
8 Vi tager jeres affaldskamp
Boligkontoret Fredericia kæmper for, at I 
ikke skal betale så meget for jeres affald.

Kunst hylder "Syren"-arbejdere
"DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE"-værket 
på Kongens Punkt er en kommentar til en 
tankevækkende Fredericia-historie.
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Affald er også en ressource
Vi kan lære rigtig meget af urfolk og folk  
i fattige lande ift. at genbruge mere.
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ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN  ligr@boligfa.dk

Danmark er et trygt land at bo i. Vi har et demokrati, et 
gratis sundhedssystem og et socialt sikkerhedsnet, der un-
derstøtter os igennem livet. Men selvom de helt grundlæg-
gende forhold danner rammen for et trygt samfund, så kan 
vi alligevel føle os utrygge, når vi bliver ramt af en krise som 
den, Corona-virussen har udløst i hele verden. 

CORONA-HÅNDTERING 
I Boligkontoret Fredericia måtte vi lukke for fysisk ekspedi-
tion i administrationen på Vesterbrogade d. 13. marts, stort 
set alle medarbejdere blev sendt hjem for at arbejde hjem-
mefra, og vores varmemestre skulle møde ind hjemmefra i 
stedet for at møde ind på deres områdekontorer. 

Vores beboere måtte ikke tage personlig kontakt til deres 
varmemestre, men kun kontakte dem pr. mail eller telefon. 
Underligt var det, men også nødvendigt for at passe på os 
selv og hinanden, da ingen vidste, hvad der ventede os!

ØGET SAMFUNDSANSVAR
Vi har nu siden d. 15. maj 2020 været tilbage i en nogen-
lunde normal hverdag, bortset fra en kort nedlukning den 
19. august til den 24. august, hvor administrationen, varme-
mestre og boligsociale medarbejdere igen er mødt ind på 
deres faste arbejdspladser. Vi er dog bevidste om, at vi nu 
ser ind i en fremtid med et øget samfundsansvar, hvor vi i 
endnu højere grad end tidligere skal sikre os selv, vores be-
boere og vores samarbejdspartnere en tryg hverdag. Man 
skal fx ikke frygte at blive smittet med Corona-virus, når man 
deltager i de årlige afdelingsmøder, der nu er gået i gang. 

ALLE HAR LØFTET I FLOK
I Boligkontoret Fredericia har alle løftet helt utroligt under  
Corona-krisen, da det så allerværst ud. Det vil jeg meget  
gerne sige en varm tak for. Det er umuligt at beskrive, 
 hvordan både ledelsen, organisationsbestyrelsen, afdelings-

bestyrelser, beboere, medarbejdere i administrationen, fri-
villige i afdelingerne og vores boligsociale medarbejdere på 
få timer og dage fik omorganiseret sig for at kunne støtte 
vores beboere og fortsætte driften, så vi fik et godt og 
stærkt Corona-beredskab. 

"Intet har været, som det plejer, og intet vil blive, som det 
plejer", er den læring, vi må tage med os, når vi skal kigge 
fremad fra Corona-krisen.
 
Vi har oplevet, hvor sårbare vi er som mennesker og som 
nation, fordi vi lever i en global verden, hvor vi er en del af 
noget større: Vi kan ikke bare gennem længere tid lukke os 
om os selv. Som landets statsminister sagde ved nedluknin-
gen af Danmark, bliver det sværere at lukke op igen, end det 
er at lukke ned. Det må man sige er en sandhed, vi har kun-
net og vil kunne mærke.

CORONA-BOLIGFORLIG
Noget godt er der kommet ud af Corona-krisen, nemlig det 
boligforlig, der i maj blev indgået i Folketinget. 

Et forlig, der betyder, at renoveringer med støtte fra Lands-
byggefonden nu kan sættes i gang med et beløb på 30 mia. 
kr., og af dem bliver de 18,4 mia. frigivet frem til udgangen af 
2021, resten frem til 2026. 

I Boligkontoret Fredericia arbejder vi på højtryk med at 
sætte gang i alle de projekter, vi har indberettet til Lands-
byggefonden. 

Jeg vil gerne ønske jer allesammen et rigtig godt efterår og 
god fornøjelse med at læse vores lokale blad LEJLIGHEDEN.

før, under og efter
CORONA

Vi har lært rigtig meget af Corona-krisen 
– og der er også enkelte fordele, vi alle 
kan nyde godt af i tiden efter

OBS
Redaktionen  er afsluttet  d. 20. august
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I kølvandet på Corona er der set ekstra mange virus- og cyber-
angreb. Derfor er det nu vigtigere end nogensinde, at du 
passer på i den digitale verden.

Download fx den gratis app "Mit digitale selv-
forsvar", der hjælper alle, der handler online, 
til at undgå fup-butikker og at spotte en 
svindler og andre aktuelle it-trusler.

Og er skaden sket, vejleder app'en med konkrete råd til at 
løse problemet. Du finder også gode råd, hvis du opdager 
mystisk aktivitet på din netbank, eller hvis varerne, du købte 
på nettet, aldrig dukker op.

App'en er lavet i et samarbejde mellem Forbrugerrådet 
Tænk, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.

Mit
selvforsvar

digitale

SAMMENHOLD
og fællesskab

Beboerne på Kongens Punkt råder over 3 fælles tagterras-
ser på 3. sal med kig ind mod byen og ud på Lillebælt. Efter 
i fællesskab at have besluttet, hvilke møbler de har brug for 
på tagterrasserne, melder 10 beboere sig som frivillige til at 
samle møblerne, der kun kan fås som 'saml selv'.

Møblerne ankommer i slutningen af juni, og samme dag går 
'samleholdet' i gang, godt hjulpet af andre frivillige, der mø-
der op. De kommende dage står i samlingens tegn: 15 borde/
bænke-sæt og 30 blomsterkasser bliver samlet. Alle tager 
ansvar og viser ejerskab, og flere kommer med forslag til 
plantevalg og tilbyder at vedligeholde blomsterkasserne.

Edvin Steiness

En fælles tagterrasse fik nye møbler på 
initiativ fra beboerne på Kongens Punkt

En gruppe beboere hjælpes med at samle møblerne for alle.

Ved indvielsen af de nye fælles tagterrasser møder 70 beboere 
op og nyder en pølse fra en pølsevogn i gården, spisning ved de 
nye møbler og den dejlige udsigt.

Vi siger velkommen til 131 nye beboere, der er flyttet ind i en 
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder. 

VELKOMMEN
til nye beboere
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HJERTESTARTER-KURSUS

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

Har du en Apple-telefon, så henter du hjertestarter-appen i AppStore.  
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.

