Corona-
retningslinjer. 

TEST DIG SELV
Ved du nok om, hvordan Corona-virus 
smitter på en byggeplads? Hvis ikke, så 
tjek Rambølls meget fine film i app'en 
"ForeBYG smitte": Her bevæger du dig 
rundt på en byggeplads, og svarer du 
rigtigt undervejs, får du lov at gå videre. 
Sjovt og pædagogisk på én gang.

De første ombyggede boliger i afd. 502 Østerbo er snart indflytningsklare, og afdelingens nuværende beboere glæder sig til at få en 'ny' bolig.

Taget på den ene blok blev fjernet, og nye 
spær sat op på 14 timer en dag i marts. 
Se den fantastiske video af arbejdet på 
 LinkedIn og firmaet Adsbøll.

Illustration af de 
ombyggede og 
renoverede blokke.
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 BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG STEFAN WEIHRAUCH

I Bofællesskabet Regnbuen afd. 314 på Toftegårdsvej 141 
har de altid været interesserede i bæredygtighed, økologi 

og fællesskab, og nu har de fokus på biodiversitet i deres 
udearealer. Især på et større skræntområde med mange 
brændenælder ønsker de en stor variation af danske urter. 

I første omgang klippede beboerne derfor det meste af om
rådet i bund. Dermed kom der mere lys ned i bunden, og 
det gav frø, som allerede lå i jorden, en større chance for 
at spire. 

Endnu mere
GRØN AFDELING
I Bofællesskabet Regnbuen vil beboerne gøre deres fællesarealer mere forskelligartede 
til glæde for både beboere samt små og store insekter og dyr

Bæredygtighedskoordinator og botaniker Annemette Bargum fra 
Fredericia Kommunes grønne sekretariat gav en kold aprildag 
Lisette og Kasper samt undertegnede tips til at få flere naturlige 
planter og dyr i skrænten bag Bofællesskabet Regnbuen.

Afklippede planter laves til kvasbunker, hvor dyr kan gemme sig.
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Beboerne brugte de afklippede plan
ter til at lave kvasbunker forskellige 
steder, hvor dyr kunne gemme sig og 
overvintre. Det er perfekt for fugleli
vet, da de lever af de små dyr. Flere i 
bofællesskabet har også været i gang 
med at lave insekthoteller.

BESØG AF 
BÆREDYGTIGHEDS-EKSPERT
I april havde Bofællesskabet Regn
buen desuden besøg af Fredericia 
Kommunes grønne sekretariat med 
bæredygtighedskoordinator og bota
niker Annemette Bargum samt mig.
Målet var at få professionelle råd, om 
det var den rette vej, og hvordan det 
ellers skulle gribes an og ikke mindst 
at få en tidshorisont på, så man kunne 
lave en forventnings afstemning med 
de øvrige beboere.

Annemette Bargums forslag var så 
 ligetil og simpelt, at vi ikke havde set 
det, selvom det fysisk set kun lå på 
den anden side af stien.
• Genindfør den natur, der er helt tæt 
på, med frø fra de planter, der gror der. 

Bofællesskabet Regnbuen ligger lige op ad et overdrev/enge 
ned til Hannerup Å, så rådet giver rigtig god mening på flere 
måder: Jordbundsforholdene er meget ens, når arealerne 
ligger lige op ad hinanden, man værner om og udbreder de 
lokale arter, og man kommer ikke til at indføre planter, som 
ikke er hjemmehørende her. 

Og så er det meget billigere, end hvis man skal ud at købe 
frøblandinger. Man kan lave det til en ny og hyggelig fælles 
hobby, at man samler frø, når man går en tur. 

Fredericia Kommune har en 
database over, hvilke vilde 
planter der vokser hvor, hvordan de ser ud, og hvordan de
res frøstande ser ud, så på den måde bliver det lettere at 
gå til, når man nu ikke lige er fagmand/kvinde, men bare 
entusiastisk amatør.

ER DIN AFDELING INTERESSERET?
Er du eller din afdeling også interesseret i at få flere forskel
lige planter og dyr i jeres nærområde, så start med at gå 
sammen nogle stykker, så I kan hjælpe og inspirere hinanden 
og 'holde bolden i luften'. Der er også mange organisationer 
og fora, som deler de samme interesser, og hvor man også 
kan få inspiration og gode råd.

