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ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN ligr@boligfa.dk

Indledningsvis skal der lyde et rigtig godt nytår til jer alle 
sammen. Jeg håber, at I alle er kommet godt igennem jul 
og nytår, hvor samfundet har været skruet ned på det ab-
solut laveste blus, så længe jeg kan mindes. Lige bortset fra 
julebelysningen i Fredericia, som har haft fuldt blus på alle 
julelysene frem til nytår og på den måde har skabt lidt lys i 
den mørke tid. 

EFTERTANKE OG VÆRDIER 
Vi befinder os midt i en tid, hvor der er blevet tid til efter-
tanke. En tid, hvor der skubbes til vores værdier. 

• Hvordan skal vi reagere i den krisesituation med corona, 
vi er havnet i? 

• Hvordan kan vi bruge og støtte hinanden nu, hvor vi ikke 
kan mødes og konstant er udfordrede på vores sociale 
omgang med hinanden? 

Det er helt sikkert spørgsmål, som vi kommer til at disku-
tere – ikke kun nu, men også i årene fremover, når vi kom-
mer til at mødes igen til møder, med familien og venner og 
bekendte. 

VI MISTER ALLE 
Jeg oplevede desværre hen over julen og nytår den store 
sorg at miste min mand gennem 53 år til kræften. Ligesom 
COVID-19 kom det pludseligt og uventet. I den situation kan 
man komme til at føle sig ensom, selvom man har familien 

tæt på. Ensom, fordi man har så meget at give, men ikke 
mere nogen at give det til. Sådan er det sikkert også for 
mange af jer, her under COVID-19-pandemien, selvom I ikke 
har mistet nogen. 

ALMENE FÆLLESKABSVÆRDIER 
Heldigvis bor jeg i en almen bolig, hvor fællesskaber gen-
nemsyrer vores gode værdier. Det er med til, at vi alle kom-
mer videre. Måske vil de almene boliger i fremtiden i højere 
grad bliver anerkendt for det, der er vores fundament: fæl-
lesskaber – ikke kun i gode tider, men også når livet slår en 
kolbøtte. 

ET TRAVLT 2021 
2021 bliver et år, hvor vi skal løse mange nye opgaver i Bolig-
sektoren som helhed og som lokal boligorganisation i sær-
deleshed. Vi skal hele tiden tænke nyt, da vi konstant udfor-
dres på ny lovgivning og udfordringer ift. bl.a. effektivisering 
og grøn omstilling, hvor grønt affald i fremtiden skal blive til 
nul affald. Finn skriver mere s. 10. 

Nedlukning pga. COVID-19 ser ud til at fortsætte en rum tid 
endnu. Samtidig er der dog også lys i horisonten med for-
årets komme og stadig flere vaccinerede. 

Med ønsket om en forhåbentlig solrig og corona-fri påske 
ser jeg frem til at kunne mødes rigtigt igen i den virkelige 
verden. Og god fornøjelse med læsningen af vores lokale 
beboerblad, LEJLIGHEDEN.

Vi har alle 

MISTET 
Corona har gjort mange ensomme, 
vores sociale liv er på vågeblus, og vores 
værdier bliver udfordret. Heldigvis er vi i 
den almene sektor kendte for at passe på 
hinanden og støtte hinanden 
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Fra slutningen af 2021 modtager du breve 
fra Bolig kontoret Fredericia via Digital 
Post, ligesom du allerede nu gør fra 
offentlige myndigheder 

Årets repræsentantskabsmøde er planlagt til onsdag d. 19. maj 
kl. 17.30. Organisationsbestyrelsen håber at kunne afvikle mø-
det som planlagt, men er nødsaget til at afvente endelig stil-
lingtagen fra Folketinget mht. forsamlingsrestriktioner mv. 

Når den nye offentlige løsning for Digital Post er klar i slut-
ningen af 2021, har Folketinget givet alle almene boligorga-
nisationer lov til at sende alle typer henvendelser til beboere 
digitalt. Det gælder også rykkerskrivelser, opsigelser og an-
dre følsomme breve, som man hidtil har været forpligtet til 
at sende som fysisk brev. 

Det er en ekstra sikkerhed for dig som beboer, når følsom-
me oplysninger bliver sendt digitalt og ikke som fysisk post 
– og det giver en stor besparelse af både tid og porto for 
Boligkontoret Fredericia, og så er det bæredygtigt, da det 
sparer masser af papir. 

HVAD BETYDER DET FOR MIG? 
• Hvis du er fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital 

Post fra offentlige afsendere, skal du ikke gøre noget. Alt 
går automatisk. 

• Hvis du ikke fritaget for digital post, vil du fra sidst på året 
modtage post fra Boligkontoret Fredericia digitalt – enten 
via Digital Post, som du logger på via dit NemID, eller via 
vores Bestyrelsesweb eller Lejerweb, hvor du logger på 
med dit login. 

 
Indtil det formelle er på plads, vil du fortsat modtage skri-
velser både på lejerweb og via mail og postomdelte breve.

Repræsentantskabsmøde 

Vi siger velkommen til 221 nye beboere, der er flyttet ind i en af 
Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder. 