Download hjertestarter-appen

I vil blive undervist af dygtige læger eller ambu-
lance reddere, som har været med til at behandle 
mange hjertestop udenfor hos pitalerne. Kurset 
er både sjovt, underholdende og utrolig lærerigt.

Kurset følger de gældende nationale og interna-
tionale retningslinjer for genoplivning.
Der serveres kaffe, te og vand. 

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.

 
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.

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

TORSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 17.00-20.00

TILMELDING 
senest 22. september
til Bianca Lassen på 
bla@boligfa.dk eller 

7622 1215.

OBS

Gratis
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SOCIALT ARBEJDE

JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN  CLAUS FISKER

S toltheden lyser ud af øjnene, og talestrømmen fra de 
unge drenge er nærmest ikke til at stoppe, da LEJLIG-

HEDEN's journalist og fotograf møder dem i Korskærpar-
kens Medborgerhus.

Drengene har også meget at være stolte af. I knap et år har 
de arbejdet på at etablere deres egen mikrovirksomhed som 
en del af projektet "Mind Your Own Business", hvor iværk-
sætteri er omdrejningspunktet. De har her etableret virk-
somheden "H2B-Lifted", som de med deres ihærdige indsats 
og engagement før sommerferien vandt en ærespris og pris 
for innovation og nytænkning for ved "Mind Your Own Busi-
ness Award 2020" i København.

Korskærdrengene har samarbejdet med venture-piloter samt 
erhvervspartnere fra erhvervslivet. Men det er på fodbold-
banen ved Korskærparken, det hele begyndte:

"Vi har tit stået på fodboldbanen og set de ældre beboere 
i området slæbe på tunge indkøbsposer og især haft svært 
ved at slæbe poserne op ad trapperne til deres lejligheder. 
Vi har mange gange hjulpet med at bære poserne op", siger 
18-årige Mohammad Husnan Ashraf, der er en af de i alt 13 
drenge, som er med i H2B-Lifted.

"Faktisk var det, da vi skulle hjælpe en dame i min opgang, 
at idéen opstod. Vi må da kunne hjælpe dem alle sammen", 
fortæller 18-årige Abdirahman Igal.

"Vi vil gerne

HJÆLPE ÆLDRE"

En gruppe drenge fra Korskærparken har startet deres egen mikrovirksomhed for at 
hjælpe især ældre mennesker. Det har de modtaget priser for – men det hele begyndte 
på fodboldbanen i Korskærparken

Navnet H2B-Lifted er skabt af drengene.  
H står for Hjælp, 2B står for to gange B  i 
hhv. Bæredygtig og Brugervenlig, Lifted 
er det engelske ord for at blive løftet: Så 
navnet kan oversættes til 'hjælp til at 
blive løftet', her 'op ad trapper'.

ORDBOG "H2B-LIFTED"

Navnet H2B-Lifted er skabt af drengene:  H står for Hjælp, 
2B står for to gange B i hhv. Bæredygtig og Brugervenlig, 
Lifted er det engelske ord for at blive løftet: Så navnet kan 
oversættes til 'hjælp til at blive løftet' op ad trapper. 
Fra venstre er det: Abdirahman Igal, Mohammad Husnan 
Ashraf, Denis Simic,  Fatjon Ramadani  og Munawar Ali.
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SOCIALT ARBEJDE

IDÉEN, DER UDVIKLEDE SIG
Først brainstormede drengene på at udvikle en trappelift. 
Men det krævede langt mere arbejde, tid og økonomi, end 
drengene havde til rådighed. Idéen udviklede sig derfor til 
en måtte i stødabsorberende og skridsikkert materiale. 

"Måtten bliver sat på trappetrinene. Materialet sørger for af-
fjedring og stødabsorbering, så det bliver meget nemmere 
at komme op ad trapperne", fortæller Fatjon Ramadani.

Med priserne fra Mind Your Own Business Award 2020 i 
København fulgte en pose penge og yderligere sparring fra 
eksperter og erhvervsfolk, så de kan videreudvikle idéen.

MISSIONEN ER AT HJÆLPE ANDRE
De 13 drenge er ikke i tvivl om, hvad der er årsag til, at netop 
deres produkt og virksomhed vandt priserne.

"Alle de andre virksomheder præsenterede produkter til de-
res egen målgruppe. Vi har hele tiden haft den mission, at vi 
vil hjælpe andre", siger 17-årige Denis Simic.

Faktisk betyder det at hjælpe andre meget for drengene fra 
Korskærparken. De har stort set alle brugt en del af fritiden 
på frivilligt arbejde som fx rengøring og pasning af børn. 

"Man får det bedre med sig selv ved at hjælpe andre", siger 
Mohammad Husnan Ashraf.

Drengene gør det også for at vise, at der altså bor menne-
sker i boligområdet, som vil noget godt.

"Når man hører om Korskærparken, så er det ofte de dårlige 
ting, som bliver nævnt. Det vil vi også gerne være med til at 
ændre på", siger Fatjon Ramadani.

GENSIDIG RESPEKT
Selvom drengene har travlt med uddannelse på handelssko-
le og gymnasiet og fritidsjob i bl.a. Netto og på Burger King, 
så mødes de fast hver tirsdag i mindst 2 timer og snakker 
om deres virksomhed. Ikke på et eneste tidspunkt har der 
været optræk til uenighed eller udfordringer blandt dem.

Virksomheden er opdelt i flere afdelinger med hver deres 
ansvarsområde indenfor fx salg, marketing og økonomi. En 
person fra hver afdeling sidder med i virksomhedens besty-
relse, hvor de store beslutninger bliver taget.

"Det fungerer rigtig godt. Der er en gensidig respekt blandt 
os. Og selvom vi kendte hinanden i forvejen, så ser vi plud-
selig nye sider af hinanden. Ham, der normalt er stille, har 
måske lige pludselig en masse at sige, når han laver noget 
af det, der interesserer ham, eller han er dygtig til. Det er 
meget lærerigt", siger Abdirahman Igal.

Drengene er ikke i tvivl om, at de får en masse viden og 
erfaring med, som de kan drage stor nytte af i deres liv. 
De har fået struktur på hverdagen og lært at lave marke-
tingplaner og præsentationer foran en masse mennesker, 
og så har de lært at samarbejde og respektere hinandens 
forskelligheder.

"Tingene kommer ikke af sig selv. Det hele kræver hårdt 
 arbejde. Men det nytter noget at kæmpe for det, man  
gerne vil". 

FREMTIDEN
Drengenes drøm er at videreudvikle H2B-Lifted og produk-
terne. Det næste år er de med i Mind Your Own Business 
Akademi, hvor de kommer til at lære endnu mere om at 
drive forretning. Derefter står de på egne ben. Men det be-
kymrer dem ikke.