Hvis andre afdelinger er interesserede i, hvad naturpoten
tialet er, lige nøjagtig i jeres afdeling, så vil jeg meget gerne 
være rådgiver og formidler i processen.

Bofællesskabet Regnbuen har 
altid være økologisk og interes-
seret i bæredygtighed, og nu er 
fokus lagt på udearealerne. De 
har længe haft høns og plante-
kasser, og senest har de fået to 
fuglekasser foræret af Bolig-
kontoret Fredericia.

Skrænten bag Bofællesskabet er blevet klippet i bund i efteråret, 
så gemte frø nu får lys til at spire.
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DIREKTØR FINN MUUS

Kære beboere

Efter statsministerens pressemøde d. 11. marts skulle vi i 
 Boligkontoret Fredericia håndtere rigtig mange beslutnin
ger, vi ikke havde prøvet før, og som alle påvirkede det tryg
ge liv, vi havde ved starten af 2020. 

LEDELSE
Ledelsesmæssigt har vi gennem hele forløbet fulgt regerin
gens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for først at ind
dæmme smitten og senere at begrænse den, ved at færrest 
mulige er fysisk på arbejde. 

Vi vidste fra starten, at vi kom til at skulle træffe beslutnin
ger, der kunne påvirke dig som lejer negativt. Men samtidig 
var vi nødt til at tage mest muligt hensyn til 'alle' – både jer 
lejere, vores ansatte og Boligorganisationens daglige drift. 

Kort sagt: Under nogle usædvanlige forhold skulle vi fort
sat servicere jer beboere og samtidig beskytte både jer og 
vores medarbejdere mod smitte. Usædvanlige situationer 
kræver usædvanlige handlinger og beslutninger.

ANSATTE
En uge senere – d. 17. marts – hvor meldingen var, at nu ville 
der kun komme flere og flere smittede, så var det førstepriori
tet at beskytte både lejere og ansatte. Derfor overgik vi til kun 
at løse de mest nødvendige opgaver i afdelingerne og admi
nistrationen for at beskytte medarbejderne og sikre driften. 

Vores kontorpersonale og inspektører blev sendt hjem for 
at arbejde hjemmefra. Varmemestrene satte vi på nødbe
redskab, hvor halvdelen af varmemestrene blev sendt hjem 
for at være backup for den anden halvdel, der var på arbejde 
for at løse uopsættelige opgaver. 

DIGITALISERINGEN REDDEDE OS
Heldigvis har vi i Boligkontoret Fredericia med organisa
tionsbestyrelsens fulde opbakning hele tiden været med i 
front i digitaliseringen af den Almene Boligsektor, så vi i dag 
kan løse rigtig mange opgaver digitalt. 

Det er kommet os ekstra til gode her under Coronakrisen. 
Vi er nu digitale i vores kommunikation med jer beboere via 
LejerWeb og med afdelingsbestyrelserne via Bestyrelses
Web, og ved at vores administrative opgaver kan løses hjem
mefra af hver enkelt medarbejder. 

og sammenh ld
FÆLLESSKAB

Usædvanlige situationer 
kræver usædvanlige 
handlinger og beslutninger. 
Heldigvis hjælper 
Bolig kontorets høje 
digitaliseringsniveau,  
så de fleste funktioner  
hos os ikke er påvirket af 
Corona-krisen

Corona-håndtering:
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Vi holder vores teammøder online, 
mens vi hver især sidder hjemme og i 
stedet mødes i et digitalt rum, hvor vi 
kan se og høre hinanden.

Vores hjemmeside Boligfa.dk og vores 
Facebookside har sikret, at interesse
rede stadig både kan søge boliger og 
opsige deres nuværende bolig.

Det 'eneste', vi ikke kan opretholde 
lige nu, er den personlige kontakt i ad
ministrationens og områdekontorer
nes åbningstid, ligesom vi har været 
nødt til at begrænse åbningstiden på 
vores telefoner.  

VARMEMESTRE
Vi har lukket områdekontorerne, så 
varmemestrene møder ind hjemme

fra, for at beskytte dem mod smitte 
både fra beboere og fra kolleger. Op
gaver som rekvisitioner, bestilling af 
varer og opgaver samt registrering af 
arbejdstid, ferie og afspadsering fore
går via deres smartphones, mens syn 
af lejligheder foregår via en iPad. 