VELKOMMEN 
til nye beboere 

online 
Så er alle regnskaber i alle Boligkontoret Fredericias afdelinger 
godkendt, og ca. 1. maj bliver de lagt på Boligfa.dk. Inden som-
merferien kan du her også se, hvornår din afdeling har næste 
afdelingsmøde, hvis du vil deltage i beboerdemokratiet. 

Afdelings
regnskaber 

DIGITAL post
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Er du tilfreds med 
Har du gode idéer eller ønsker til dit lokale 
beboerblad, så deltag i vores kommende 
læserundersøgelse 

LEJLIGHEDEN? 

Hvad kunne du fx tænke dig at læse mere om? Og min-
dre? Savner du noget, eller har du andre forslag til at gøre 
LEJLIGHEDEN endnu bedre? 

Her i marts 2021 foretager vi endnu en læserundersøgelse, 
som vi håber, at du vil deltage i: 

• Har vi din mailadresse, så får du bladundersøgelsen sendt 
online i din indbakke her i marts. 

• Blandt alle beboere, der ikke er digitale, vil Boligkontoret 
ringe et repræsentativt antal op på telefon. 

 
Alle, der deltager i undersøgelsen og svarer på vores spørgs-
mål, deltager i lodtrækningen om en af tre gavekurve. 

ROTTER ELSKER fuglefoder

Fuglefodring er blandt de hyppigste årsager til rotteproble-
mer. Nogle kommuner forbyder endog fuglefodring i områ-
der med mange rotter. 

Følg disse råd, hvis du vil undgå rotter pga. fuglefodring: 
• Hæng fuglefoder op – læg det ikke på foderbrætter, hvor 

rotterne har adgang. 
• Vælg et foderbræt på toppen af en høj, rund stang. 
• Placer også gerne dit foderbræt lidt væk fra vegetation 

som fx træer og buske. 

• Hvis der falder foder ned på jorden, så fej det op hurtigst 
muligt, så rotter ikke kan få fat på det. 

• Fodr kun med én slags frø. Fuglene vil sortere i flerkorns-
blandinger og spiser kun det, der er bedst for dem. Resten 
ryger på jorden og tiltrækker rotter. 

• Læg ikke mere foder ud, end fuglene kan spise, mens det 
er lyst. Rotter kommer, når det er mørkt. 

• Hold et skarpt øje med tegn på rotter, der hvor du fodrer 
fugle. Kontakt kommunen eller Boligkontoret Fredericia 
med det samme, hvis du ser tegn på rotter som fx huller i 
jorden med udskrabet jord, fx ved et skur eller et nedløb. 

MÅSKE ER FORÅRSFODRING EN DÅRLIG IDÉ? 
Nyere forskning viser, at fodring af fugle i foråret kan have 
negative konsekvenser for havens fugle. Fx kan det medføre 
væsentligt mindre kuld, end hvis fuglene ikke fodres. En forkla-
ring kan være, at hannerne har for travlt med at æde og derfor 
går for sent i gang med at synge og dermed tiltrække hunner. 

Dog kan det også skyldes, at fuglene generelt bruger mindre 
tid på at finde en mage, fordi de i stedet koncentrerer sig 
om at forsvare foderbrættet. 

Du bør derfor overveje at nedtrappe fodringen af fugle i 
slutningen af vinteren, hvis du også i årene fremover gerne 
vil have besøg af de smukke fugle. 

(Kilde: Bolius.dk og Videnskab.dk)

Stop med at fodre fugle i foråret – eller 
følg i det mindste disse 7 råd til at fodre 
fugle uden at tiltrække rotter 
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JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN  JESPER SENECA 

H vis Arne Bech skulle skrive sit CV, ville han få brug for 
mange sider. Der skulle fx være plads til køkkenmed-

hjælper på Thulebasen, slagter, omsorgshjælper, biavler, pan-
dekagebager, skipper, rejefisker, tillidsmand, bestyrelsesmed-
lem, landbrugsmedhjælper og kreativ træmand på den lange 
liste over ting, han har beskæftiget sig med gennem årene. 

Arne har dog ikke brug for at skrive ansøgninger eller CV. 
Med sine 67 år er Arne gået på pension – og han nyder det. 

"Jeg har haft et dejligt arbejdsliv, men nu nyder jeg, at jeg 
kan gøre lige præcis det, jeg vil", fortæller han. 

SIGER SJÆLDENT NEJ 
Da Arne efter 22 års ægteskab blev skilt for 10 år siden, tog 
han en beslutning, som har været afgørende for, hvordan 
han i dag lever sit liv. 

"Jeg besluttede mig for at sige 'nej' 
til så lidt som muligt. Det handler 
om at have det sjovt", siger han. 

Derfor tager Arne – når corona da 
ellers ikke begrænser det – næsten dagligt turen fra 
sin nyrenoverede lejlighed på Fynsgade til det kreative værk-
sted Depotgården på Lollandsgade. Her drikker han kaffe, 
snakker og kreerer træfigurer i træværkstedet. 

"Det er med til at dække mit sociale behov. Og den slags 
kommer ikke af sig selv", siger Arne, der efter 30 år vendte 
tilbage til barndomsbyen Fredericia for tre år siden. 