"Vi er så godt i gang nu, og vi har så mange gode idéer til at 
drive det hele videre. Så vi tror på, at det hele nok skal gå", 
lyder det fra drengene.

Næste fase for drengene er at udvikle en prototype og teste 
den hos en udvalgt målgruppe. Mohammad Husnan Ashraf og Abdirahman Igal.

Fatjon Ramadani, Denis Simic og Munawar Ali.
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ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN 

OG DIREKTØR FINN MUUS

B  oligkontoret Fredericia og vores kolleger i boli.nu har i 
de sidste 7 år arbejdet på at få skabt bedre løsninger til 

sortering af affaldsressourcer samt en mere retfærdig takst-
politik for vores boligafdelinger. 

Som de to store boligorganisationer i Fredericia har vi sam-
let 7000 boliger. I flere bebyggelser – fx Korskærparken og 
Sønderparken – har begge organisationer investeret i ned-
gravede affalds- og ressourcestationer. Investeringen har vi 
foretaget af flere årsager:
•  dels for at få skabt et grundlag for at kunne spare penge 

på vores affaldshåndtering ved at minimere mængden af 
restaffald, som er det eneste, vi betaler for at få hentet.

•  dels for at vi, i tråd med kommunens Natur- og Miljø-
politik, kan sikre en bedre sortering af vores affald, så gen-
anvendeligt affald bliver en ressource. 

FAST INTERVAL ELLER VED BEHOV?
Vi har – efter aftale med Fredericia Kommune og for at få 
ændret den nuværende takstpolitik fra 2015 – udformet 
vores nedgravede løsninger, så de kan få monteret niveau-
målere i de nedgravede affalds- og ressourcestationer. 

Vi kæmper jeres

AFFALDSKAMP
I 7 år har Boligkontoret Fredericia været i dialog med Fredericia Kommune for at få en 
mere retfærdig pris på affaldshåndtering. På 5. år venter vi på, at kommunen sætter 
målere op i vores nedgravede sorteringsbeholdere, så I beboere kan betale for den 
mængde affald, I har, og ikke en fast pris uanset mængde. Det vil være mest retfærdigt 
og bedst for både miljøet og jeres pengepung

økonomiske
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Med niveaumålere kunne beholderne nøjes med at blive 
tømt, når de er fulde – og ikke som nu i et fast interval uanset 
affaldsmængde. På den måde vil en afdeling med nedgravede 
affaldsstationer kun komme til at betale, når deres beholdere 
er fyldte, mens de afdelinger, der har almindelige affaldssta-
tioner, kan have færre affaldsspande – og dermed skal betale 
mindre for at komme af med afdelingens restaffald.

EKSPLOSION I UDGIFTER TIL RENOVATION!
Problemet er lige nu, at kommunen ikke er kommet videre 
end at love os, at niveaumålerne vil blive installeret og mon-
teret. Men det haster, da vi med den nuværende takstpolitik 
betaler for meget for at komme af med vores restaffald i 
forhold til private parcelhusejere. 

Fakta er nemlig, at boligområderne selv har betalt alle om-
kostninger til de nedgravede affaldsstationer, mens affalds-
spandene ude hos parcelhusejerne er en del af den gene-
relle affaldstakst. Oveni det er beboere i etageboliger med 
til at betale for de nye spande, som parcelhusejerne nu skal 
have snart pga. en øget sortering af affaldet. 

LEJERE BETALER FOR EJERE 
Beboere i de almene etagebyggerier er derfor med til at 
betale for affaldshåndtering i private parcelhuse – og det 
samtidig med at beboere i etageejendomme fra årsskiftet fik 
en øget regning på deres renovation på 12-25%. Det sidste 
kommer til at betyde højere huslejer for de almene beboere. 

Det er ikke i orden, at vi som almen boligorganisation skal 
betale mere end de private boligejere.

HAR VI VÆRET NAIVE?
Vi har hele tiden troet på, at hvis takstpolitikken bliver gjort 
dynamisk, så man betaler for reelle mængder restaffald, så 
kommer man som lejer til at betale mindre for affaldshånd-
teringen, hvis man sorterer bedre. Altså: Jo bedre man sor-
terer, jo mindre koster det at komme af med affaldet for 
afdelingen og dermed for den enkelte beboer.

Det vil betyde, at vi alle på sigt får en langt mere bæredygtig 
affaldshåndtering med mindre restaffald til forbrænding og 
mere affald, der ender som en affaldsressource til genbrug. 
Fx papir, pap, metal, plastic, glas osv.

En affaldshåndtering, der er helt i tråd med den nuværende 
regerings målsætning i den nye klimaaftale. 

MEN…
Gennem årene har vi med jævne mellemrum haft møder 
med Fredericia Kommunes afdeling for Affald og Genbrug, 
hvor vi har forelagt dem vores argumenter for at få indført 
en takstpolitik, hvor I – vores beboere – får samme vilkår 
som kommunens øvrige borgere. Fx parcelhusejerne.

En takstpolitik, hvor vores afdelinger selv kan vælge de 
nødvendige antal beholdere (antal liter), som passer til den 
 restaffaldsmængde, den enkelte afdeling producerer. Og 
hvor de nedgravede affalds- og ressourceløsninger kan blive 
afregnet efter vægt eller antal tømninger. 

Det ville også være en meget mere retfærdig løsning, i ste-
det for at vi – som nu – betaler et fast beløb pr. lejemål, sva-
rende til, at hver lejebolig har en 75 liters beholder stående, 
der tømmes hver 14. dag. 

Vi mener, at Fredericia Kommune bør tage hensyn til, at der 
typisk bor færre personer pr. husstand i de almene boliger 
end i parcelhuse, og at affaldsproduktionen derfor er min-
dre pr. lejemål. 

Kommunen har desuden den fordel og besparelse, at de 
ikke skal stille en kommunal container op ved hver eneste 
almen bolig, som det er tilfældet ved mange parcelhuse, 
netop fordi vi har affaldsstationer og nedgravede løsninger. 
Desuden står vi i forvejen for en intern håndtering af affald 
ved vores varmemestre i afdelingerne, hvilket er finansieret 
via huslejen.
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 MILJØUDVALGSFORMAND CHRISTIAN BRO  CLAUS FISKER

"På trods af det øgede fokus på miljørigtig adfærd, så ople-
ver vi på landsplan en stigning i mængderne af restaffald til 
forbrænding. Det giver øgede forbrændingspriser – og det 
kan kun betales via renovationsafgiften.

Og på trods af det øgede fokus på genbrug og genanven-
delse, så oplever vi faldende priser på de frasorterede 
'frak tioner' – det betyder en mindre indtægt, som kun kan 
kompenseres via renovationsafgifterne. De nedgravede løs-
ninger gør ingen forskel i den sammenhæng.