Rent fysisk sørger vores varmemestre 
stadig for, at der bliver ryddet op i 
afdelingerne, tømt skraldespande og 
udført grønt arbejde, ligesom de med 
deres synlighed er med til at skabe en 
tryghed for mange beboere.

Jeg vil gerne takke jer beboere for 
 jeres tålmodighed og forståelse i den
ne svære tid for alle. Og alle ansatte 
for jeres evne til at omstille jer – også 
fra jeres hjemmearbejdsplads.

Simon Døssing, inspektør

Mikael Kronstrøm, it-chef

Anja Paaske, boligrådgiver

Finn Muus, Fredericia

Bianca Lassen, direktionssekretær

Lis Gregersen, formand

Stefan Weihrauch, bæredygtighedsansv.

Tina Sand, driftskoordinator

Flemming Lorenzen, næstformand

Henrik Würgler, teamleder

15  JUNI 2020

CORONA



REDAKTØR JOAN GRØNNING

Måger har de seneste 10 år generet 
fredericianere og mange af Boligkon
torets beboere mere og mere. Dels 
larmer mågerne rigtig meget, dels 
føler beboere i nogle afdelinger sig 
truet af måger, der går til angreb ved 
at 'dykke' ned mod dem i de perioder, 
hvor mågerne har æg eller unger – 
netop i tiden fra marts til august, hvor 
mange mennesker er ude og nyde so
len på altanen eller i haven.

MÅGER STÅR TIDLIGT OP
"Måger begynder allerede at skræp
pe kl. 3.30, og da mange sover med 
åbne vinduer, så vækker mågerne rig
tig mange", fortæller Boligkontoret 
Fredericias varmemester Poul Stou
gaard. 

Poul har i mange år kæmpet mod må
ger i 'sine' afdelinger 212, 213 og 215 
på  adresserne Vø lundsvej 216 og 37, 
Midgårdsvej 216, Fenrisvej 412, Hus
lodsvej 4953 og Ydunsvej 3141.

"Mågerne er et kæmpeproblem i disse 
afdelinger, men også i andre afdelin
ger, ved jeg. Nogle dage kan vi her i 212 
og 213 se over 100 måger ad gangen 
svæve i luften over os. Det har afde
lingsbestyrelsen taget konsekvensen 

af, og derfor prø
ver vi i år noget 
helt nyt, nemlig 
at bekæmpe må
gerne og deres 
reder med vand
kanoner".

KAMIKAZE-ANGREB
Helt konkret er mange beboere og 
håndværkere i afdeling 213 Midgårds
vej blevet angrebet af måger, der 
simpelthen dykker ned mod dem, når 
beboerne går ned med affald, eller 
når håndværkere arbejder i området. 
Mågerne er meget territoriale og for
svarer 'deres' område, især når de har 
æg eller unger.

Vandspuling via droner er Boligkontorets nye våben mod aggressive og larmende måger i 
afdeling 213 nord for centrum

Når især afd. 213 og 215 har ekstra store 
mågeproblemer, er det, fordi tagene i 
afdelingerne har en hældning, så må-
gerne dels har nemt ved at bygge reder 
her, dels ligger i læ. I naboafdelingen 
212 Huslodsvej er tagene meget stejle, 
så mågerne bygger ikke rede her.

Poul Stougaard
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Det store mågeproblem bliver ekstra 
stort, fordi det drejer sig om store sølv-
måger og havmåger med et vingefang på 
op til 1,5 meter. Hvis du lukker bladet og 
lægger det ned, så svarer deres vingefang 
til 7 blade liggende ved siden af hinanden.

VIDSTE DU…

At en måge er hjemmefødning. En mågeunge flyver ikke væk, men 
bygger selv rede der, hvor den er udklækket. Derfor bliver der flere og 
flere måger.  
 
Man mener, at mange af Fredericias mågers forfædre har været en del 
af en kæmpe mågekoloni på den gamle Kemira-grund. Efter den blev 
jævnet, har hundreder af måger måttet finde andre steder – og de er nu 
blevet til titusinder af måger i Fredericias centrum.