"Det var mærkeligt at komme tilbage. Jeg havde glædet mig til 
at møde gamle venner og skolekammerater, men der er sket 
en masse i løbet af 30 år, så det var lidt som at begynde forfra". 

DET VIGTIGE FÆLLESSKAB 
Når Arne som en af de første om morgenen møder ind på 
Depotgården – igen, når corona ikke lige begrænser det – 
starten han dagen med at drikke kaffe med de andre. 

Det var også på Depotgården, at Arne første gang hørte om 
det gamle træskib Nordstjernen. 

"En dag blev jeg spurgt, om jeg kunne hjælpe med at dreje 
nogle nagler til skibet. Det kunne jeg selvfølgelig, men jeg 
understregede med et smil på læben, at det kostede nog-
le sejlture på havet", fortæller Arne, der nu er medlem af 
Nordstjernens Venneforening og sågar har lært at sejle det 

"Det handler om at 

HAVE DET 
SJOVT" 
Da Arne Bech for 10 år siden blev skilt, 
tog han en beslutning, som har haft 
afgørende betydning for hans liv i dag: 
Arne siger 'nej' til så lidt som muligt    

Aktive Arne: 
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gamle skib. Om sommeren sejler han med Nordstjernen 
mandage og onsdage. 

RØMØ OG LEMVIG 
Arne har også boet på Rømø og i Lemvig i mange år. På 
Rømø arbejdede han som rejefisker på en kutter. I Lemvig 
arbejdede han bl.a. hos Vestas og på et slagteri, hvor han var 
tillidsmand for slagteriarbejderne. 

"Jeg var med til at gøre arbejdslivet bedre for mine kolleger. 
Dengang handlede det om at gøre en forskel. I dag vil jeg 
bare gerne have det sjovt", smiler Arne. 

Og det har han, når han (også) er bartender og passer ind-
gangen på Tøjhuset i Fredericia, eller når han er pandekage-
manden, der fra sin Christianiacykel bager pandekager, når 
vejret er godt, og krydstogtskibene ligger på rad og række 
ved havnen i Fredericia. 

"Jeg tjener ingen penge på det. Men det er afsindig hygge-
ligt", siger han. 

KLAR TIL FLERE PROJEKTER 
Med adresse i Fredericia er Arne kommet tættere på børn 
og børnebørn, der bor i Odense og Kolding. Han har også 
fundet en kæreste, som bor i en lejlighed i den gamle Køb-
magergades Skole. 

"Jeg mødte hende, da jeg solgte mine træelefanter i Container-
byen på havnen i Fredericia. Vi faldt i snak, vores snakke blev 
længere og længere. Og nu er vi kærester", siger Arne, der er 
ganske godt tilfreds med, hvordan livet har artet sig for ham. 

"Jeg har det godt og trives med at lave en masse. Og der 
dukker helt sikkert et nyt projekt op, som jeg får lyst til at 
kaste mig over. Sådan er det, når man har valgt at sige 'ja tak' 
til det meste". 

Arne Bech var en af de beboere, som sidste år blev genhuset, da 
Boligkontoret Fredericia gik i gang med at renovere boligerne på 
Dronningensgade og Fynsgade (afd. 502). Nye gavle, vinduer, udvendige 
døre, vand og varmeinstallationer og altaner, nyt tag og renovering 
af kloak og køkkener har forvandlet lejlighederne fra 1950’erne til 
tidssvarende og moderne boliger. 

"Det er en superfed lejlighed. Her er så lyst og lækkert", fortæller Arne, 
der bor oppe under taget og har udsigt over byens tage. 

"Genhusningen er gået helt smertefrit, og huslejestigningen er minimal 
for mit vedkommende".

ARNES GENHUSNING 

• På Depotgården i Lollandsgade 4 kan 
alle over 18 år udfolde deres kreative 
evner i de mange værksteder. Der er 
mulighed for bl.a. at male, lave pileflet 
og keramik, sy, arbejde med træ, glas og 
metal, slibe sten og brygge øl. 

• Værkstederne er normalt åbne mandag
torsdag kl. 921, dog coronalukket pt. 

• Depotgården hører under Kultur og Fritid i 
Fredericia Kommune. 

DEPOTGÅRDEN 
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REDAKTØR JOAN GRØNNING  JESPER SENECA 

D en 1. februar i år var det præcis 50 år siden, at nu 73- 
og 74-årige Bodil og Kurt Hansen flyttede fra Strib v. 

Middelfart og til Korskærparken i Fredericia med deres to 
drenge på hhv. 1 og 4 år. 

Det unge par havde kendt hinanden, siden 
de var 16 og 17 år, og blev gift ved konge-
brev på Gasværket i Middelfart, og da Kurts 
arbejdsgiver (N.P. Utzon Garn & Netfabrik) 
flyttede til Fredericia, fulgte Bodil og Kurt 
med. De flyttede ind i det forholdsvis nye 
byggeri hos det tidligere LAB med den karis-
matiske direktør Børge Feddersen i spidsen: 

"Jeg gik ned til Feddersen og spurgte om en lejlighed. Han 
sagde, at han havde en, men at jeg så skulle sige 'ja' med det 
samme. Da jeg tøvede og nævnte, at jeg lige skulle skaffe de 
5600 kr. i indskud, svarede Feddersen, at dem skulle kom-
munen hjælpe mig med", fortæller Kurt, der takkede ja til 
lejligheden også uden støtte fra kommunen. 