Oveni kommer en ny standardiseret landsdækkende ind-
samlingsordning – som vi, for Fredericias vedkommende, 
faktisk ikke kender det fulde omfang af endnu. Derfor væl-
ger vi da også at fastholde renovationstaksterne i 2021, så 
lovgivning og bekendtgørelser kommer på plads, og vi får 
et overblik over, hvad regeringens plan om udsortering i 10 
forskellige fraktioner kommer til at betyde for os lokalt.

Jeg vil afslutte min kommentar med, at renovationsafgiften 
for nuværende er sammensat af et grundgebyr, som alle be-
taler – og en literpris for restaffald, som for parcelhusejere 
er 0,49 kr. pr. liter inkl. moms, for lejligheder er den 0,31 kr. 
pr. liter inkl. moms."

Miljøudvalgsformand i Fredericia Kommune, Christian Bro (A), 
kommenterer Finn Muus' argumentation og undren over, at lejere 
siden nytår har betalt 12-25% mere for renovation

Kommunen svarer
... Affaldskamp:

CORONA – nu en del af hverdagen

ADMINISTRATIONEN
I ekspeditionen på Vesterbrogade har 
vi åbent for personlig henvendelse i 
vores åbningstider, men vi lukker sta-

dig kun et begrænset antal mennesker 
ind ad gangen, så alle kan stå med pas-
sende afstand. Vi har også opsat plexi-
glas ved skrankerne i ekspeditionen, 
der skærmer besøgende og personale. 

VARMEMESTER
Ring eller skriv til din varmester. Er det 
bydende nødvendigt at se ham, så mø-
des med ham udenfor.

BESØG I DIT HJEM
Følg disse retningslinjer, hvis du får 
 besøg af en af vores ansatte, varme-
mester eller håndværkere i dit hjem:

•  Giv ikke hånd, hverken til 'goddag' 
eller 'farvel',  men sig det med ord.

•  Hold min. 2 m afstand og gå ind i et 
andet rum, mens arbejdet foregår.

• Varmemester og håndværker har 

selv håndsprit med, som de bruger før 
og efter besøget. Mundbind bruges 
efter behov og efter aftale. På den 
måde forhindrer vi smittespredning 
fra én bolig til den næste, samtidig 
med at vi passer på os selv. 
 
PAS GODT PÅ JER SELV 
– OG HINANDEN
Uanset om du møder andre hjemme, 
eller I mødes i opgangen, på legeplad-
ser, i cykelkældre eller fællesvaskerier, 
så husk:

•  Bliv inde, hvis du har symptomer.
•  Hold mindst 2 m afstand til folk, du 

ikke kender. Måske er de udsatte.
•  Vask og afsprit ofte dine hænder.
•  Undgå så vidt muligt at bruge ge-

lændere mv., som mange rører ved.
•  Host og nys i ærmet.

Vi fortsætter med at tage mange forholdsregler for at beskytte både beboere og ansatte

OBS
Redaktionen  er afsluttet  d. 20. august
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

I skrivende stund (22. aug.) gælder der et forsamlingsforbud 
for over 100 mennesker ad gangen. Så mange kommer der 
sjældent til vores afdelingsmøder, så vi afholder møderne 
som planlagt her i september. I lyset af Corona bliver der 
dog nogle vigtige ændringer ift. tidligere år:

•  Tilmelding er et krav i år, så vi undgår for mange men-
nesker samlet. Dvs. at vi booker mødelokaler til det antal, 
der er meldt til. Møder der ikke-tilmeldte op, er vi tvunget 
til at afvise dem ved døren, hvis vi med dem ville over-
skride det antal, der er tilladt i lokalerne. Der skal mindst 
være 2,2 m2 pr. person.

•  Der var tilmeldingsfrist 18. august jf. indkaldelserne.

•  Spis hjemmefra, da vi i år er nødsaget til at droppe fælles-
spisning efter møderne pga. Corona-restriktionerne.

I mødelokalerne er der selvfølgelig masser af sprit samt mu-
lighed for håndvask. Generelt har vi i år valgt større lokaler, 
så mange afdelinger kommer til at holde deres årsmøde i 
andre lokaler end normalt. 

•  Dobbelttjek din indkaldelse for, hvor mødet bliver afholdt 
i år. Det kan være et andet sted end de øvrige år. 

Når det er skrevet, så afholdes årsmøderne efter planen, så 
beboerdemokratiet kan fortsætte i Coronaens skygge.

Vel mødt!

I år er det et krav, at du tilmelder dig møderne på forhånd, og samtidig er fællesspisning 
efter møderne aflyst

påvirker afdelingsmøderne
CORONA

OBS
Redaktionen  er afsluttet  d. 20. august
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KUNST

REDAKTØR JOAN GRØNNING  ML FOTOGRAFI

E fter en meget kort produktionstid på 6 mdr. kom en me-
get lang Corona-ventetid, inden den internationalt aner-

kendte kunstner Signe Guttormsens kunstværk "DET VI IKKE 
VED DET VED VI IKKE" blev indviet. 

Indvielsen foregik ad to omgange d. 18. juni pga. Corona-
begrænsninger. Hold på 50 gæster ad gangen blev lukket 
ind i gården til taler, champagne og kransekage. Dagen var 
varm, og humøret højt hos både kunstner, kunststøtter og 
 beboerne på Kongens Punkt.

LEJLIGHEDEN har talt med kunstneren om hendes tanker 
bag – og hvordan hun håber, at værket vil være et monument, 
der bevarer mindet om de hårdtarbejdende arbejdere på 
Dansk Svovlsyre- og Superfosfatfabrik – i daglig tale dengang 
bare 'Syren' – og deres koner. Det kan du læse om side 14.

Til selve indvielsen talte LEJLIGHEDEN med nogle af bebo-
erne på Kongens Punkt om, hvad de syntes om kunstværket.

Se selv kunstværket, der er offentligt tilgængeligt døgnet 
rundt i gården på Kongens Punkt via indgangen Oldenborg-
gade 42, 7000 Fredericia.

på Kongens Punkt
KUNST

Efter 4 måneders Corona-forsinkelse blev kunst-hyldesten til de tidligere ansatte på 
Dansk Svovlsyre- og Superfosfatfabrik samt deres koner indviet 

De besøgende, gæster og beboere nød 
kunsten og dagen, der bød på både sol, 
bobler og kransekage samt taler.
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KUNST

JØRN OG KRISTINA THEODORSEN, 128, 3,2
"Det er fantastisk kunst i øjenhøjde. Vi glæder os hver dag over værket, og vi for-
tæller altid vores gæster om det. Gården har fået liv og ville være kedelig uden."

