
8 Corona hård ved psyken
Der er mange klager over psykisk sårbare  
og klager fra psykisk sårbare, siden corona 
kom til Danmark i foråret.

14 ekstra nye ungdomsboliger
Der kommer i alt 40 spritnye ungdoms
boliger i Oldenborghus i Kanalbyen. 
 Indflytning hhv. sommer og ultimo 2021.
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40 år på toppen
Portræt: Varmemester Charles Petersen 
fra Birkehaven elsker nu på 40. år både 
sit job og beboerne i højhuset.
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ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN  ligr@boligfa.dk

Hvor har det været et mærkeligt år, hvor vi på rigtig mange 
områder er blevet begrænset i vores aktiviteter og kontakt 
med andre mennesker. Jeg håber, at 2021 kommer til at 
byde på mere frihed til at kunne mødes og drøfte relevante 
emner. Fx emner, der kan være med til at sikre en bæredyg
tig udvikling af vores boligorganisation med beboerdemo
kratiet som bærende element.

Det planlagte repræsentantskabsmøde d. 13. maj kunne vi 
ikke afvikle pga. forsamlingsforbuddet. Men efter at have 
afviklet vores ordinære afdelingsmøder i august og sep
tember lykkedes det d. 30. september at afholde repræsen
tantskabsmødet, hvilket i sig selv var godt for beboerdemo
kratiet. 

TAK TIL EN STOR BEBOERDEMOKRAT
På årets repræsentantskabsmøde skete der en stor ændring 
i bestyrelsen, da Flemming Nis Lorenzen efter samlet 37 år 
som beboerdemokrat valgte at trække sig som næstfor
mand og give plads til yngre kræfter. Organisationsbestyrel
sesmedlem Mikael Paasch stillede op og blev valgt som ny 
næstformand, mens Flemming Nis Lorenzen tilbød sig og 
blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

Jeg vil her gerne sige STOR TAK til Flemming for mange års 
samarbejde, hvor Flemming som næstformand har ydet et 
kæmpe arbejde for Boligkontoret Fredericia og hele den 
 almene boligbevægelse. Vi har ham heldigvis stadigvæk i be
styrelsen, hvor vi kan nyde godt af hans viden og erfaring.

ENERGIRENOVERINGER
2020 har også været præget af en politisk aftale om Lands
byggefondens penge. Jeg glæder mig over, at aftalen læg
ger op til en prioritering af energirenoveringer til gavn for  
den grønne omstilling. Fremover skal Landsbyggefondsager 
igen nem en grøn screening, som skal sikre den grønne pro
fil, der allerede gennem flere år har været en del af Bolig
kontoret Fredericias DNA. 

Herudover er der aftalt en garantiordning, der skal sikre, 
at de energirigtige investeringer i fremtidige renoverings
opgaver er rentable og dermed kan være med til at sikre en 
lettere gang gennem beboerdemokratiet. Oveni det er der 
afsat 200 mio. kr. til grønne investeringer og forsøg med 
en digitalisering af byggerierne i den almene sektor. En god 
aftale, der rækker et stykke ud i fremtiden.

Til sidst vil jeg ønske jer rigtig god læselyst med vores blad 
LEJLIGHEDEN og på vegne af organisationsbestyrelsen og 
medarbejdere ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Et 'mærkeligt'

2020
Corona har præget os alle, men en 
politisk aftale om Landsbyggefondens 
renoveringspenge er godt nyt for både 
beboere og miljøet
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Søger du ny bolig, og har du hund eller kat?

Efter årets afdelingsmøder tillader endnu flere afdelinger at 
have husdyr, andre har lempet på kravene. Fra januar 2021 er 
det derfor muligt at have:
• Afd. 313: 1 indekat
• Afd. 316: 1 hund eller 1 indekat
• Afd. 407: 1 hund (ingen krav om højde/stambog)
•  Afd. 408: 2 husdyr (ingen højdekrav – enkelte adresser 

undtaget)
• Afd. 501: 1 hund (ingen højdekrav).
 
Læs alle regler for husdyr på www.boligfa.dk/Husdyr.aspx. 
Opdater din boligsøgning døgnet rundt på www.boligfa.dk.

hund og kat?
Må jeg have

Julelukket
Vi holder julelukket fra 

onsdag d. 23. december 2020 kl. 14.00
– og vi er tilbage igen d. 4. januar 2021 kl. 10.00.

Vi siger velkommen til 173 nye beboere, der er flyttet ind i en 
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder. 

VELKOMMEN
til nye beboere

BEGREBSforvirring
Vi har oplevet en smule begrebsforvirring mht. vores digitale 
platforme og begreberne 'LejerWeb', 'BestyrelsesWeb', 'Min
Side', 'lejerside' og 'hjemmeside'.

• Alle kan – uden login – se vores hjemmeside www.boligfa.dk
• Når du logger ind, er du på:

  LejerWeb – også kaldet MinSide – hvor du kan se dokumenter 
vedr. dit lejemål, fx din 
lejekontrakt, afdelings
referater, budgetter og 
regn skaber. 

  HVIS du er bestyrel
sesmedlem, kan du 
også tilgå Bestyrelses
Web via denne fane. 
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Husk aflæsning af målere
Betaler du a contovarmebidrag til Boligkontoret Fredericia, 
så bliver dine varmemålere aflæst mellem d. 1. december 2020 
og d. 5. januar 2021. Du bliver varslet af aflæsnings firmaet 
 (Techem eller Brunata), så hold øje medopslag i opgangen.
 
FORBRUGSOPGØRELSER I INDBAKKEN
I løbet af de første tre måneder af 2021 modtager du 
2020opgørelsen over dit forbrug af vand og varme. Du får 
en mail, når opgørelsen ligger klar til dig på din personlige 
profil på LejerWeb. 
 
LEJERWEB
For at se dit forbrugsregnskab digitalt skal du have et login 
til LejerWeb:
•  Har du endnu ikke et login, så skriv til post@boligfa.dk, og 

oplys din mailadresse, dit navn og din adresse.
•  Når du modtager bekræftelse på, at din mail er registreret 

hos os, kan du logge på LejerWeb via www.boligfa.dk og 
vælge 'login' oppe i højre hjørne.

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

 
ER DU IKKE DIGITAL?
Hvis du ikke er digital, og du heller ikke har nogen til at hjæl
pe dig med at komme online, så vil du automatisk modtage 
dit forbrugsregnskab i din fysiske postkasse.

PENGE TILBAGE
– JA ELLER NEJ?
Du kan se din afregning på 
din forbrugsopgørelse:
•  Skal du have penge tilbage, 

bliver beløbet automatisk fratrukket din husleje d. 1. i 
 måneden, efter du har modtaget forbrugsregnskabet.

•  Skal du efterbetale, bliver beløbet automatisk opkrævet 
via huslejen d. 1. i måneden, efter du har modtaget for
brugsregnskabet.

 
Efterbetalinger på over 1500 kr. bliver delt i 3 rater.
 
SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål til dine aflæsningstal, så kontakt aflæsnings
firmaet Techem (8744 7700) eller Brunata (7777 7000).
 
Har du andre spørgsmål, eller vil du ændre din a conto
indbetaling, så kontakt den person, der står anført på dit 
forbrugsregnskab, eller send en mail til varme@boligfa.dk.
 
Vil du klage over dit forbrugsregnskab, skal du sende en 
skriftlig indsigelse inden 6 uger efter modtagelsen.
 
Læs mere i vejledningen på dit forbrugsregnskab.