"Det var luksus at komme herover, hvor bygningen kun var 
18 mdr. gammel. Vi fik nu både større køkken og eget bade-

værelse. Hvor vi kom fra, delte vi bad med andre familier", 
fortæller Bodil. 

DET GODE NABOSKAB 
Det unge par blev vel modtaget af de andre beboere i op-
gangen, og det gode naboskab har de stadig, selvom nabo-
erne er skiftet ud endda nogle gange i de seneste 50 år. 

"Tidligere mødtes vi altid udenfor på en bænk, som desvær-
re nu er væk. Den kunne jeg godt tænke mig kom igen, især i 
disse corona-tider", fortæller Bodil, der altid har været aktiv 
hjemmegående. 

i samme lejlighed
Bodil og Kurt Hansen var 23 og 24 år, da de i 1971 flyttede til Korskærvej 114 st. tv.  
Her nyder de livet og de daglige cykelture, der holder dem friske og i form 

Bodil og Kurt er rigtig glade for deres udestue.

50 ÅR
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"Vi har stadig gode naboer, som vi fx bytter blade med. Og 
når nogen i opgangen bager, så får andre tit en smagsprøve. 
Ja, vi hjælper hinanden. Fx da Kurt en dag faldt om, så hjalp 
min nabo mig. Og når vi ikke ser nogen et par dage, så ban-
ker vi på for at se, om alt er ok". 

PÅ JOB HELE LIVET 
Mens Bodil passede lejligheden og børnene, gik Kurt på ar-
bejde. Han var og er en bomstærk mand, der efter ca. 14 år 
i produktionen hos Utzons garnfabrik skiftede til Oliemøllen 
i Erritsø og senere til Fredericia Galvanisering og så Frederi-
cia Fjernvarme, inden han gik på efterløn som 60-årig. 

40 KM PÅ CYKEL – HVER DAG 
Selvom Kurt både har diabetes og har haft en blodprop i 
hjertet, så cykler han stadig 30-40 km hver eneste dag. Han 
har sin mere eller mindre faste rute fra hjemmet til Øster-
strand, Fredericia Havn, Hannerup Skov, Stjernevejskvar-
teret og gennem skoven og hjem. Nogle gange et smut til 
Snoghøj også, og så 2-3 småture ud over det. 

"Den dag, jeg fik min blodprop, da havde jeg cyklet 120 km til 
Vejle og retur om formiddagen og pudset vinduer om efter-
middagen. Men alligevel mente lægerne, at jeg skulle takke 
min gode form for, at jeg kom godt over blodproppen", for-
tæller Kurt. 

Bodil har altid strikket meget – især nisser, som både familie, 
venner og Kurts arbejdskolleger altid har haft stor glæde af. 

"Efter Kurts blodprop mistede jeg dog pludselig lysten til at 
strikke nisser", fortæller Bodil, mens Kurt griner og tilføjer: 
"Men vi har også nisser nok. Faktisk 15 flyttekasser med nisser". 

FLYTTEDE I TRILLEBØR 
Da parret for nogle år tilbage fik renoveret deres lejlighed, 
skulle de midlertidigt i en genhusningslejlighed i naboblokken. 

"Kurt flyttede så alle vores ting i en trillebør, bortset fra 
møbler", smiler Bodil, der dog var glad, da de igen var til-
bage i 114 st.tv. 

"Her har vi det bedst. Vi har udsigt til både grønne områder 
mod nord og vores have, en legeplads og solen mod syd. Vi 
er så glade for at bo her hos Boligkontoret Fredericia, der 
bare har styr på det", siger parret, der især er glad for 2 ting: 

"Da altanerne blev en del af lejligheden, og da der kom gulv-
varme på badeværelset", er parret enige om. 

INGEN BIL 
Bodil og Kurt har ingen kørekort og derfor ingen bil. Og det 
har de aldrig haft. De bruger derfor deres cykler flittigt, eller 
Bodil tager bussen ind til byen. 

Parret har også rejst meget, og det kan ses i lejligheden, der er 
fyldt med fade, malerier, krus, kaffestel og figurer fra lande som 
Jugoslavien, Italien/Gardasøen, Egypten, Marokko og Tunesien. 

BLOK-KLUB 
Bodil og Kurt var i en årrække i 1980'erne med i en 'blok-klub', 
hvor Kurt var med til at arrangere både sommerfester og vin-
terfester i gildesalen for blokkens beboere. Kurt kørte fx byen 
rundt for at få sponsorer til smørrebrød, service og blomster. 

"Det var en dejlig tid. Og til nytår drillede vi altid hinanden 
på uskyldige måder. Fyldte vand i hinandens vinflasker og 
puttede serpentiner ind gennem hinandens brevspækker". 