Jørn boede nabo til "Syren" som barn. Han fik dengang at vide, at hvis røgen fra 
Syren var gul, måtte han og vennerne godt spille fodbold. Men var røgen lyserød, 
så kradsede det i halsen, og så skulle de helst ikke spille fodbold udenfor. 

"Vi er så glade for det, at vi har lavet et lille 'beboerudvalg', så vi påtager os at 'vende 
vasketøjet', når blæsten har rodet rundt i det. Alle fredericianere burde kigge forbi. 
Vi giver gerne en rundvisning og en lille fortælling fra gamle dage". 

HANNE JOHNSEN, 128 3,1 SAMT  
BIRGIT OG JØRGEN JOHANSEN, 123, 3,3
"Det er et rigtig flot kunstværk, og vi er især glade for 
'kransen'. Vi viser gladelig værket frem for venner, fami-
lie og andre gæster.

Vi er stolte af det, det er et meget flot stykke arbejde".

BODIL OG HILMER KNOLL, 126
Bodil kan godt lide kunstværket, mens Hilmer er mere forbeholden. Begge er dog 
glade for hyldesten til Syren-folkene og deres koner, som de selv repræsenterer:
 
HILMER: "Jeg arbejdede på Syren i 28 år i syre-ekspeditionen, hvor jeg tappede syre 
på dunke, fyldte tankbiler og kørte truck. Vi vidste godt, at det var farligt arbejde. 
Men nok ikke hvor farligt. Vi fik en god løn, 10 kr. mere om dagen end andre steder.
 
Vi brugte ingen værnemidler for ansigtet, kun forklæde, gummistøvler og hand-
sker. Der var udsugning, og portene stod åbne. Der var flere uheld undervejs på 
fabrikken, og flere arbejdere døde.
 
Når røgen fra skorstenen var grå, var det vanddampe, gul, så var det nitrøse gasser, 
og lyserød, så var det nitrit, der røg ud i luften. Når vi så selvlysende fisk i Lillebælt, 
så vidste vi godt, at det skyldtes fosfor-udledning fra Syren".

 
BODIL: "I 1970'erne boede jeg tæt 
på Syren på hjørnet af Oldenborg-
gade og Købmagergade. Her fik mit 
rene vasketøj på tørresnoren jævn-
ligt små prikker fra røgen på Syren. 
Vi vidste, røgen var farlig, men vi 
vidste ikke hvorfor. 

Jeg husker flere alarmer, når der var 
en stor røgsky over hele byen, men 
jeg husker også, at folk tog det af-
slappet. Jeg var lykkelig, da vi senere 
flyttede på Christiansberg hos Selv-
byggerbo".
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KUNST

REDAKTØR JOAN GRØNNING  

ML FOTOGRAFI

"Fredericia har mange histori-
ske monumenter og mindes-

mærker for konger og politikere, og 
godt for det. Jeg er glad for at få lov 
til at lave kunst, der hylder den almin-
delige arbejder. Mit værk er til egnet 
de tusinder af arbejdere på Syren, der 
arbejdede lige her, hvor kunstværket 
er rejst. Derudover sender værket 
en kærlig tanke med dyb respekt 
til  deres koner, der knoklede på 
 hjemmefronten. Også kvinderne kun-
ne se de negative konsekvenser af 
arbejdet på Syren, og helt billedligt 
på deres vasketøj, der blev snavset 
af luft forureningen i byen”, fortæller 
 billedkunstneren Signe Guttormsen.

LOKALHISTORISK INSPIRATION
Da Signe Guttormsen fik opgaven 
med at skabe kunst på Kongens 
Punkt, lød den: "Vi har et hul i gården 
i en nybygget karré, kan du fylde det 
med kunst?".

At værket skulle handle om Dansk 
Svovlsyre- og Superfosfatfabrik – i 
daglig tale bare Syren – fandt Signe 
hurtigt ud af:

"Min kunst er altid sted-specifik og 
skabt ud fra stedets præmisser. Jeg 
vil gerne finde fortællinger, der ligger 
indlejret i stedets historie, så fortid 
og nutid kan mødes. Derfor star-
tede jeg på Fredericia Lokalarkiv og 
fandt en masse spændende fotos af 
området og tekster om Dansk Svovl-

Signe hylder

SYREN-
ARBEJDERNE

Den anerkendte kunstner Signe Guttormsen 
sender med værket DET VI IKKE VED DET 
VED VI IKKE en kærlig og respektfuld hilsen 
til de tidligere Syren-ansatte og til de 
kvinder, der tog det hårde arbejde hjemme 
med bl.a. vasketøj

"Jeg er så glad og stolt over at 
få lov til at skabe kunst til byens 
fælles rum – og meget taknem-
melig for, at Bolig kontoret 
 Fredericia sammen med de 
øvrige bidragydere prioriterer 
kunsten højt i udviklingen af 
 Kanalbyen", siger den interna-
tionalt anerkendte kunstner 
Signe  Guttormsen, her ved 
kunst værket på Kongens Punkt.
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KUNST

syre- og Superfosfatfabrik. Det var en indsigt i et kapitel i 
det danske industrisam fund, jeg ikke kendte. Allerede før-
ste dag dykkede jeg ned i forurenet spildevand i Lillebælt og 
hårde arbejdsbetingelser med to- og treholdsskift på fabrik-
ken. Fordi kunsten skulle udvikles til et gårdrum, kom jeg til 
at tænke på, hvordan gård rum tidligere typisk var fulde af 
vasketøj, som kvinderne på den tid, før de kom ud på ar-
bejdsmarkedet, selvfølgelig stod for. Og så var køreplanen 
for værket klar", fortæller Signe, der så gik i gang med at 
vælge materialer og form.

"Jeg går ofte næsten arkæologisk til værks, når jeg skal ud-
vikle et kunstprojekt, og fokuserer på at iscenesætte det, 
der er umiddelbart fraværende", fortæller Signe, der elsker 
at arbejde ud fra et givent materiales eller rums betingelser.

MED- OG MODSPIL
"Jeg havde et 'hul' , en gennembrydning i betondækket mel-
lem to etager, at arbejde med, og jeg vidste fra starten, at 
der skulle være et værn af sikkerhedsmæssige årsager. Det 
var så oplagt, at værnet skulle blive en del af kunstværket. 
Motivet i værnet er plantegninger af fabrikken, der knop-
skød gennem næsten 100 år. Der var et virvar af bygninger 
og kedler, skorstene og forbindelsesbroer, og det vildtvok-
sende, det tilfældige, savner jeg i udviklingen af vores byrum 
i dag. Billedet bliver tydeligt, når det sættes op overfor det 
retlinede, moderne byggeri, som omgiver værket. Også in-
stallationen af vasketøj er et billede på det ukontrollerbare 
og tilfældige og peger på 
den flydende grænse mel-
lem det private og det of-
fentlige rum.   