Unge iværksættere fra 'parkerne' videre
udvikler deres idé til at hjælpe ældre med 
at bære tasker op ad trapper

Professionelsparring

I oktober blev der holdt social teambuildingdag i Medbor
gerhuset Korskær i Kors kærparken med de unge mænd 
fra mikrovirksomheden H2BLifted fra Korskærparken og 
Sønderparken og deres nye venture 
og fagpiloter i H2BLifted Academy. Vi 
præsenterede de unge i sidste udgave af 
 LEJLIGHEDEN. 

Fremover mødes de frivillige venturepiloter 
med de unge fra H2BLifted hver torsdag. De har 

også fået tilknyttet en konsulent fra KPMG, der 
giver faglig sparring på både  produkt og pro

ces og inviterer til forskellige workshops i 
de otte mdr., MYOB Akademiet varer.
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PORTRÆT

JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN  CLAUS FISKER

H avde du for 30 år siden spurgt Jørgen Leon Knudsen, 
om han ville bo til leje i en lejlighed på 1. sal inde midt 

i byen, så havde svaret været et klart og tydeligt "nej". Men 
dengang boede han på og ejede en landejendom i Vendsys
sel med tilhørende 17 tønder land. 

I dag er svaret et helt andet. Det samme er Jørgens liv. Han 
er 72 år, arbejder ikke længere som folkeskolelærer og har 
ikke længere en masse jord, der skal passes. For 10 år siden 
flyttede Jørgen nemlig fra det nordjyske til en 3værelses lej
lighed i Nestlegården, afd. 312, midt i centrum af Fredericia.

"Hvorfor det lige blev Fredericia, ved jeg egentlig ikke.  
Men der var noget, der tiltrak mig. Måske var det vandet, 
skoven og byen. Her har man det hele lige udenfor døren", 
siger Jørgen.

FRIHED AT BO TIL LEJE
Jørgen stoppede med at arbejde som folkeskolelærer i slut
ningen af 1990'erne og fik tilkendt førtidspension. Efter en 
restitutionsperiode, har han igen mulighed for at rejse.

"Jeg begyndte med Marokko og Tunesien. I dag plejer jeg at 
sige, at jeg har været i mere end 70 lande", fortæller globe
trotteren Jørgen.

GLOBETROTTEREN
Det er en kæmpe frihed at bo til leje, når man som 72årige Jørgen Leon Knudsen rejser 
meget og indtil nu har besøgt mere end 70 lande

En globetrotter er en person, som rejser Jorden rundt, eller som 
blot er meget berejst. Det engelske udtryk er i dag en del af 
det danske sprog. Tidligere brugte man typisk 'jordtraver' eller 
'jordomrejser'. 

Kilde: Wikipedia

 RDBOG: HVAD ER EN GLOBETROTTER?

fra Nestlegården
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PORTRÆT

For Jørgen er det nemt, bekvemt og billigt at bo til leje, når 
han er så bidt af at rejse meget, som han er. Lange rejser, der 
undertiden har varet op til 56 måneder. 

"Det giver mig en kæmpe frihed at bo til leje. Lejligheden pas
ser sig selv, når jeg er ude at rejse. Min største bekymring er 
faktisk at få avis og bladomdelerne til at forstå, at de ikke skal 
aflevere post i min postkasse, mens jeg er afsted", siger han.

I de 10 år, Jørgen har boet i Nestlegården, har han og de 
øvrige beboere bl.a. fået nyt køkken og bad og nye vinduer. 

"Der er styr på tingene her ogjeg nyder den store grønne gård", 
mener Jørgen og fortsætter:

"Det var faktisk noget af det, jeg faldt for, da jeg besøgte 
stedet første gang. Det er dejligt at have sådan et grønt om
råde, man kan nyde, og som man ikke selv skal passe".

CORONA STOPPER REJSEPLANERNE
Jørgen havde ellers planer om en længere rejse til bl.a. Filip
pinerne og Sri Lanka i løbet af december eller januar. Men 
det har coronapandemien sat en stopper for.

"Det er meget frustrerende, at jeg ikke kan komme afsted", 
siger Jørgen, der var på sin seneste rejse tilbage i december 
2019. Dengang gik turen til Costa Rica i 5 uger.

"Jeg når ikke at komme nogen steder i år. Det er mærkeligt", 
siger han og henviser til, at han allerede har nået at sætte et 
større forberedelsesarbejde i gang.

FORFATTER TIL REJSEBØGER
"Jeg forbereder mig altid grundigt, inden jeg rejser. Det er 
en del af fornøjelsen", siger Jørgen, som har store reoler 
fyldt med rejsebøger i lejligheden. Blandt dem står hans 
egne bøger også. Jørgen er forfatter til blandt andet 'Back
packerguiden' og flere rejseklummer i Elbo Bladet.

Jørgens rejseberetninger er nemlig inspirerende, fordi han 
helt bevidst vælger at besøge og efterfølgende fortælle om 
steder, hvor turisterne normalt ikke kommer.

"Jeg rejser jo for at opleve det, jeg ikke lige kan finde alle 
andre steder", siger han. Og netop derfor vil du heller aldrig 
se Jørgen på et stort hotel med 'all inclusive'.

"Så kan jeg jo lige så godt blive herhjemme", mener han.

KEDER SIG IKKE
Men selvom det trækker i Jørgen for at komme ud og op
leve verden, så er han ikke bange for, at han kommer til at 
kede sig hjemme i lejligheden, når nu det ikke kan lade sig 
gøre at rejse.

Jørgen bruger tid på at spille bridge og gå ture i området 
omkring Fredericia.

"Jeg keder mig aldrig. Og jeg nyder også at være her. Men 
jeg har det ikke så godt med gentagelser. Jeg har brug for, at 
der skal ske noget, og jeg har brug for at se noget nyt", siger 
han og tilføjer:

"Derfor vil du heller ikke se mig gå den samme tur eller be
søge de samme steder. Hverken når jeg er i Fredericia, eller 
når jeg er ude i verden".

• 72 år.
• Bor alene og har en søn i Aarhus.
• Er uddannet folkeskolelærer og har undervist i matematik, fysik 

og idræt.
• Har rejst i mere end 70 lande. 
• Forfatter til bøgerne "På egen hånd – En rejseberetning fra Mexico, 

Belize og Guatemala", "Backpackerguiden – en grund læggende 
rejsevejledning for rejsselvfolk" samt adskillige rejseklummer til 
Elbo Bladet.

JØRGEN LEON KNUDSEN

Globetrotteren Jørgen Leon Knudsen er glad for at bo godt og 
billigt til leje, så han har nemmere ved at rejse ud.

Jørgen er forfatter til 
"Backpackerguiden".

7  DECEMBER 2020



REDAKTØR JOAN GRØNNING

•  En midaldrende mand føler sig overvåget, og han er over
bevist om, at folk kigger ind ad hans vindue.

•  En anden føler sig kaldet til at dirigere trafikken og be
stemme, hvor andre beboere skal parkere.

•  En ung kvinde græder, mens hun råber "lad mig være" hele 
natten, selvom hun er alene.

•  En yngre mand klager, fordi han mener, at naboen banker 
på panelerne for at genere ham hver nat.

•  En anden klager over underboen, som vedkommende er 
sikker på, kommer med et tæskehold.