For at undgå flere måger, så er 
det essentielt, at du som beboer 
- ikke fodrer fugle og katte, da   
det tiltrækker måger.  
- ikke taber affald på jorden.

Hvis I beboere ikke hjælper til, så 
er ethvert tiltag håbløst.

VIGTIGT

"Vi har flere beboere, der har siddet 
stille og fredeligt på deres altan eller 
terrasse, og pludselig er 34 måger 
gået til angreb på dem og deres mad 
på bordet. Det er uholdbart, så derfor 
er vi gået over til drastiske midler nu, 
som heldigvis stadig er milde, smerte
frie og bæredygtige", forklarer Bolig
kontorets tekniske chef Jørn Brynaa.

Tidligere kom der specialister ud og 
fjernede reder manuelt, inden der 

kom æg i dem. Senere kunne man 
bede kommunens jæger komme ud og 
skyde levende måger. Men ingen af de
lene har forhindret mågeangrebene i 
afdeling 213. De sorte stålfugle, mange 
bruger som fugleskræmsel, vænner 
mågerne sig hurtigt til, og så er de lige
glade med dem, er Pouls erfaring.

5 OVERFLYVNINGER 
Afdelingen har hyret firmaet SkyLevel 
fra Beldringe ved Odense til at over

flyve afdelingen med droner. Første 
overflyvning skete i starten af april, 
og her var der ingen reder endnu. 2. 
overflyvning skete i uge 18, 5 uger før 
grundlovsdag, hvor mågerne typisk 
lægger æggene.

"Da firmaet overfløj afdelingen i april, 
lokaliserede man 2 tomme reder, som 
så blev spulet væk. Det giver os et håb 
om, at beboerne vil opleve færre må
ger i år, selvom vi naturligvis ikke kan 
undgå måger fra naboområderne", for
tæller varmemester Poul Stougaard, 
der håber på, at resultaterne bliver så 
lovende, at andre afdelinger måske 
bliver inspireret af dem. 

Sidste overflyvning bliver i slutningen af 
juli, hvorefter man evaluerer forsøget.

Afdeling 213 har betalt 6875 kr. for de 
5 overflyvninger. Normalt koster det 
50007000 kr. i liftleje/dag, når man fjer
ner mågereder manuelt, så også økono
misk er droneløsningen en god idé.
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Læs her om nogle af de 

nyeste tiltag i driften 

ude i afdelingerne i 

Boligkontoret Fredericia.

Af teknisk chef  

Jørn Brynaa nu
Her

CORONA-drift
Boligkontorets drift er naturligvis også påvirket af Corona, 
men nybyggeri og renoveringer fortsætter som hidtil.

Al udvikling og igangsættelse af nye 
projekter er midlertidigt udskudt, og 
derfor er der ikke så mange nye ting 
at fortælle i denne udgave af "Nyt fra 
Driften".

VI DRIFTER STADIG
Vores førsteprioritet er at sikre drif
ten, så der ser pænt ud i vores afde
linger, at lejemålene kan siges op, sy
nes og istandsættes, og at der bliver 
opkrævet husleje. 

Halvdelen af vores varmemestre var 
i en kort periode fra den 13. marts til 
den 18. marts hjemsendt på en vagt
ordning, så de kunne stå standby for 
de kolleger, der var på job. Der er 
blevet og bliver fortsat arbejdet via 
computere, iPads/tablets og mobil
telefoner, som er vores livliner også 
til jer beboere, da vi har lukket vores 
områdekontorer. Alle varmemestrene 
er som sagt på arbejde, hvor de ser

vicerer afdeling er ne som før nedluk
ningen, dog fortsat med den und
tagelse, at det kun er uopsættelige 
opgaver i lejemålene, som fx ind og 
udflytningssyn og stoppede toiletter, 
som udføres. Vi håber også, at vi via 
synlighed af vores medarbejdere får 
skabt en tryghed, ved at vi er til stede. 
Og det foregår med værnemidler og 
masser af håndsprit indenfor række
vidde. Vores inspektører arbejder 
hjem mefra med drifts og vedligehol
delsesplaner. Møder holder vi stadig, 
nu blot via Skype. 