MATERIALET
Værket består af to dele, 
et værn af corténstål og 
en installation af PVC-
'stof'. Corténstål skal ikke 
vedligeholdes, det ruster 
og forbliver rustent uden 
at smitte af. Hvad angår 
PVC-materialet, der er brugt 

som billede på ‘vasketøj', har det taget tid at finde den rette 
mængde tyngde i bunden af stofbanerne frem, så de i kraftig 
blæst ikke bliver slynget op omkring 'tørresnoren', som er en 
wire. PVC-stoffet er imprægneret, så der ikke kan vokse alger  
på det.

RENE ORD
Titlen på værket "DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE" hen-
viser til omgangen med kemikalier på Syren, som hverken 
kommune, fabriksejere eller ansatte kunne overskue farlig-
heden af.

"Måske ønskede man heller ikke at vide det. Politikere, virk-
somheder og beboerne i Fredericia nød godt af fremskrid-
tet især efter 2. verdenskrig. Det gav stor efterspørgsel og 
skabte mange arbejdspladser", siger Signe Guttormsen.

Sikkert arbejdsmiljø stod ikke øverst på dagsordenen den-
gang. Man gjorde, som man fik besked på, og spurgte ikke 
til farerne ved at arbejde med al den kemi, og man lukkede 
øjnene for det giftige spildevand, der blev ledt ud i Lillebælt.

"Der var vel – set i bakspejlet – en kollektiv enighed om at ig-
norere det og fokusere på de goder, fabrikken gav. Job, penge 
og stigende velstand i byen – og gødning til landbruget, så 
markerne kunne give meget mere afgrøde", fortæller Signe.

"Konsekvenserne af vores handlinger kommer ofte først 
mange år senere. Sådan var det dengang – og sådan er det 
stadig", mener Signe. "Så lad os hver især få vores vasketøj 
tilbage i gårdrummet, så vi i det mindste kan bidrage bare  
en lille smule til mindskningen af CO2-udslip”, siger Signe 
Guttormsen.

Læs mere om kunstneren og værket på 
Signe Guttormsens hjemmeside: 
http://signeguttormsen.dk/project/det-vi-
ikke-ved-det-ved-vi-ikke-2020/

Når solen står på et bestemt sted på himlen, så kan man læse 
budskabet på vasketøjet.

Dansk Svovlsyre- & Superfosfat-Fabrik blev 
etableret i 1910. Først producerede man 
kunstgødning, der i 1922 blev suppleret med 
produktion af svovlsyre. I Fredericia blev 
fabrikken i daglig tale kaldt ‘Syren’, officielt 
skiftede den senere navn til Superfos. I 1986 
blev Superfos A/S' aktiviteter i Fredericia 
opkøbt af Kemira Danmark A/S, som fort satte 
produktionen af gødning og syre frem  
til 2004. Fabrikken blev brudt ned i 2009.

"SYREN"
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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

FRA KOBBER TIL FIBER

I efteråret graver TDC fiber ned i Korskærparken og 
Sønderparken

Sønderparken og Korskærparken:

TDC går i september i gang med at 
opgradere deres eksisterende anlæg i 
Korskærparken og Sønderparken ved 
at grave deres egne fiberkabler og til-
byde et åbent fibernetværk. Det om-
fatter gravning og nedlægning af rør i 
områderne på kortet. 

Fiberkablet bliver lagt ved siden af det 
nuværende kobberkabel, der er afslut-
tet bag ved telefonstikket. 

Der skal derfor kun en fiberforsyning 
frem til området og nogle tekniske 
ændringer i eksisterende lokalforde-

lere til, for at beboerne kan modtage 
tv og internet via TDC.

Boligkontorets organisationsbestyrel-
se har godkendt etableringen af TDC-
fibernet i området, mod at TDC mest 
muligt undgår at grave i eksi sterende 
belægning og i givet fald hurtigt re-
etablerer både grønne arealer og evt. 
belægning, som de er nødt til at grave i.

I forvejen har TDC's konkurrent EWII 
kabler i området, så fremover vil I be-
boere få et endnu større udvalg. Se 
priser hos Ewii på ewii.com/boligfa.

nu
Her

FACADEFOLIE
Afd. 623 Sønderparken:

Nu har også afd. 623  i Sønderparken fået en 'makeover': Flot facadefolie i 2020-stil.

16   SEPTEMBER 2020

NYT FRA DRIFTEN



PRØVELEJLIGHED
Så er vi administrativt igen igang med de renove ringer, der har været bremset af Corona

Afd. 402 Holbergshaven:

I afd. 402 Holbergshaven har vi siden foråret haft en prøve-
lejlighed, så entreprenører og beboere kunne se, hvordan de 
84 kommende renoverede rækkehuse kommer til at se ud. 
Lejerne har haft 3 forskellige valgmuligheder ift. indretningen.

Renoveringen går i gang i 2021 og slutter i starten af 2023, 
hvor beboerne flytter tilbage, og huslejerne stiger til ca. 
6320 kr. + forbrug.

Se en af lejlighederne digitalt på Boligfa.dk – søg 
efter 'virtuel rundtur' – eller scan QR-koden.

UNGDOMSBOLIGER 
PÅ VEJ

Afd. 605 Oldenborghus:

Gravearbejdet er i gang på Oldenborggade, hvor 26 ungdoms-
boliger kommer til at stå klar i sommeren 2021. Hold øje med 
Boligfa.dk, LEJLIGHEDEN her og Boligkontorets Facebook-
side, hvor vi skriver, så snart man kan begynde at skrive sig op 
til de spritnye boliger.

INDFLYTNING I GANG
Afd. 502 Østerbo:

De første beboere i afd. 502 Østerbo flyttede tilbage i 
den  ombyggede blok m. elevator på Fynsgade 67CD d. 13. 
august. Næste hold flytter ind  den renoverede blok i Dron-
ningensgade 78ab i september, men de sidste kan tømme 
deres flyttekasser, når de flytter tilbage i den ombyggede 
blok i Fynsgade 67AB i foråret 2021. 

Afdelingsmødet i Østerbo-afdelingen bliver særlig spæn-
dende i år, når Boligkontoret efter opfordring fra afdelings-
bestyrelsen har forslag med til, hvordan en 4. blok kan se ud. 

Så er det beboerne og beboerdemokratiet, der afgør, om 
forslaget bliver accepteret, revideret eller afvist.