Ovenstående er blot enkelte eksempler på psykisk sårbare 
beboere, der har brug for hjælp. De lider pga. deres psykiske 
følsomhed eller psykiske sygdom. Ifølge Psykiatrifonden er 

Corona hård ved

PSYKEN
Alle er påvirkede af konsekvenserne af corona, men psykisk sårbare mennesker er 
særligt følsomme. I det seneste halve år har Boligkontoret Fredericia modtaget flere 
klager fra beboere – både klager over psykisk sårbare og klager fra psykisk sårbare

"Klager over folk med psykiske udfordringer fordeler sig i mange 
boligafdelinger, men kun meget få fra Korskærparken eller 
Sønder parken. Måske fordi man i 'parkerne' er meget rummelige 
og snakker meget sammen", fortæller Bianca Lassen.
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det især mennesker med angst, OCD, depression og skizo
freni, der har det ekstra svært i skyggen af coronaens konse
kvenser. De lider, når kommunens tilbud bliver coronaluk
ket, når andre folk holder sig for sig selv, når deres hverdag 
bliver ændret, og trygheden forsvinder, og når de selv bliver 
panisk angste for at blive smittet, og måske afviser de også 
at blive indlagt. 

RESPEKT, FÆLLESSKAB OG SAMMENHOLD
"Som almen boligorganisation er det vores fornemste op
gave at hjælpe vores beboere – uanset om de er psykisk 
sårbare eller ej. Udfordringen for os er blot, at vi ikke har be
føjelser eller kompetencer til at hjælpe denne gruppe. Det 
har kun kommunen, lægen og politiet", fortæller direktions
sekretær Bianca Lassen, der er ansvarlig for Boligkontoret 
Fredericias klagebehandlinger.

I de situationer samarbejder Boligkontoret Fredericia med 
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Fredericia Kommune 
(ikke at forveksle med Lokalpsykiatrien).

MENNESKELIGT AT BLIVE BEKYMRET
"Det er menneskeligt, at vi alle bliver usikre og bekymrede, 
når vores rutiner og mønstre bliver ændret. Mange bliver 
utrygge og angste over corona og de begrænsninger, der 
følger med. Især hvis man i forvejen er bange eller psykisk 
følsom", forklarer Lars Schau, der er socialrådgiver og leder 
af det kommunale tilbud "Din Indgang".

"I starten af corona så vi fx et stort fald i indlæggelser på de 
psykiatriske afdelinger, måske fordi mange syge ikke turde 
komme der pga. corona. Vi ved ikke, om flere er ramte, men 
måske er de bare mere synlige, fordi både de og vi andre går 
hjemme pga. corona", tilføjer koncerndirektør Yelva Bjørn
holt fra Fredericia Kommunes afdeling for voksne og ældre.

"Der er meget stor forskel på, hvordan psykisk sårbare rea
gerer på coronasituationen. Mange får det dårligere, fordi 
corona øger deres angst, depression, OCD eller skizofreni, 
og fordi deres hverdag og rutiner bliver ændret", er de beg
ge enige om.

ANDRE FØLER SIG 'NORMALISEREDE' 
Ifølge kommunens folk er der dog også mennesker med 
psykiske udfordringer, der har det bedre i denne coronatid: 
Presset fra det offentlige er blevet mindre, og især de bak
terieforskrækkede føler sig ikke længere 'anderledes', fordi 
alle spritter af og går med mundbind.

"De føler endda, at vi andre nu nok bedre kan forstå den 
angst, de lever med, fordi corona har gjort mange af os 
mere bekymrede og bange for fremtiden. Og folk med fx 
autisme og Aspergers syndrom, der har svært ved at begå 
sig i sociale sammenhænge, får det også bedre, fordi det nu 
pludselig er ok at være meget derhjemme".

"Vi har også hørt om gymnasiepiger, der normalt ikke bliver 
inviteret med til fester, at de har det bedre, fordi der nu in
gen fester er, så de føler sig mere 'normale' nu".

HVORNÅR SLUTTER DET?
Det sværeste ved coronasituationen lige nu er, ifølge Lars 
og Yelva, at ingen ved, hvornår det slutter:

"Vi kan alle overkomme meget, hvis vi kan se en ende på det. 
Men med corona kender vi endnu ikke slutdatoen. Og det er 
ekstremt hårdt. Og især mange psykisk følsomme føler sig 
skudt tilbage til 'start', fordi deres angst og andre psykiske 
udfordringer bliver værre", forklarer Lars og Yelva. Samtidig 
opfordrer de til, at man rækker hånden ud og hjælper:

"Dem med et stærkt netværk kommer hurtigst igennem 
denne krise – med eller uden psykisk sårbarhed".

NETVÆRK ER AFGØRENDE
"Der er meget, vi ikke ved om psykisk følsomme. Men vi ved 
helt sikkert, at de med et stærkt netværk kommer bedst 
igennem det her. Og alle – både de psykisk sårbare og deres 
omgangskreds – er mere end velkomne til at ringe til os for 
at få råd og en snak", opfordrer Lars og Yelva.

Læs mere på de næste sider om, hvordan DU kan hjælpe, 
hvis du har en psykisk sårbar person i din omgangskreds.

Kontakt "Din Indgang" på Gothersgade 44 st., ring 7211 3232, 
eller skriv til dinindgang@fredericia.dk.
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

"Når man er bekymret for sin nabos eller sit familie
medlems psykiske tilstand, så start med at kontakte 

naboen og spørge, hvordan han eller hun har det. Bare det, at 
nogen rækker ud og 'ser' personen, kan være vendepunktet 
til at få hjælp", fortæller direktionssekretær Bianca Lassen fra 
Boligkontoret Fredericia, der kender til flere eksempler.

Hjælpen starter med en bekymring;
"Har du en nabo eller bekendt med 
psykiske udfordringer, så kontakt 
kommunens tilbud "Din Indgang", 
eller send en 'bekymrings-henven-
delse' (en klage) til Boligkontoret 
Fredericia", opfordrer Bianca Lassen. 

"Skriv ikke en klage direkte til vedkommende. Det optrapper 
kun, og modtageren vil føle ikke at kunne forsvare sig. Og 
måske er skriftlig kommunikation heller ikke vedkommen
des stærke side", forklarer Bianca Lassen, der bliver bakket 
op af folk fra voksenområdet i Fredericia Kommune.

TILBYD ELLER BED 
OM HJÆLP 
"Det er langt bedre at ringe 
på og spørge, om du kan 
hjælpe med noget. Fx ind
køb, om de vil ryge med 
dig, eller om han/hun vil 
med ud og gå en tur. Og 
har du ekstra overskud, så 
bed den syge om at hjælpe 
dig: Fx med at tømme post
kasse eller gå en tur med 
din hund. Noget, der giver 

kontakt, uden at den følsomme føler sig nedværdiget eller 
uværdigt behandlet", lyder rådene fra Lars Schau, der er le
der af det kommunale tilbud "Din Indgang" og de opsøgende 
gademedarbejdere samt Yelva Bjørnholt, der er Koncerndi
rektør for Voksne og Ældre i Fredericia.

BEKYMRINGS-HENVENDELSE
Hvis Boligkontoret Fredericia skal gå ind i en klagesag, så 
kræver det, at den, der klager, udfylder et skema.

"Mange naboer til psykisk syge afholder sig fra at sende et 
klagebrev, fordi de ikke ønsker at 'klage', men faktisk bare 
gerne vil bede om hjælp til den psykisk sårbare. Det forstår 
jeg godt. Juridisk kan vi som organisation desværre bare 
ikke hjælpe uden en skriftlig klage. Jeg plejer at sige, at man 
som beboer her skal se 'klagen' som en 'bekymringshenven
delse' i stedet. Og så kan vi tage den videre til kommunen, 
beboerens læge eller politiet", forklarer Bianca Lassen.