EN ANDEN TID 
I dag er tiden en anden, og kvinderne er kommet på arbejds-
markedet, så der er mindre liv i dagligdagen. Men alligevel 
længes parret ikke efter at flytte: 

"Jeg tror ikke, at vi kan trives andre steder. Alene da vi var 
genhuset i en periode i nabo-blokken, da savnede vi vores 
lejlighed. Vi flytter ikke, før vi skal bæres ud", slår Bodil fast, 
inden Kurt med et stort, drillende grin siger: 

"Ja, jeg vil gerne begraves på det store grønne område lige 
overfor".

Lejligheden er fyldt med rejseminder fra det meste af verden, 
både malerier, en rok, kaffestel og nipsting. 

Trods tidligere blodprop i hjertet cykler Kurt ca. 40 km 
hver eneste dag for at holde sig i god form. En form, 
som lægerne mener var med til at redde hans liv. 
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DIREKTØR FINN MUUS 

Boligpolitik er måske ikke altid så spændende læsning, 
men den har stor indflydelse på også dig som beboer. 

Derfor er jeg glad for, at du læser med. 

NY EFFEKTIVISERINGS AFTALE 
2021-2026 
De sidste 5 år skulle vi i den almene 
sektor effektivisere for 1,5 mia. kr., 
og det gjorde vi. Nu har vi fået endnu 
et effektiviseringsmål af Folketinget 
for 2021-2026. Igen er der fokus på 
driftseffektivisering i afdelingerne, 
men nu kan energibesparelser også 
regnes med i effektivitetstallet. 

Måltallet gælder den samlede almene boligsektor og ikke 
den enkelte boligafdeling eller boligorganisation. Ministeriet 
og Landsbyggefonden vil have fokus på alle almene afdelin-
ger – især de afdelinger, der stadig har et uindfriet poten-
tiale, skal udarbejde effektiviseringshandleplaner. 

Oveni det vil man have fokus på vores indkøb af varer og 
tjenesteydelser, hvor vi skal finde nye besparelser. 

BOLIGSOCIALT ARBEJDE 
Aldrig før har der været så mange beboere i job i Sønder-
parken og Korskærparken, som efter Boligkontoret Frede-
ricia og Boli.nu satte en helhedsorienteret indsats i gang 
sammen med Fredericia Kommune. En fremskudt kommu-
nal beskæftigelsesindsats sammen med vores boligsociale 
medarbejdere har været en succes: 

• Sønderparken kom af ghettolisten og den udsatte liste alle-
rede for fire år siden. 

• Korskærparken kom helt af ghettolisten og den udsatte 
liste den 1. december 2020. 

Vores 10 år med boligsociale indsatser og renoveringer i 
Korskærparken og Sønderparken har virket: Beboersam-
mensætningen er ændret og fået mange i job. Det synes jeg, 
at vi alle kan være stolte af, og vi skal fortsætte det gode, 
målrettede arbejde. 

En tidsel er der dog i buketten: Fra 
2023 er der desværre afsat færre 
midler til boligsocialt arbejde af 
Landsbyggefondens midler. Det er 
jeg oprigtig bange for vil bremse 
den positive udvikling, 'parkerne' 
har haft de seneste 10 år. Det virker 
direkte tåbeligt at beskære det bo-
ligsociale arbejde, når det nu virker. 

Efter et coronastille år er der 
mange vigtige boligpolitiske 
opgaver i år, der kommer 
til at påvirke Bolig kontoret 
Fredericia og dig som en af 
vores over 10.000 beboere 

Boligpolitikken 

2021 
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GRØN OMSTILLING  
OG FJERNVARME 
Vi fortsætter i 2021 med at 
presse på for at bedre vilkår 
for de lokale energifællesska-
ber. Det er helt afgørende, at 
vi også lokalt kan få flere grønne 
fordele ved at opsætte solceller i afdelingerne og bruge 
vores egenproducerede energi, både på fællesarealerne og 
i vores boliger. Et nyt EU-direktiv giver forbrugerne ret til at 
etablere egne energifællesskaber fra år 2021. 

En ny regulering af fjernvarmen er også på den politiske 
dagsorden. Den skal give kommunerne ansvaret for at sikre 
den mest effektive og grønne opvarmning. Det er meget vig-
tigt for os, da en meget stor del af Boligkontoret Fredericias 
boliger bliver opvarmet med fjernvarme. Målet er billig og 
mere grøn varme, men også en klar retning fra Folketinget 
for lokale fjernvarmeselskaber mht. hvor og hvordan man 
lægger de fremtidige afgifter på brændsel og grøn energi. 

RENOVERINGER 
Her i 2021 bliver der givet tilsagn til nye renoveringer i den 
almene sektor for næsten syv mia. kr., og alle skal have et 
stort grønt fokus. Det er historisk med så mange renoverin-
ger med et grønt fokus. 

Vi er klar i Boligkontoret Fredericia, og vi har allerede flere 
projekter på vej ind i Landsbyggefonden. 

EJENDOMSSKATTER 
I arbejdet med et nyt vurderingssystem og nye ejendoms-
skatter har Danmarks Almene Boliger forhandlet en garanti, 
så de almene boligers ejendomsskatter maksimalt kan stige 
med 600 mio. kr. frem til 2040. 