Se prøvelejligheden på Fyensgade 67c, st.tv. 
på YouTube – søg efter 'prøvelejlighed afde-
ling 502 Østerbo' – eller scan QR-koden.

Bebyggelserne i Østerbo er ved at blive renoveret.
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V  i har ændret vores syn på naturen fra at være en del af 
den, til at den er der for vores skyld – at alt, hvad der er 

i naturen, er til vores glæde, gavn og frie afbenyttelse.

Sådan har vi i hvert fald levet de sidste 100-200 år, men nu 
begynder det at give bagslag. Det viser sig på den meget di-
rekte måde, at der er plast- og mikroplast-forurening overalt 
på kloden; fra det dybeste hav til det højeste bjerg og selv 
på Himalayas tinder og på Antarktis' indlandsis finder vi i dag 
mikroplast.

Det viser sig også ved, at temperaturen stiger i atmosfæ-
ren, vi får 'drivhuseffekt', vores planet kan ikke slippe af med 
varmen, og vi får havstigninger og mere ekstremt vejr med 
kraftigere nedbørsmængder og voldsommere storme: Alt 
sammen noget, der sætter vores normale livsvilkår under 
pres over hele kloden.

Og ja, det koster penge at klimasikre, men flere ikke at gøre 
noget. 

Derfor har den danske regering fremsat forslag om, at vi skal 
til at se på vores måde at leve på som en cirkulær tilgang, 
egentlig nøjagtigt som naturfolk gør, og som vi gjorde, inden 
vi blev 'civiliserede'. 

MERE AFFALDSHÅNDTERING I DANMARK
Danskerne skal sortere mere affald, og det skal ske ensartet 
over hele landet. Det mener regeringen, der ønsker, at affal-
det fremover skal sorteres i ti forskellige kategorier – hvad 
enten man er på arbejde, hjemme eller i sommerhuset.

Affald for nogen, 

for andre

Sådan har det altid været, og 
sådan vil det altid være, men vi er 
kommet længere og længere væk 
fra den forståelse, efter hånden 
som vi er blevet mere og mere 
industrialiserede

RESSOURCE

Naturfolk har fat i det rigtige rent klimamæssigt. De lever efter en 
cirkulær tilgang: Hvad de tager fra jorden, det giver de tilbage igen.

STEFANS KLUMME 
AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG
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"Vi forbrænder for meget affald, og vi genbruger og genan-
vender for lidt. Derfor beder vi nu danskerne om at affalds-
sortere mere og gøre en grøn forskel ved skraldespanden", 
sagde miljøminister Lea Wermelin (S) til Altinget ved præ-
sentationen af udspillet midt i maj.

Ifølge regeringen forbrænder vi danskere i dag 370.000 ton 
plastaffald om året, og man forventer, at det vil udlede 1,5 
mio. ton CO2 i 2030. 

Uden yderligere politiske tiltag forventer man, at affaldssek-
toren vil udlede cirka 2,4 mio. ton CO2 i 2030, som svarer til 
5,7% af de nationale udledninger af drivhusgasser.

"Affald skal ikke være noget, 
vi brænder af. Det skal være 
en ressource", siger klima-, 
energi- og forsyningsminister 
Dan Jørgensen (S).

EFFEKTER AF UDSPILLET
Ifølge Miljøministeriet vil udspillet have disse effekter:
•  Genanvendelse frem for forbrænding: I Danmark skal vi 

i langt højere grad investere i og bygge genanvendelses-
anlæg frem for forbrændingsanlæg. Regeringen vil derfor 
invitere Folketingets partier til at drøfte, hvordan vi får 
færre og mere effektive forbrændingsanlæg og får be-
grænset importen af udenlandsk affald. 

•  En reduktion af udledningen i Danmark på 0,7 mio. ton 
CO2-ækvivalenter i 2030.

•  Samlet udsortering af cirka 65% af den danske plast-
mængde i forbrændingen i 2030 ift. 2020. 

BOLIGKONTORETS ARBEJDE
I skrivende stund (august) prøver Boligkontoret at få en af-
tale med et dansk firma, Re-Plastic, som genanvender plast, 
så den ikke bliver brændt af og dermed forsvinder for altid. 
Plast er jo primært fremstillet af olie, som er en ikke-forny-
bar ressource.

Vi skifter vinduer i afdeling 304, Fyrrehaven. Vinduerne er 
27 år gamle og i dag utætte og dårligt isolerende, men af 
plasticaffald, som kan genbruges. 

Vi ved, hvad det er for en type plast, og Re-Plastic prøver 
så at sætte innovative virksomheder sammen, så værdien af 
ressourcen kan blive den samme. På den måde kan vi lave en 
cirkulær økonomi på materialet, og det ville jo være en god 
historie for os og alle andre og helt i tråd med, hvad politi-
kerne vil på nationalt og internationalt plan. 

Så vi krydser fingre. 

ÆKVI-HVAD-FOR-NOGET?

Når man taler 
om CO2-
ækvivalenter, så 
betyder det, at 
man regner alle 
de forskellige 
klimagasser 
om til CO2, så man kan sammenligne de 
forskellige udledninger, som fx metan og 
freon, med CO2. 1 ton metan er fx 25 gange 
mere skadeligt end 1 ton CO2.

ILLUSTRATION: MARIE D. ERIKSEN
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RIKKE BERG, BOLIUS BOLIGEJERNES VIDENCENTER   

MARIA TUXEN HEDEGAARD

HVORFOR ER DER DUG PÅ INDERSIDEN AF MINE VINDUER?
Når der dannes kondens på indersiden af dine vinduer, kan 
det skyldes to ting. Enten er dine vinduer ikke isoleret godt 
nok, eller du lufter ikke tilstrækkeligt ud.

HVOR KOMMER FUGTEN FRA?
Fugt i boligen stammer primært fra beboerne, fra vores 
ånde og sved, når vi laver mad, tager et bad, og fra vores 
planter, dyr m.v. Hvis du ikke kommer af med denne fugt, 

Mange har problemer med dug på 
indersiden ruderne. Læs, hvordan 

kondens og dug på vinduer opstår, og 
hvordan du undgår duggede ruder

GUIDE

dugørSådan

Hvordan undgår du
på indersiden af vinduerne?

At lufte ud med gennemtræk flere 
gange om dagen er det bedste middel 
mod dug eller kondens i vinduerne.
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stiger den relative luftfugtighed i boligen, og det viser sig 
bl.a. gennem dug på indersiden af vinduerne.

HVORFOR KOMMER DER KONDENS PÅ VINDUERNE?
På et tidspunkt kan den relative luftfugtighed i boligen blive 
så høj, at selv godt isolerede bygningsdele ikke kan holde 
temperaturen høj nok til at undgå dugpunktet.