Det er her vigtigt, at man udfylder klageskemaet helt, også 
selvom det kræver personlige oplysninger og detaljeret be
skrivelse af det, der er sket, inkl. dato og klokkeslæt. 

"Hvis du oplever, at din nabo generer dig, så før dagbog i 
et par uger over, hvornår og 
hvor ofte det sker – og om 
problemet bliver mindre el
ler større. Og husk, at man 
ikke kan klage over sager, 
der er mere end 6 mdr. 
gamle".

MÆGLINGSMØDE
I enkelte klagesager kan    
Boligkontoret Fredericia for
søge at udrede sagen ved et 
mæglingsmøde.

Er du nabo til eller i familie med en psykisk sårbar 
person, så er der flere måder, du kan hjælpe dem på

HJÆLP 
din syge nabo
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"Det kan vi i de sager, hvor alle parter er klar til det og kom
mer med et åbent sind og reelt ønske om at løse situatio
nen. I de sager oplever vi, at mæglingsmødet mildner begge 
parter, og ofte får begge en større forståelse for hinanden", 
fortæller Bianca Lassen.

BEBOERKLAGENÆVNET
Når man har en tvist, der ikke kan løses ved samtaler eller 
mæglingsmøder, kan Boligkontoret Fredericia sende sagen 
til Beboerklagenævnet. Som beboer kan man også selv gå 
direkte til Beboerklagenævnet.

TRUSLER OG FYSISK VOLD
"Bliver man truet, eller oplever man fysisk vold eller over
greb, så skal man ikke ringe til Boligkontoret Fredericia. Så 
skal man straks ringe til politiet. Vi har ikke lovmæssig hjem
mel til at gøre noget her. Det er det kun politiet, der har. Og 
det gælder, uanset om det er naboerne eller deres gæster, 
der truer", understreger Bianca Lassen.

HJÆLP HINANDEN
"Boligkontoret Fredericia vil gerne hjælpe alle vores lejere – 
også dem, der har svært ved at klare hverdagen. Vi har et so
cialt ansvar, men vi skal også sørge for ro og tryghed i vores 
afdelinger", siger Bianca Lassen og understreger, at vi netop 
i den almene sektor skal stå sammen og være rummelige.  

Fredericia Kommunes tilbud 'Din Indgang' er målrettet psykisk sårbare, socialt udsatte 
eller borgere med fysisk/psykisk handicap – og til folk omkring dem, fx naboer og familie

Din Indgang

DU ER GÅET RIGTIGT
Det er det første, du møder, på www.dinindgang.dk – og når du træder ind i 
Gothersgade 44 st., hvor "Din Indgang" har til huse. 

Her hjælper vi alle over 18 år, der har udfordringer ift. at være socialt udsat eller 
psykisk sårbar eller har fysisk/psykisk handicap, og som ikke i forvejen får hjælp 
fra "Socialpsykiatri og udsatte voksne".

Her kan du komme i forløb, hvor vi støtter og hjælper dig hen mod dine mål. Vi 
kan også hjælpe med at afklare, om du har behov for kommunal hjælp efter endt 
forløb. 

"Din Indgang" tager udgangspunkt i dine udfordringer, og vi finder gode løsnin
ger uden tunge procedurer og lange ventetider. 

Ring eller skriv til os – eller kig forbi på adressen Gothersgade 44 st., hvor vi glæ
der os til at tage imod dig og guide dig videre. 

PÅRØRENDE 
Hvis du er pårørende til personer med lignende 
udfordringer (også under 18 år), kan du 
henvende dig for at få råd og vejledning.

Venlig hilsen
Medarbejderne i "Din Indgang"

Gothersgade 44, st. 
7000 Fredericia

Åbningstider:  
Hverdage kl. 1013 (torsdag til kl. 17) 

7211 3232
dinindgang@fredericia.dk
www.dinindgang.dk

RÅD – TIL NABO OG FAMILIE TIL PSYKISK FØLSOMME

• Bank på hos din nabo, hvis han eller hun ikke har det godt.
• Sig, at du er bekymret – ikke, at du vil klage.
• Spørg, om du kan hjælpe med noget – indkøb fx, eller om I skal gå en tur eller 

tage en cigaret sammen.
• Har du ekstra overskud, så bed din syge nabo om hjælp til fx at tømme 

postkasse, vande dine blomster eller gå en tur med din hund. Noget, der 
giver kontakt, uden at den følsomme føler sig nedværdiget eller uværdigt 
behandlet.

• Spørg evt., om det er ok, at du kontakter "Din Indgang" på vegne af din nabo.
• Fokuser på fællesskab og ikke ensomhed.
• Er du bange for, at du ikke kan magte situationen, så kontakt selv "Din 

Indgang" med din bekymring, og få råd.
 
Kilde: Fredericia Kommune, Boligkontoret Fredericia mfl.
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ØKONOMI

DIREKTØR FINN MUUS

D a Folketinget i december 2016 vedtog et besparelses
krav på 1,5 mia. kr. i den almene boligsektor, havde vi i 

Boligkontoret Fredericia allerede effektiviseret og sparet en 
del, efter sammenlægningen af de fire boligorganisationer 
i 2011 – bl.a. ved at effektivisere på 5 driftsområder. Vi skal 
effektivisere, men græsset skal fortsat slås, hækkene fortsat 
klippes, og sneen stadig ryddes, sammen med andre drifts
opgaver.

VI VAR (FOR) TIDLIGT UDE
Måltallene vedr. effektiv drift blev i lovforslaget sat til at skul
le måles fra 1. januar 2014. Det var lidt skidt for os, da vores 
besparelser i 2011, 2012 og 2013 derfor ikke tæller med i det 
samlede sparede beløb, men dog i målingen i forhold til et 
gennemsnit af huslejen, som regeringen kigger på. Vores be
sparelser er derfor ikke så store, som de kunne have været, 
hvis vi først var begyndt på effektiviseringerne i 2014 og ikke 
allerede i 2011.

BESPARELSER ÆDES OP AF SKATTER MV.
Alligevel er det lykkedes os i 2019 at sætte huslejen ned for 
21 afdelinger. I 32 afdelinger var der ikke huslejestigninger, og 
10 afdelinger fik en huslejestigning. Men en besparelse kan 
man kun se én gang. Allerede for budget 2020 og nu 2021 
kan vi se, at især stigende udgifter til renovation, ejendoms

skatter og forsikringer trækker den forkerte vej, og det er 
med til at hæve huslejen for en del afdelinger. 

Vi har efterhånden en ret trimmet organisation. Det kan 
man se på vores effektivitetstal – også når vi sammenligner 
os med andre boligorganisationer. De seneste effektivise
ringer er desværre blevet 'ædt op' af stigende udgifter til 
ejendomsskatter, renovation mv. Altså udgifter, som Bolig
kontoret Fredericia ikke er herre over. 

Vi fortsætter arbejdet med at effektivisere, selvom sekto
rens mål på 1,5 mia. kr. i besparelser er nået. Det positive er, 
at effektiviseringerne gør, at huslejerne stiger mindre, end 
de ellers ville.

I 4 år har vi i Boligkontoret Fredericia arbejdet med at opfylde regeringens krav om 
mindst 10% i besparelser. Det har vi opnået, men alligevel er huslejen steget i de 
fleste afdelinger. Her er svaret på, hvorfor?