NYBYGGERIER OG RENOVERINGER 
IKKE PÅVIRKET
Vores forskellige renoveringer og ny
byggerier er ikke påvirket af Corona
situationen, fordi det meste arbejde 
ligger udendørs og foregår efter me
get skrappe Coronaretningslinjer. Fx 
i afd. 502 Østerbo, som du kan læse 
om side 10.

18   JUNI 2020
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DIREKTØR FINN MUUS

D en 6. marts 2020 besøgte bo
ligminister Kaare Dybvad og 

Fredericias borgmester Jacob Bjer
regaard vores afdeling 402 Holbergs
haven, der længe har stået i kø til at 
blive renoveret for penge fra Lands
byggefonden.

Vi var og er glade for, at ministeren 
tog sig tid til besøget, især i lyset af, at 
boligforligsforhandlingerne dengang 
var i den indledende fase på Christi
ansborg. Efter besøget drøftede vi 
behovet for, at flere penge bliver afsat 
til renoveringer i Landsbygge fonden, 
men jeg kunne ikke fornemme minis
terens holdning til dette.

CORONA ÆNDREDE 
DAGSORDENEN
Kort efter besøget indtog Corona
krisen den politiske dagsorden på 
Christiansborg og har helt forståeligt 
gjort det indtil nu. Det betyder dog 
heldigvis ikke, at det boligpolitiske ar

bejde ligger stille. Snarere tværtimod. 
Tidligere kunne nogle være bange 
for en overophedning af markedet, 
men i den nuværende Coronakrise 
vil vi formentlig opleve det modsatte: 
Flere arbejdsløse pga. en privat byg
gesektor, der vil gå ned i gear. 

Over en bred kam har erhvervsor
ganisationerne og Boligselskabernes 
Landsforening gjort opmærksom på 
mulighederne i de afventende pro
jekter i Landsbyggefonden. Det er 
pro jekter for over 18,4 mia. kr., der 
kan være med til at afbøde forudsi
gelserne om over 16.000 kommende 
arbejdsløse håndværkere.

Vi kan i den almene boligbevægelse 
arbejde meget hurtigt. Det er der 
brug for i dansk økonomi, og det be
laster ikke den i forvejen ombejlede 
statskasse, så der kommer ikke en se
nere skatteregning. 

Det vil i stedet betyde, at 72.000 boli
ger kan renoveres. Af dem vil 2/3 af re
noveringerne løfte boligerne op til en 
moderne energiramme, samtidig med 
at vi får en masse tilgængelighed for 
ældre indarbejdet i renoveringerne. 

Status kort før deadline er/var, at re
geringen har meldt ud, at de almene 
boligafdelinger, der allerede nu står 
i kø i Landsbyggefonden til renove
ringer, kan igang sætte renoveringer 
for et samlet beløb på 18,4 mia. kr. 
Herudover vil man frem til 2026 af
sætte yderligere 11,6 mia. kr., der skal 
understøtte endnu flere renoveringer 
og den grønne omstilling i Danmark. 
Forhandlingerne i Folketinget om 
den samlede pakke var igang kort før 
trykning (uge 19).

i Holbergshaven
MINISTERBESØG

Boligminister Kaare Dybvad 
havde selv bedt om at 
besøge en af Boligkontoret 
Fredericias afdelinger, der 
længe har stået i kø til at få 
penge fra Landsbygge- 
fonden til renovering
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MALTE ABILDGAARD CHRISTENSEN, BOLIUS

U anset om din køkkenvask er af porcelæn eller stål, kan 
du effektivt gøre den ren med en af to metoder, lavet 

af Bolius' rengøringsekspert, Fru Grøn.

SÅDAN BLIVER KØKKENVASKEN REN 
– BILLIGT OG ENKELT
1.  Fjern snavs og snask fra vasken med en opvredet klud.
2.  Tilsæt en smule opvaskemiddel  på en klud og rengør 

vasken.
3.  Er vasken ekstra beskidt, så brug 2 dl surt opvaskemid

del blandet med 1 dl eddike eller 1/4 dl eddikesyre.