Garantien er med til at sikre, at almene beboere får en skat-
terabat på måske to mia. kr./år, men det ændrer for mig ikke 
ved, at det er en stigning i ejendomsskatten. Det er lidt som 
at sige: "Du skal være glad, for du skulle have haft to lussin-
ger, men nu får du kun én". 

For dig som beboer kan det betyde en huslejestigning, alt efter 
hvordan det samlede budget ser ud for den enkelte afdeling. 

GRØNNE BOLIGER 
"Blandet by" har været en central politisk målsætning de se-
nere år – altså at man gerne vil blande ejer- og lejerboliger 
med både unge, børnefamilier og ældre. 

Tilbage i efteråret 2019 lancerede Danmarks Almene Boliger 
et forslag om 'basalboliger', der er en almen bolig på cirka 55 
m2 af normal standard, men hvor huslejen kun er 3.500 kr./md. 

Den lavere husleje er finansieret af den såkaldte Nybyggeri-
fond, der teknisk er en del af Landsbyggefonden, men reelt 
er en pengekasse, der ellers risikerer blot at gå til at aflaste 
statens udgifter. Med forslaget bliver midler i Nybyggeri-
fonden aktiveret til almene boliger, og det kom til at indgå i 
regeringens "Grøn boligaftale". 

Der er udsigt til, at disse boliger kan blive virkelighed i 2021, 
og det er måske også en overvejelse værd, om vi skal have 
bygget basalboliger i Fredericia. 

AFFALD OG SORTERING 
De nye regler for affald og sortering giver stadig udfordrin-
ger og merudgifter, som jeg har beskrevet uddybende i en 
tidligere udgave af LEJLIGHEDEN. 

Vi er stadig her i 2021 i kontakt med Fredericia Kommune 
om rimelige regler og gebyrer, så det ikke fortsat skal være 
så dyrt at få fjernet sit affald, når man bor i lejebolig. Faktisk 
dyrere, end hvis man bor i ejerbolig. Det er hverken rimeligt 
eller retfærdigt.
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PORTRÆT

REDAKTØR JOAN GRØNNING  JESPER SENECA 

S igurd på 2. sal så en dag, at varmemester Bruno klip-
pede forsythia ned. Han spurgte Bruno, om han måtte 

få afklip, som han kunne lave små buketter til de andre 8 
beboere i opgangen. 

Bente fra stuen havde en dag hørt, at håndsprit snart var 
udsolgt. Så cyklede hun byen rundt efter håndsprit i store 
mængder og tilbød alle i opgangen at købe dem af hende til 
hendes købspris. 

Lone fra 1. sal læste en dag, at man kunne hente orkidéer til 
få kroner i et gartneri. Hun skyndte sig at købe 9 og satte én 
udenfor hver dør i opgangen. En lille ting, der kostede lidt, 
men gjorde mange glade. 

Opgangen på Korskærvej 12 ligner udefra mange andre op-
gange i Fredericia. 9 beboere fordelt på 3 etager, både en-
lige, familier, pensionister og unge par, og et mix af etnisk 
danske og ikke-etnisk danske. 

Men her hører sammenligningen med andre opgange nok 
også op. I nr. 12 gør de aktivt noget for at få et godt sam-
menhold med tryghed, tillid og åbenhed. 

VELKOMMEN FRA STARTEN 
"Da jeg flyttede ind for 2 år siden og slæbte på et par kas-
ser, tilbød Sigurd fra 2. sal mig straks sin hjælp og lån af sin 
sækkevogn. Og samme dag kom Bente og Inge og bød mig 
velkommen. Jeg blev bare så glad", fortæller Lone Mathiesen 
fra 1. th., som LEJLIGHEDEN har besøgt. 

Da Lone var kommet på plads med sin demente mand, tog 
hun en beslutning: Hun ville komme den åbenhed og tillid, 
hun havde mødt, i møde. 

"Jeg valgte at fortælle om min demente mands sygdom. En 
dement kan godt finde på at råbe, sige mærkelige ting eller 
falde mv., så jeg gik en runde og fortalte alle om vores situa-
tion", fortæller Lone, fordi det var vigtig for hende, at folk 
kendte sandheden, så 1 fjer ikke blev til 10 høns. Nu vidste 
alle, at der ikke var noget galt, hvis de hørte råb, eller hvis 
Lones mand sagde 'underlige' ting". 

"Vores brune julesovs blev samme år reddet af vores overbo 
– et ungt ikke-etnisk dansk par. Jeg opdagede til min skræk, 
at jeg var løbet tør for mel, men så lånte jeg hos Mina, og 
juleaften var reddet". 

Det var samme år Lone valgte at invitere hele opgangen til 
nytårshygge om formiddagen d. 31. december. 

"Vi lagde lejlighed til, og folk kom selv med chips, konfekt, 
kransekage og egne drikkevarer. Vi hyggede os, og det blev 
starten på tillid, tryghed og hensyn til hinanden i opgangen 
– og en ny fælles tradition", smiler Lone. 

OMSORG FOR HINANDEN 
"Vi overrender ikke hinanden privat, men vi taler altid sam-
men, når vi mødes", fortæller Lone: 

I opgangen på Korskærvej 12 står de 
sammen og støtter hinanden udover 
det sædvanlige. Nøgleordene er tillid, 
tryghed og åbenhed beboerne imellem 

Byens bedste 
OPGANG? 