Hvorfor stiger  
huslejen, når vi 

 EFFEKTIVISERER?
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NYBYGGERI

DIREKTØR FINN MUUS

U ngdomsboligerne bliver brutto 50 m2 og netto ca. 30 
m2, hvor alle m2 er optimalt udnyttede.

HVEM KAN SØGE?
Unge under uddannelse, enten en SUberettiget uddannel
se eller en erhvervsuddannelse, kan søge ungdomsboliger. 
Oveni det kan 'unge med særlige behov' også søge dem. En 
vurdering i hvert enkelte tilfælde afgør, om man er i mål
gruppen og kan komme i betragtning. Der er ingen alders
begrænsning.

De ekstra 14 ungdomsboliger koster godt 17 mio. kr. at byg
ge. Huslejen er foreløbig beregnet til ca. 3.800 kr. pr. måned, 
og indskuddet til 25.513 kr.

De første 26 ungdomsboliger i Kanalbyen er indflytningskla
re sommer 2021, mens de sidste er klar til de første beboere 
i december 2021. Opskrivning starter i begyndelsen af 2021.

Boligkontoret Fredericia udvider 
antallet nye ungdomsboliger i 
Oldenborghus i Kanal byen  
– fra 26 til 40 ungdomsboliger

               ekstra 
ungdomsboliger
14

Du kan allerede nu skrive dig eller 
dine børn eller børnebørn op til vores 
boliger ved at gå ind på Boligfa.dk  
– søg efter 'skriv op' – eller scan koden 
her i midten: 
 

Jo ældre medlemskabet er, jo bedre står man i køen.

Det er GRATIS at oprette et medlemskab til KUN at søge 
ungdomsboliger, men vi anbefaler, at man opretter et 
alminde ligt medlemskab, som man også kan bruge til 
fremtidige ansøgninger om andet end ungdomsboliger.

SKRIV DIG ELLER DINE BØRN/BØRNEBØRN OP

Boligerne kommer til at ligge i Fredericia Kom-
munes planlagte Campus-område i  Kanalbyen.  
Læs mere på www.studiebyfredericia.dk

ADRESSE  LEJE/MD. 

   

Vesterbrogade 42 6 lejemål (36-57 m2) 1707-2456 kr. 

  

Vesterbrogade 10 3 lejemål (39-41 m2)  1932-2027 kr.

Skovvej 8 lejemål (29-59 m2) 1474-2936 kr. 

  

Friggsvej 9+11 18 lejemål (48-52 m2) 2139-2302 kr.

Ydunsvej 14+16 21 lejemål (36-64 m2) 1686-2683 kr.

Frejasvej 9+11 16 lejemål (36-68 m2)  1686-3163 kr. 

   

Prinsensgade 87+89 14 lejemål (35-71 m2)   1838-3094 kr. 

  

Købmagergade 47 8 lejemål (27 m2) 1296 kr.  

 

Kongensstræde 38+40 4 lejemål (37 m2) 1676 kr.

Skolevej 5 lejemål (30-45 m2)  1404-1973 kr.

103 + 40 UNGDOMSBOLIGER 

Medio/ultimo 2021 bliver der føjet endnu 40 ungdomsboliger til listen, 
når Oldenborghusbyggeriet er færdigt. Indtil da har Boligkontoret 
Fredericia disse 103 ungdomsboliger (12 vær.) på følgende adresser:
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JUBILÆUM

JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN  JESPER SENECA

D er er idag langt imellem medarbejdere, som bliver i 
samme job i flere år. Ifølge tal fra OECD er vi danskere 

på samme arbejdsplads i gennemsnitligt 7,5 år. Dermed er vi 
det land i Europa, hvor folk oftest skifter job.

CHARLES BRYDER STATISTIKKEN
62årige Charles Petersen fra Fredericia er blandt dem, som 
fuldstændig bryder den statistik. Han har nemlig været ansat 
som varmemester i 40 år. De første 10 år i Vaseparken og 
Rønnehaven, mens de seneste 30 år er tilbragt som varme
mester i Birkehavens tre 10etages højhuse på Jernbanegade.

"For nogle kan det måske virke mærkeligt at være det sam
me sted i så mange år. Men jeg har altid været opmærksom 
på, at det ikke må blive en sovepude. Jeg er heldig at have et 
job, hvor jeg har en høj grad af medbestemmelse. Det med
virker til, at rutinerne ikke bliver for udprægede, og så sør
ger jeg for at udfordre mig selv", siger Charles og fortsætter:

"Jeg slider ikke mine sko i samme spor. Dengang jeg selv klip
pede græs, sørgede jeg fx for at ændre ruten, så jeg ikke 
altid kørte den samme vej. Og så kunne jeg godt forberede 
mig på, at beboerne efterfølgende ringede og spurgte, hvor

for jeg dog kørte en anden vej. De holder øje med mig", siger 
Charles med et smil.

DET HANDLER OM HELHEDEN
Charles kender nærmest hver en krog i byggeriet fra 1954. 
Og med 176 lejemål minder afd. 301 mest af alt om en lille 
landsby. Hovedparten af beboerne er ældre, som har boet 

40 år 
PÅ TOPPEN 

Varmemester Charles Petersen fra Birkehaven har i nu 40 år passet og plejet både 
beboere, bygninger og udearealer for Boligkontoret Fredericia – og han elsker det stadig

"Konge nr. 3 og nr. 2" kalder Birkehavens nuværende varmeme-
ster Charles Petersen ham selv og beboer Henry Jakobsen, 92 
år, der var varmemester inden Charles. I midten den kugleham-
mer, der er gået i arv helt tilbage fra Konge nr. 1, der brugte den 
til at banke buler ud med vaskemaskinetromlerne dengang.
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• 62 år
• Bor i hus i Erritsø
• Gift og har to børn og to børnebørn
• Bruger fritiden til at købe gamle 

designmøbler og reparere biler. Især BMW 
er Charles glad for.

• Elsker at lave god mad og nyder rødvin. 
Læser også en del bøger om vin og finder 
madinspiration i Jamie Olivers kogebøger.

CHARLES PETERSEN

i lejlighederne i årevis, og mange af dem lige så længe, som 
Charles har været varmemester i afdelingen.

"Man kender hinanden, hjælper hinanden og holder øje med 
hinanden – på den gode måde", siger Charles, der også sæt
ter en stor ære i at 'give noget af sig selv' til beboerne. For 
ham handler jobbet som varmemester ikke kun om at rense 
afløb eller skifte pærer.

"Den menneskelige kontakt er en stor årsag til, at jeg stadig 
er i jobbet. Jeg tager mig tid til at snakke med beboerne 
og drikke en kop kaffe. Det handler om helheden. Jeg skal 
have overblikket, være til rådighed og sørge for at få tingene 
gjort. Når det lykkes, så er jeg glad", siger han.

SYNLIGHEDEN ER VIGTIG
For i en tid, hvor græsplænen bliver slået af en robot, og skri
vebordsarbejdet efterhånden fylder mere end de praktiske ar
bejdsopgaver, er det vigtigt, at varmemesteren stadig er synlig 
for beboerne, mener Charles. Det gælder også i den officielle 
kontortid, hvor beboerne kan kontakte Charles ved at sende 
en SMS, ringe eller slå et smut forbi Charles’ kontor i kælderen.