RENGØR VASK, VANDHANE OG DYSE MED EDDIKE
Er din vask, vandhane eller dysen på hanen tilkalket, kan du 
fjerne det med husholdningseddike. Det er dog lidt tid om 
at virke, alt efter hvor kraftig tilkalkningen er, og da eddike er 
flydende, bliver det ikke siddende på det tilkalkede område 
uden lidt hjælp fx ved brug af toiletpapir. Hvis du vil fjerne 
kalken hurtigere, er det derfor en fordel at bruge korrekt 
doseret og opblandet eddikesyre.

Brug eddiken sådan:
Iblødsætning:  Læg den vandbesparende dyse, der sidder 
på vandhanen, i en skål med eddike natten over. Du kan også 
sætte en vatrondel tilsat eddike rundt om hanens udløb, 
hvis den er svær at få af.
Indpakning:  Læg en klud eller toiletpapir med eddike på 
kalkpletter.
Rengøring: Bland 1 dl husholdningseddike med 2 dl surt op
vaskemiddel. På den måde har du et rengøringsmiddel, der 
kan fjerne både kalk og smuds.

Få en ren

KØKKENVASK
Bakterier, fluer og hvepse sværmer i og omkring køkkenvasken, når det bliver varmere. 
Læs her, hvordan du får en ren vask fri for fedt og indgroede madrester

GUIDE

En ren vask og et rent afløb er både flot-
tere og mere funktionelt end et beskidt.
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Fru Grøn er selvstændig grøn konsulent 
indenfor hus holdning.

• Hedder rigtigt Anne Grete Rasmussen.
• Født i 1951.
• Uddannet husholdningslærer og 

master i sundheds-pædagogik, 
tidligere projektleder hos Statens 
Husholdningsråd.

• Selvstændig Grøn konsulent indenfor 
husholdning, bl.a. hos Bolius.

• Rengøringsfilosofi: HOLD rent frem 
for at GØRE rent. Fjern smuds med 
mekanik fremfor kemikalier. Brug ikke 
universalrengøringsmiddel – målret 
rengøringsmidlet alt efter typen af snavs.

FAKTA OM FRU GRØN
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LENE EJG JARBØL, VIDENCENTRET BOLIUS  TOMMY VERTING

Toiletbørster bliver rigtig ulækre, jo længere tid du bru
ger dem. Men hvis du køber en god toiletbørste og be

handler den godt, kan den holde længe.

HVAD ER EN GOD TOILETBØRSTE?
På en god toiletbørste hænger selve børsten på holderen, 
så den ikke kommer ned i vandet i beholderen. For at undgå 
lugt og bakterier er det vigtigt, at børsten tørrer efter hver 
gangs brug. 

Vælg evt. en model, der hænger på væggen i badeværelset. 
Det er også en stor fordel, når gulvet skal rengøres.

Har du en model med en skål til opsamling af vandet, skal du 
huske at tømme skålen med mellemrum. Skyl gerne børsten 
i toiletkummen med toiletrengøringsmiddel, så er det fint 
nok rent hygiejnisk. 

Bor du i et område med meget kalk og evt. okker i vandet,  
er det en god idé at anskaffe en dobbeltbørste med 
 rense børste til skyllekanten.

SKAL JEG DESINFICERE?
Nogle steder på nettet anbefaler man at desinficere toilet
børsten med kogende vand, med klor eller Rodalon. Og flere 
fabrikanter sælger forskellige antibakterielle kemikalier, som 
dræber bakterier, når du rengør toilettet. 

Men hvis din familie er sund og rask, er det ikke nødven
digt at desinficere med specialkemikalier i hjemmet. Skrub i 
 stedet med børsten dagligt, og brug et miljømærket toilet
rengøringsmiddel hver uge. Det siges, at de fleste bakterier i 
en sund og rask familie er gode bakterier, som er en forud
sætning for vores sundhed. 

TOILETRENGØRINGSMIDDEL
Trænger din toiletbørste til at blive renset, så hæld lidt toilet
rengøringsmiddel på børsten.

BRUG BØRSTEN HVER DAG
Bruger du børsten dagligt, vil kalk og smuds ikke hobe sig op 
på børste og toilet, og det er med til at holde børsten ren.

Når du bruger børsten, fjerner du skidtet ved at skrubbe, og 
du behøver ikke at bruge så meget rengøringsmiddel. 

Derfor er det også en god idé at lære børnene at bruge toi
letbørsten ved alle ’store’ skyl. Det fjerner bakterier, holder 
kalken nede og minimerer kemikalieforbruget.