Lone Mathiesen 
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"Vi er ikke hinandens familie, men vi passer på hinanden. 
Vi udveksler fx nøgler, hvis vi rejser, og tømmer postkasse 
hos hinanden. Og vi mødes stadig nytårsaften", smiler Lone, 
hvor de også har lavet en ny tradition: 

"Hver år skriver vi nogle forudsigelser eller noget, vi lover, 
ned. I løbet af året gennemfører vi det lovede, fx kaffehygge 
på bænkene nedenfor, og forudsigelserne bliver be- eller af-
kræftet i næste års nytårsinvitation. 

SKYDERI 
At være trygge og have tillid til hinanden blev sat på prøve, 
da der i februar sidste år var et meget omtalt skyderi i Kors-
kærparken, der skete lige udenfor vinduerne til opgang 12. 

"Flere i opgangen ringede til mig og var bange. En enkelt gik 
i panik. Jeg skyndte mig at få folk væk fra vinduerne og bød 
på kaffe og kage", forklarer Lone, der som uddannet sund-
hedsassistent kender til at håndtere panik og angst. 

"Ingen skal være alene, når de er bange. At sidde sammen 
over kaffe og kage giver tryghed. En anden måde at holde 
sammen og passe på hinanden på", fortæller Lone: 

"Jeg mindede folk om, at vi jo ikke var målet for skyderiet. 
Og når vi er sammen, så sker der os ikke noget". 

ORD BETYDER NOGET 
I en periode var der problemer med hærværk på biler i Kors-
kærparken. Da Lone en dag havde parkeret sin bil tæt på en 
gruppe unge ikke-etnisk danske drenge, valgte hun at vise 
tillid fremfor mistillid: 

"Jeg spurgte drengene, om de ikke godt ville passe godt på 
min bil?", fortæller Lone alvorligt. 

"Ord betyder noget. Og smil og positive ord er en forudsæt-
ning for et godt forhold". 

"Min mand faldt om en dag. 3 unge ikke-etnisk danske dren-
ge hjalp ham hurtigt på benene, mens en etnisk dansk mand 
i 30'erne bare stod og kiggede på med hænderne i lommen", 
fortæller Lone, der også ofte er mødt med "Dame, skal vi 
følge dig op", når hun kom gående med tunge indkøbsposer 
eller gik hjem fra et besøg om aftenen. 

VÆR NU POSITIV! 
"Her i opgangen hilser vi fx alle på hinanden med et 'hej'. 
 Ingen kigger ned. Og hvis vi møder en i opgangen, vi ikke har 
set før, så siger jeg fx "Hej, jeg har ikke set dig før, hvem er 
du?" i stedet for "Hvad laver du her?", forklarer Lone, der hel-
ler ikke er bange for at nævne, hvis nogen ser ked ud af det: 

"Jeg spørger altid, om de har brug for en snak. De kan jo selv 
vælge at sige til eller fra", fortæller Lone. 

"VI STIKKER IKKE HOVEDET I BUSKEN" 
På et tidspunkt for et godt stykke tid siden var der husspek-
takler i den ene lejlighed i opgangen. 

"Det er ikke ok at slås, så det påpegede jeg, da jeg næste 
gang så de implicerede. Folk skal vide, at vi ikke vil finde os i 
det. Og jeg har også kontaktet Boligkontoret Fredericia, så 
de måske kan hjælpe. Folk skal jo ikke smides ud, men de 
skal hjælpes", understreger Lone, der har opbakning til ikke 
at lade stå til. 

"Ja, her i opgangen stikker vi ikke hovedet i busken. Hvis 
man bor her og har problemer, så lader vi ikke, som om vi 
ikke ser og hører det", slår Lone fast. 

"Det er selvfølgelig ikke kun vores opgang, der er god. En 
dag stødte jeg på en ældre dame på over 90 år fra nabo-
opgangen. Jeg tilplantede altankasser, og hun skubbede sin 
rollator, da hun pludselig sagde: "Smid dine blomsterkasser 
på min rollator, så kører jeg dem hjem"", smiler Lone. 

Efter at LEJLIGHEDEN har talt med 5 beboere i opgang 12 
på Korskærvej, så kan vi vist godt fjerne spørgsmålstegnet i 
overskriften. 

Bor du også i en opgang, afdeling eller gade, 
hvor I står sammen? 

Så skriv til redaktør Joan Grønning på 
40503868 eller joan@gronning.dk. Måske 
er det jeres sammenhold, vi skriver om i en 
kommende udgave af LEJLIGHEDEN. 

BYENS BEDSTE OPGANG? 

I corona-afstand talte LEJLIGHEDEN med 
Benthe Johanne Johansen-Stolt, st. mf. 

... og med Inge 1. mf. og hendes ven Ove... ... samt med Ellen Margrethe, 1. th. 
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D  a jeg var dreng, var der en hakkebøf til hver og rigtig 
mange kartofler. Men efter at vi er blevet rigere i ve s-

ten, har vi skruet op for det, der tidligere var luksus – kødet 
– og ned for grøntsager og rodfrugter, som tidligere blev 
anset som 'fattigmandskost'. 