"Det er ikke alle, der er lige hurtige til at tage den digitale 
udvikling til sig, og det er derfor betryggende for dem at 
vide, at de kan komme til mig og få hjælp", siger Charles og 
nævner vaskeriet som et godt eksempel: 

Tidligere kunne man udelukkende betale med mønter og 
 reservere en vasketid ved at hænge en hængelås ved den 
 ønskede tid på en tavle i vaskeriet. Nu afregner man hver må
ned over huslejen, og vasketiden reserveres på computeren.

DET SKAL BARE FUNGERE
I løbet af de 40 år, Charles har været varmemester, har han 
lært, hvad der bare skal virke. Elevatoren og vaskeriet er ner
ven i byggeriet, og beboerne har svært ved at undvære det, 
hvis det en sjælden gang skulle ske, at det ikke virker.

"Det er noget af det, man forventer fungerer uden de store 
problemer. Og det skal det naturligvis også", siger Charles, 
der godt kan forberede sig på telefonstorm, hvis strømmen 
til vaskeri eller elevatoren skulle svigte.

"Der går ikke mange minutter, før den første beboer hen
vender sig, så vi hurtigt kan få problemet løst".

IKKE KLAR TIL AT STOPPE
Da Charles begyndte som varmemester, tog vedligeholdelse 
af udearealerne det meste af arbejdstiden. I dag er det syn 
af lejligheder, administration og byggemøder ifm. et større 
renoveringsarbejde i Birkehaven. Tilbage i juli i år gik ar
bejdsfolk i gang med at etablere nye parkeringsarealer, nye 
affaldssystemer og en elevator ned til kælderplan til bebo
erne. Arbejdet forventes afsluttet i august næste år.

"Beboerne stiller krav til deres bolig og omgivelser. Selvom 
byggeriet efterhånden har nogle år på bagen, så skal det 
vedligeholdes og følge med tiden", siger han.

Hvor længe Charles har tænkt sig at fortsætte som varme
mester ved han ikke. Men han stopper ikke de næste år.

"Men det er klart, at det er noget, jeg er begyndt at tænke 
på. Det kommer til at kræve tilvænning efter så mange år. 
Og lige nu er jeg ikke klar til at stoppe".

JUBILÆUM
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Latin for 'åben plads'. Ordet 'campus' refererede oprindelig 
udelukkende til den åbne plads mellem bygningerne, senere 
blev det en betegnelse for det samlede område af skoler, 
studieboliger og udenomsplads.

 RDBOG: CAMPUS

NYBYGGERI

DIREKTØR FINN MUUS

F redericia Kommunes budget for de kommende år inde
holder projekter og opgaver, som Boligkontoret Frede

ricia vil lægge sig i selen for at løse sammen med Fredericia 
Kommune. 

FLERE SENIORBOLIGER 
Vi er fx rigtig glade for, at Fredericia Kommune vil afdække 
de konkrete behov for at etablere flere seniorbofælles
skaber, i lyset af at vores lokale forening SeniorBo Fredericia 
p.t. har flere end 300 på venteliste til en bolig i et senior 
bofællesskab. Med den succes, Boligkontoret Fredericia har 
oplevet på Købmagergade, Ved Landsoldaten og  Kongens 
Punkt, er der et potentiale for at opføre flere fællesskaber. 

DAGINSTITUTION
Kommunen har også budgetteret med, at de vil bygge en 
ny daginstitution i Fredericia. Dels for fremover at have nok 
pladser til det stigende børnetal. Dels som løsning på de nye 
regler om fordeling af børn fra udsatte boligområder i kom
munens daginstitutioner. 

Den nye institution skal bygges på et kommunalt areal på 
Lumbyesvej. En opgave, vi naturligvis vil byde ind på. 

OPGANGSFÆLLESSKABER
I Fredericia Kommunes budget fokuserer man også på, at 
flere fredericianere med fysisk og psykisk handicap skal have 
mulighed for at få et botilbud i Fredericia. Mange borgere 
med fysisk og psykisk handicap ønsker at blive i egen bolig, 
men mange ønsker også tryghed og fællesskab tæt på. 

Derfor vil kommunen genetablere opgangsbofællesskaber i 
en 2021version i samarbejde med beboerne og deres pårø
rende. I den forbindelse skal der udarbejdes en helhedsplan 
for de nuværende kommunalt ejede boliger på Mosegårds
vej, der ligger op ad Boligkontoret Fredericias afdeling 416. 
 
CAMPUS
Fredericia Kommune ønsker også at tiltrække flere nye ud
dannelser og skabe et attraktivt uddannelsesmiljø i Kanal
byen. Det kræver strategiske valg og investeringer. 

En af vejene til det er at opføre et campusområde i Kanal
byen tæt på Maskinmesterskolen og Musicalakademiet. På 
den baggrund har organisationsbestyrelsen sagt 'ja' til at 
bygge yderligere 14 ungdomsboliger i Kanalbyen, så der i alt 
vil blive opført 40 ungdomsboliger. Læs mere side. 13.

VI STØTTER NYE JOBS
Boligkontoret Fredericia har ligesom Fredericia Kommune 
fremrykket anlægsinvesteringer mhp. at holde hånden un
der beskæftigelsen. Vi har i den forbindelse ansøgt om og 
fået godkendt et grundkapitalindskud i 2021 til at opføre 8 
nye boliger i afd. 502 Østerbo i Dronningensgade/Fynsgade.

Flere seniorboliger, en børnehave, 
opgangsfællesskaber og et nyt Campus 

Kommunale 
byggeprojekter

Seniorboliger omkrandser kunst på Kongens Punkt.
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1. Afrikansk drageblodstræ  
2. Almindelig efeu  
3. Aloe vera 
4. Edderkoppeplante, væddeløber  
5. Fingerfilodendron  
6. Fredslilje  
7. Guldranke  
8. Gåsefod syngonium  
9. Småbladet paraplytræ  
10. Stuebirk 
11. Svigermors skarpe tunge/bajonetplante 
12. Bregner

Holdbare planter med blomster er bl.a.: 
1. Koraltop 
2. Orkidé

Kilder: Indeklimaportalen.dk og Bolius.dk.

12 GODE PLANTER TIL INDEKLIMAET

INDEKLIMA

JOURNALIST KATHRINE SCHMEICHEL, BOLIUS

P lanter i dit hjem kan være med til at forbedre dit indeklima, 
fordi de producerer ilt og giver en højere luftfugtighed, 

som især er en fordel om vinteren, hvor luften er mere tør.

Nogle planter kan også rense luften for forurenende stoffer. 
Forskerne ved ikke præcis, hvilke planter der er bedst til at 
rense luften for stoffer. Men planter, der bedst omdanner 
atmosfærens kuldioxid (CO2) til organiske forbindelser og 
ilt, og som får lys nok, er bedst til at forbedre indeklimaet.
 
PLANTER GIVER BEDRE TRIVSEL
Undersøgelser viser også, at folk, der arbejder i et miljø med 
planter, generelt har mindre hovedpine og mindre sygefra
vær, de trives bedre, og deres produktivitet er større.

Planter fungerer desuden som en slags 'støvsugere', der suger 
støvpartikler til sig ved hjælp af statisk elektricitet. Husk derfor 
at skylle støvet af planterne en gang imellem: Sprøjt dem med 
vand under vandhanen eller bruseren, eller brug en forstøver.

PLANTER KAN RENSE LUFTEN FOR FORURENING
Vores indeluft indeholder tit kemikalier, fordi fx computere, 
elektronik, tæpper, tøj, maling og møbler afgiver dem som 
flygtige, organiske gasser. Undersøgelser har vist, at nogle 
planter kan optage forurening og dermed nedbryde nogle 
kemikalier i indeluften. Efeu, stuebirk, væddeløber og guld
ranke er nogle af disse planter.