KØB AF NY SMART MODEL?
I dag kan man købe toiletbørster i forskellige design, og 
 priserne svinger fra 10 kr. til over 2.000 kr.

Det er ikke en god idé at købe en toiletbørste med konser
veringsstoffer og parfume. Det er ofte dyrt, og det er over
flødigt at bruge rengøringskemikalier. I stedet anbefales det 
at anvende miljømærkede toiletrengøringsmidler.

Skal du gøre toiletbørsten ren eller  
smide den ud og købe en ny – eller  
kan du bare bruge den igen og igen,  
som den er? Læs mere her

Der er flere ting, du kan gøre for 
at undgå en ulækker toiletbørste. Undgå ulækker

 TO  LET-
BØRSTE
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AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG
STEFANS KLUMME 

I disse tider, hvor vi både i vores eget lille land og globalt 
bliver udfordret på vores liv og vaner, så må vi tænke nyt. 

Eller måske nærmere: Vi må vende tilbage til nogle af de 
gamle dyder. 

NATUREN ER EN MEDSPILLER
Der er en nemmere og billigere løsning end at køre have
affald på containerpladsen. Kvasbunker og insekthoteller i 
haven og på altanen er meget bedre for biodiversiteten – 
både for mennesker og for alle dyr, insekter, fisk, bakterier 
og planter. I stedet for at se naturen som modspiller skal vi 
arbejde med den og ikke imod den. 

I starten af viruspandemien blev vi bedt om at holde os 
hjemme, og så rejste der sig en storm på de sociale medier, 
fordi danskerne ikke kunne komme af med bl.a. haveaffal
det, som de havde samlet, nu de havde fået ufrivilligt fri og 
brugte energien ude i haven. 

Men der er en meget nemmere løsning: Lad haveaffaldet bli
ve i haven – ikke lægge det tilfældigt, men 'bruge det klogt'. 
Fx ved at samle det, så det kan blive hjem for insekter og 
'madkasse' for fugle – eller det kan blive en uforstyrret sove

plads for pindsvin om dagen, inden de vågner for at spise 
snegle og insekter. 

Og endelig, så formulder kvasbunken lige så stille og giver 
næringsstofferne tilbage til jorden, helt tæt på, hvor de op
rindelig blev optaget. Helt naturligt cirkulært.

ALTAN ELLER ALTANKASSE
Hvis du ikke har en have, har du måske en altan med kruk
ker eller en altankasse, hvor afblomstrede planter kan være 
et hjem for insekter. Lav fx et lille simpelt insekthotel – se  
www.tagtomat.dk eller i martsudgaven af  LEJLIGHEDEN. 

En insektbolig er ikke noget nyt og svært. Faktisk har insek
ter fundet deres egne boliger altid, så du kan ikke gøre no
get forkert, bare der er sprækker og hulrum, der kan give 
tryghed og beskyttelse. Den simple og rigtig hurtige er at 
binde en snor om nogle plantestængler og hænge dem op.

Du kan også lave den udvidede model og stikke plantestæng
lerne i en tom konservesdåse evt. sammen med noget bølge
pap, krøllet papir, en grankogle eller nogle sten. Bare sørg for, 
at den står tørt, de fleste insekter er nemlig dårlige svømmere.

Når du har fået lavet dit insektbo, får du garanteret også be
søg af musvitter og mejser, der lige tjekker, om der mon ikke 
skulle have gemt sig et lækkert insekt mellem plantedelene. 

Alt i alt er der altid to sider af en sag. Og i den krise, vi er 
midt i, er der efter min mening tid til refleksion over, hvad 
der giver værdi, og hvad vi troede var værdi. 

De små, nære ting i dagligdagen giver stor værdi, hvis man 
lægger mærke til dem.

Jeg forstår det

Når havefolket bliver sure 
over Corona-lukkede 
genbrugspladser, selvom både 
planter, dyr og insekter og vi 
selv har meget bedre af, at 
haveaffaldet bliver i haven

IKKE…
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Simpelt og hurtigt: Bind en snor om  
nogle plantestængler, og hæng dem op.

BÆREDYGTIGHED



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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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

Ole Myrfeld
2280 0564 / olmy@hth.dk
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