Dugpunktet er den temperatur, hvor den relative luftfugtig-
hed har nået 100 %. Det er ved denne temperatur, at vand-
indholdet i luften fortættes til små vanddråber, og det er 
disse vanddråber, du ser som kondens på vinduerne.

Et eksempel er nyere termoruder, som ellers isolerer godt, 
men selv de kan ikke holde luften omkring sig varm nok til at 
undgå dugpunktet. Når fugttilførslen er stor – fx hvis du har 
mange gæster – vil de dugge til.

DUG OG KONDENS PÅ VINDUER 
ER ET STØRRE PROBLEM OM VINTEREN
Mange oplever, at kondens på vinduerne er et særligt vinter-
fænomen. Det er der en grund til.

Når temperaturerne falder udenfor om efteråret og vin-
teren, bliver ydervægge, vinduer, tag mv. også nedkølet. 
Og når bygningsdelene bliver nedkølet tilstrækkeligt, sker 
det ofte, at de indvendige overflader når under den dug-
punktstemperatur, hvor fugten i luften fortættes.

UDLUFTNING KAN FJERNE DUG OG KONDENS
Alle indeklimaeksperter er enige om, at den bedste løsning 
mod dug er grundig udluftning med gennemtræk 2-3 gange 
om dagen af 5-10 minutters varighed.

HOLD ØJE MED DEN RELATIVE LUFTFUGTIGHED
Investér i et hygrometer, som kan vise den relative luftfug-
tighed i boligen, og sørg dernæst for at holde den relative 
luftfugtighed under 50-55 % i hele vinterhalvåret fra novem-
ber til maj ved udluftning og opvarmning.

PLACER RADIATORER UNDER KOLDE VINDUER
Når radiatoren sidder under et vindue, vil den varme luft-
strøm fra radiatoren stige op og hæve rudens overflade-
temperatur. På den måde kan du modvirke kondens.

Er dine vinduer gamle, kan du også overveje at udskifte dem 
med nye lavenergivinduer, der isolerer bedre.

HOLD ENSARTET TEMPERATUR I HUSET
Kolde rum trækker varm og fugtig luft ind, og når den varme 
luft kommer ind i uopvarmede rum, stiger den relative luft-
fugtighed, og der kan dannes kondens.

Temperaturen i et rum bør ikke være under 17 grader, og 
der bør ikke være mere end 4-5 graders forskel på varme og 
kolde rum i boligen.

HVAD KAN DU ELLERS GØRE 
FOR AT UNDGÅ DUGGEDE RUDER?
• Brug emhætten, når du laver mad.
• Luk døren til badeværelset, når du er i bad.
• Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
• Tilstop ikke udluftningsventiler i vinduer og ydervægge.
• Luft ekstra godt ud, når fyringssæsonen starter.

UNDGÅ SKIMMELSVAMP: 
TØR FUGER AF VED DUG OG KONDENS
For at undgå skimmel i fugerne på dine vinduer er det en 
god idé at tørre fugerne af dagligt. Fjern også dug og kon-
dens fra ruder og vindueskarm med et stykke køkkenrulle 
eller en klud.

Den relative luftfugtighed er forholdet 
mellem den aktuelle mængde vanddamp i 
en luftmasse og den maksimale mængde 
vanddamp, som luftmassen kan indeholde. 
Den relative luftfugtighed afhænger desuden 
af luftmassens temperatur og tryk.

Relativ luftfugtighed udtrykkes normalt i 
procent med værdier fra 0-100 %.

DEN RELATIVE LUFTFUGTIGHED

GUIDE
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DIREKTØR FINN MUUS

O rganisationsformand Lis Gregersen lagde ud med at 
fortælle, at vi på det første planlagte formands-fyr-

aftensmøde d. 19. marts skulle have drøftet vaskeriløsnin-
ger med Nortec i Vejle – og på det andet formandsmøde d. 
27. april skulle have forberedt det planlagte repræsentant-
skabsmøde den 13. maj. 

Alt måtte vi aflyse, da Corona-virussen indtog Danmark i 
starten af marts, og der blev indført et forsamlingsforbud 
for mere end 10 personer. 

Da afstandskravet var blevet hævet til 50 personer, afholdt 
vi formandsmødet, hvoraf enkelte deltog som substitut for 
deres formænd, samt 12 repræsentanter for organisations-
bestyrelsen og administrationen. 

SPÆNDENDE PROGRAM
Formand Lis Gregersen gennemgik aftenens program, hvor 
omdrejningspunktet var håndtering af Corona-krisen og er-
faringer og læringer heraf, inden undertegnede gennemgik 
regeringens grønne Boligaftale 2020. 

Efterfølgende gennemgik teknisk chef Jørn Brynaa de igang-
værende og kommende byggesager samt fokusområder i 
driften. Sidst, men ikke mindst, stod konsulent Gitte Hodde 
for et oplæg om digitalisering, inden økonomichef Preben 
Lærche, IT-chef Mikael Kronstrøm og direktionssekretær 
 Bianca Lassen gennemgik vores lejer- og bestyrelsesweb.

STOR SPØRGE- OG DISKUSSIONSLYST
Aftenen var præget af stor spørge- og diskussionslyst, der 
nok kunne have varet et par timer mere, at dømme efter 
deltagernes engagement. 

Generelt var man rigtig glade for Boligkontorets kommu-
nikation under Corona-nedlukningen, mens oplevelserne 
af mange digitale møder har været meget forskellige. 

De sidste tog organisationsformand Lis Gregersen op i sin 
afsluttende konklusion: 

"Det er bestemt ingen underdrivelse, at det er fantastisk at 
kunne mødes igen og se hinanden i øjnene. De nye digitale 
muligheder for at mødes på nettet er fantastiske til mange 
ting, men det slår nu ikke det at kunne mødes og 'mærke' 
hinanden som levende mennesker". 

er lykkens gang3. GANG
Corona var årsag til, at vi måtte udsætte forårets formandsmøder to gange.  
D. 30. juni lykkedes det, og afdelingsformænd mødtes med organisations bestyrelsen  
og direktionen for at samle erfaringer fra Corona-beredskabet og se fremad

På formandsmødet d. 30. juni 2020 på Hotel Fredericia var der ivrig spørge- og diskussionslyst, da man samlede erfaringer efter 
Boligkontorets Corona-håndtering, hvor især den øgede kommunikation blev rost.
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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

NYT
LÆKKERT

HTH KØKKEN
UDNYT DIN 
RÅDERET

DIN PERSONLIGE 
HTH KONSULENT 
KOMMER TIL DIG 
ALLE VALG KLARES 
I DIT HJEM



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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PR. MD.