Vælg generelt bladrige arter, og vær opmærksom på at sæt
te dem lyst. Lysmængden kan falde flere hundrede gange, 
hvis du flytter en plante fra vinduet og ind i rummet.

HVILKE RUM?
Alle rum i din bolig er velegnede til at have planter i, hvis du 
gerne vil forbedre indeklimaet. Bare planterne får både vand 
og lys nok.

Find planter, der egner sig bedst ift. lys og temperaturfor
holdene i rummene og rummenes funktion. Dyrk fx kryd
derurter i køkkenet, og undgå varmekrævende og duftende 
planter i soveværelset.

Planter kan dog ikke alene sikre et godt indeklima. Du skal 
også lufte godt ud et par gange om dagen, støvsuge ofte og 
ikke have uopvarmede rum i dit hjem om vinteren.

Planter kan give

BEDRE INDEKLIMA

Om vinteren kan planter 
være med til at forbedre 
dit indeklima, fordi de 
renser luften og omdanner 
udåndingsluften CO2 til ilt
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I  Boligkontoret Fredericia har vi søgt 
om og fået penge fra en pulje hos 

Realdania, der går til at afprøve den 
frivillige bæredygtighedsklasse. Vi har 
fået 200.000 kr. til rådgivningshjælp, og vi har allerede lavet 
en aftale med ingeniør firmaet MOE om samarbejdet.

Realdania ønsker på den måde at få samlet erfaringer fra 
31 forskellige danske byggerier om, hvilke udfordringer der 
eventuelt er med den nye bæredygtighedsklasse. Erfaringer, 
der kan bruges i udviklingen af et kommende regelsæt, som 
både er til at arbejde med i praksis, og som giver en øget 
bæredygtighed til glæde for beboere i bygningerne og til 
alle udenom, som ønsker en mere bæredygtig verden.

Målsætningen her og nu er at favne de tre dimensioner i 
bæredygtigt byggeri:

Vores boligminister, Kaare Dybvad, vil skærpe bæredygtig
hedskravene til byggeriet, og derfor kommer der flere og 
skrappere krav til vores bygninger de kommende år. 

I 2023 skal disse 9 punkter være opfyldt:
1.  En livscyklusvurdering skal vurdere bygningens samlede 

klimapåvirkning.
2.  Ressourceforbruget på byggepladsen (vand, el, transport 

og affald) skal måles, vurderes og reduceres.
3.  Totaløkonomisk vurdering på mindst tre væsentlige dele 

af bygningen, fx facade, vinduer og tag.
4.  Drifts og vedligeholdelsesplan skal sikre det gode inde

klima i hele bygningens levetid.
5.  Dokumentation af problematiske stoffer, som er vigtig in

formation, når bygningsdelene skal genbruges.
6.  Afgasning til indeklimaet af sundhedsskadelige stoffer skal 

måles, så det sikres, at bygningen ikke er usund at være i. 

Vi tester

I ØSTERBO
Realdania har givet 200.000 kr. til 
nybyggeriet i afd. 502 Østerbo, så 
vi kan afprøve den nye, frivillige 
bæredygtighedsklasse, der bliver 
obligatorisk i 2023

bæredygtighed

STEFANS KLUMME 
AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG

Den miljø- og klimamæssige kvalitet  
påvirker natur, miljø, klima og 

 ressourcer.

Den sociale kvalitet, som i et bredt 
 perspektiv vedrører menneskers 

 sundhed og trivsel.

Den økonomiske kvalitet giver balance  
mellem den samlede udgift og 

 byggeriets kvalitet.

Sådan kommer Østerbo-facaden til 
at se ud, når den står færdig i 2021.
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7.  Der skal komme nok dagslys ind i opholdsrum, da lys giver 
bedre trivsel.

8.  Støj fra ventilation inde i boligen skal være lav (under 25 
dB), da støj stresser mennesker.

9.  Akustikken skal dokumentere, at det ikke runger i boligen.

I vores byggeri på Østerbo behøver vi ikke opfylde alle 
kravene. Men vi får erfaring med, hvordan det kan gøres  
i virkeligheden. Nogle af punkterne har vi faktisk haft krav 

om længe, fx har vi haft krav om maksimal mængde af  
 skadelige stoffer i luften i nye og ombyggede boliger.

Byggeriet i Østerbo starter i 2021. Bæredygtighedsklassen bliver 
obligatorisk i 2023, når det nye bygningsreglement træder i kraft.

Læs mere om den frivillige bæredygtigheds-
klasse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
på https://baeredygtighedsklasse.dk

Gåpåmod og rå muskelkraft var ikke nok til at grave 200 m2 
næringsrig topmuld af, selv for de mest dedikerede beboere 
i Bofællesskabet Regnbuen i Erritsø. Derfor måtte man ty 
til fagfolk til at skrælle 10 cm græstørv af med en maskine.  

Tørven blev lagt i en stak 
som en insektvold, som 
både giver læ og varme til de 
kommende vilde vækster og 
samtidig giver tørre og var
me levesteder til mange for
skellige jordlevende insekter.

Når man ikke har tid til at 
samle frø fra naboengen, så må man købe. 500 g Dansk 
 Vildengfrø ligger på ca. 2500 kr. Optimalt kunne man have 
hentet lokale planter, som i forvejen gror naturligt på engen 
200 meter væk, men det kræver viden om, hvornår man skal 
samle frøene, og hvordan frøstandene ser ud, når de er af
blomstrede.

VILD MED VILJE – før og efter
Sådan gik det, da Bofællesskabet Regnbuen omlagde græs til vilde 
blomsterarealer, som omtalt i sidste udgave af LEJLIGHEDEN

Det ser ikke ud af meget.

VILD-MED-VILJE – OGSÅ HOS JER?

I flere af Boligkontoret Fredericias afdelinger blev emnet 'vild med vilje' 
debatteret på årets afdelingsmøder, og enkelte afdelinger har besluttet 
at gøre noget ved den voldsomt trængte danske biodiversitet.

Når vi beslutter at lave "vild blomstereng", må vi bare ikke glemme, at vi 
stadig ikke hverken kan eller skal styre naturen. 

Med det mener jeg, at der ikke er noget, der er statisk i naturen, alt 
forandrer sig over tid, og derfor ser Regnbuens blomstereng anderledes 
ud næste år, og igen anderledes året efter osv. 

Det skal vi glæde os over, vi skal glæde os over dynamikken i naturen og 
ikke ærgre os over, at vi ikke kan beherske den og bestemme, hvad der 
er naturligt – det er nemlig rigtig naturligt. 2 måneder efter såning er vilde blom-

ster en fryd for både øje og sjæl.
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DIREKTØR FINN MUUS

R  epræsentantskabsmødet i Boligkontoret Fredericia blev 
efter 2 coronaaflysninger igen i år afholdt i Messe C, 

hvor der helt ekstraordinært i år ikke blev serveret mad forud 
for mødet. I stedet fik repræsentantskabsmedlemmerne ud
leveret mundbind, som de skulle bære, når de bevægede sig 
rundt. Ikke nogen nævneværdig god erstatning, må man sige.

BERETNING
Selve mødet forløb stille og roligt. I organisationens beret
ning beskrev formand Lis Gregersen det seneste halve år 
som "det forsømte forår", da mange gode beboerdemo
kratikræfter og projekter mere eller mindre stod stille, og 
møder var blevet aflyst pga. corona. Den almindelige drift 
og beboerkontakt blev opretholdt, dog med afstand eller 
elektroniske møder og kommunikation.

Boligaftalen fik også et par ord med på vejen af Lis Gre
gersen. Fx at Boligkontoret Fredericia har et opsparet re
noveringsbehov på ca. 670 mio. kr., som vi vil forsøge at få 
realiseret over de næste år. Det er især afdelingerne 402, 
403, 404, 501, 502, 210, 213 og en del flere af de afdelinger, 
vi kalder boblere, som vi håber kan få glæde af disse penge. 

Oveni det rummer aftalen også muligheder for fokus på 
energioptimering og grønne klimaløsninger, der ovenikøbet 
kan betale sig for lejerne. Efter beretningen var der spørgs
mål fra salen. Et af spørgsmålene lød: "Hvorfor falder hus-
lejerne ikke, når I effektiviserer?".

Spørgsmålet er meget relevant, og på side 12 i denne ud
gave af LEJLIGHEDEN giver jeg svaret.

REGNSKAB OG BUDGET
Regnskab og budget for Boligkontoret Fredericias organisa
tion blev godkendt med overvældende flertal. Årsregnska
ber for afdelingerne blev ved en beklagelig fejl ikke forelagt 
repræsentantskabet til godkendelse. Det blev de efterføl
gende på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 18. 
november 2020, hvor de blev godkendt af 47 fremmødte 
repræsentantskabsmedlemmer.

VEDTÆGTSÆNDRING
På dagsordenen var der forslag til en vedtægtsændring. 
'Brev' bliver erstattet af 'skriftligt', så Boligkontoret Frede
ricia fremover kan vælge, om indkaldelser og referater skal 
sendes med brev eller mail eller via eboks eller lejerweb. 

Repræsentantskabs mødet blev i år afholdt med coronabegrænsninger, ny næst
formand og en livlig debat

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRETS VIGTIGSTE MØDE
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Måske pga. corona var der 'kun' fremmødt 62 stemmeberet
tigede ud af 116 mulige. De fremmødte udgjorde derfor ikke 
2/3 af alle stemmeberettigede, og derfor skulle beslutningen af
gøres på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som blev 
afholdt d. 18. november 2020. 

Repræsentantskabet godkendte med mere end 2/3 flertal ved
tægtsændringen vedr. digital kommunikation. Alle lejere vil 
modtage et brev med vedtægtsændringen, og  hvad det kom
mer til at betyde.

VALG
Næstformand Flemming Nis Lorenzen valgte ikke at genop
stille som næstformand for at lade yngre kræfter komme 
til. Han foreslog Mikael Paasch som sin afløser, og han blev 
enstemmigt valgt. 

Suppleanter blev Morten Frederiksen, Erik Kjærgård, Sara 
Skafte Pedersen, Lars Buch og AnneMarie Gaal i nævnte 
rækkefølge. 

Kort før de tryk trak Bent K. Andersen sig, og suppleant 
Morten Frederiksen overtog Bents plads i bestyrelsen. 

Du kan læse hele Lis Gregersens beretning, budget og regn-
skab samt referat fra aftenen på Boligfa.dk.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN 20-21
Organisationsbestyrelsen ser derfor nu sådan ud: 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Flemming Nis 
Lorenzen

BESTYRELSESMEDLEMMER:

Jonna Hansen Johnny Petersen  Benny Jensen Morten  
Frederiksen

Edvin Steiness Simon  
Rasmussen

NÆSTFORMAND TAKKEDE AF

FLEMMING NIS LORENZEN 
TAKKEDE AF SOM NÆSTFORMAND
 
Den erfarne beboerdemokrat Flemming Nis Lorenzen valgte 
efter moden overvejelse ikke at genopstille som næstformand.  
I en kort tale sagde han: 
 
"Kære repræsentantskabsmedlemmer. Jeg har efter moden 
overvejelse besluttet mig for ikke at genopstille som næst
formand i Boligkontoret Fredericia. Jeg har nu gennem mere  
end 37 år været organisations bestyrelsesmedlem, formand 
og nu næstformand, og jeg finder nu, at den plads gerne må 
besættes af yngre kræfter. I bestyrelsen har vi Mikael Paasch, 
som nu efter flere års arbejde i bestyrelsen er klædt på til at 
overtage næstformandsposten, og derfor vil jeg gerne anbefale, 
at I stemmer på Mikael Paasch til netop den post. 
 
For mit eget vedkommende føler jeg, at jeg stadig kan bibringe 
boligorganisationen og bestyrelsen min erfaring, og derfor 
vil jeg stille mit kandidatur til rådighed som almindeligt 
bestyrelsesmedlem". 
 
Flemming Nis Lorenzen blev klappet af talerstolen, og fortsætter 
som almindeligt bestyrelsesmedlem i organisations bestyrelsen.

Mikael Paasch
NÆSTFORMAND

Lis Gregersen
FORMAND
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Har du udnyttet din råderet?
X L

X X L

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

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

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

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

XL

 56 cm 

 70 cm
 

 56 cm 

 80 cm
 

 68,8 cm 

 80 cm
 

XXL

15% mere 
skabsplads

40% mere 
skabsplads

Industri-
standard

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

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

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

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

15% ekstra plads

XL

40% ekstra plads

XXL

Med råderetten kan du sætte dit personlige præg på din lejebolig - herunder også dit køkken. 
Besøg Kvik Lillebælt i Fredericia og lad os hjælpe dig med at opfylde dine køkkendrømme.

Kvik Lillebælt: 
Vejlevej 131, Fredericia, tlf. 75 915 916

EWII Bredbånd A/S  Kokbjerg 30  6000 Kolding  70 55 55 55  EWII.com

50/50 Mbit/s
 Stabil forbindelse
 Flere personer på samtidigt
 Streaming fra én enhed

229,-/md.

20/20 Mbit/s
 Stabil forbindelse
 Flere personer på samtidigt
 Streaming fra én enhed

179,-/md.

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

300/300 Mbit/s  
Inkl. HGW5 wifi router 
 

 Stabil forbindelse
 Flere personer på samtidig
 God til gaming 
 Streaming fra flere enheder

279,-/md.

1000/1000 Mbit/s
Inkl.Premium WIFI  
og Sikkerhedspakke

 Meget stabil forbindelse
 Mange personer på samtidigt
 Perfekt til gaming
 Streaming i højeste kvalitet
  God til flere, der arbejder 
hjemme

439,-/md.

600/600 Mbit/s
Inkl.Premium WIFI  
og Sikkerhedspakke

 Meget stabil forbindelse
 Flere personer på samtidigt
 Rigtig god til gaming
 Streaming i høj kvalitet
  God til flere, der arbejder 
hjemme

379,-/md.

Det 
populære 

valg

LYNHURTIGT OG 
STABILT FIBERNET 
– TIL BILLIGERE PRISER
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Kvik Lillebælt: 
Vejlevej 131, Fredericia, tlf. 75 915 916



Lad HTH Vejle udskifte dit gamle køkken med et splinter-
nyt HTH køkken indrettet netop efter dine ønsker. Tilbud-
det om nyt køkken gælder der, hvor kollektiv råderet er 
godkendt. Er du i tvivl, så spørg boligkontoret eller ring/
mail til os, så kan vi hjælpe dig med at få dine køkken-
drømme opfyldt.

HTH Vejle
Stiftsvej 57A • 7100 Vejle • Tlf. 7582 7400

HTH - DET SIKRE VALG

Benjamin Bro
5218 5156 / bbbe@hth.dk

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