Vi er gået fra at være jægere og 
samlere, hvor vi var afhængige 
af årstiden, mht. hvilke føde-
varer vi kunne spise – og til i 
dag at kunne købe næsten alt 
fra de fjerneste egne af jorden, 
og det hele året rundt. Det skaber 
desværre bare også en miljømæssig 
ubalance, når vi får transporteret jordbær og asparges og 
masser af andre fødevarer rundt over hele kloden, hele året. 

Samtidig er det min påstand, at vi – udover at transporten er 
en dårlig klima-aktivitet – også mister glæden ved at vente 
på, at fx jordbærrene bliver modne, og at der er jordbær-
sæson. Det giver social glæde hos os, når vi snakker om det, 
for slet ikke at tale om den meget bedre smag.

SKUBBET
Nye klima og kostråd vil have os til kun at spise 350 g kød om ugen mod de i 
gennemsnit 1 kg, vi danskere spiser nu. Det bliver hårdt for os kødelskere 

Vi bliver 

STEFANS KLUMME 
AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG 
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KOST OG KLIMA 
Miljøet har også været i fokus, da Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri i januar præsenterede nye kombinerede 
sundheds- og klimaråd på fødevareområdet, hvor anbefalin-
gen nu er, at vi hver især kun spiser 350 g kød om ugen og 
i stedet spiser flere grøntsager og bælgfrugter, der er gode 
proteinkilder og langt mere klimavenlige. Indtil da var anbe-
falingen 500 g kød om ugen, så tendensen fra det officielle 
Danmark er, at vi fortsætter med at reducere mængden af 
kød, vi spiser. 

Det officielle Danmark guider os nu via kostrådene ikke kun 
til et sundere helbred, men også til mindre klimabelastning 
og til en sundere klode. 

Ifølge DTU Fødevareinstituttet spiser en gennemsnitsdan-
sker ca. 52 kg kød i løbet af et år – 1 kg kød om ugen. Vores 
kødforbrug er fordoblet over de sidste 50 år. 

URMENNESKET SPISER 
Når vi bliver tiltrukket af kød, salt, sukker og fedt, er det, 
fordi vores hjerne stadig lever som urmennesket, hvor det 

dengang var nødvendige næringsstoffer for at overleve. Det 
er bare rigtig lang tid siden. 

I dagens verden er vi ved at blive kvalt i alle de gode ting, og 
vores hjerne har så svært ved selv at sige nej. Derfor giver 
det officielle Danmark os det lille venlige puf, så vi kan blive 
sundere og passe bedre på alle mennesker på jorden. 

Jeg tror, tendensen fortsætter, fordi det giver mening, og 
jeg tror, vores 'gamle' hjerner bliver bedre til at se igennem, 
hvad vi reelt gør, og hvad vi behøver, så vi på den måde får 
afskaffet vores overforbrug. 

ÆRLIGT?! 
Hjemme hos os har vi valgt ikke at spise kød 3 gange om 
ugen og spise mindre kød de øvrige dage. Men om jeg 
 kommer ned på 350 g, når jeg også skal tælle leverpostej og 
spege pølse med, er jeg i tvivl om. Men det er vanetænknin-
gen, vi skal udfordre. 

Ja, det virker voldsomt at skære så meget ned på kødet, i 
hvert fald for os, der spiser kød dagligt. Men når det er sagt, 
så ser jeg det som et venligt puf i en ny og nødvendig retning. 

OKSEKØD VÆRST 

Ifølge Tænketanken Concito er oksekød ca. 
10 gange mere klimabelastende, end man 
hidtil har troet. 

Produktionen af 1 kg oksemørbrad svarer til 
152 kg CO

2 
, som svarer til en køretur i bil fra 

Danmark til Paris. 

Kilde: Tænketanken Concito, pr. 31. januar 2021.
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  NÆSTFORMAND MIKAEL PAASCH OG 

BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG STEFAN WEIHRAUCH 

A t vi skal have flere elbiler, er også en del af regeringens 
udtalte og nedskrevne strategi og målsætning i den 

nye klimalov, som et bredt flertal i Folketinget vedtog sidste 
år. Målet med loven er, at Danmark skal være klimaneutralt i 

2050. Og inden da skal vi have sænket udledningerne af driv-
husgasser, herunder CO₂, med 70% i 2030 ift. 1990-niveauet. 

Vejen er så at sige lagt, men den er ikke uden bump. 

BUMP PÅ KLIMAVEJEN 
Den altoverskyggende udfordring er, hvordan man sikrer 
nok strøm på bilen, så man altid kan komme derhen, hvor 
man gerne vil. 

Først skal der være opladningsstandere og -steder nok. Det 
lyder simpelt, men er noget mere kompliceret, når man går 
lidt mere i detaljen. Fx hvor mange er 'nok'? 

Det afhænger nemlig af 3 ting: Hvor mange elbiler der er. 
Hvor hurtigt de kan lades op. Og om elbilen bliver flyttet  
fra opladeren, når den er 'tanket op', og dermed giver plads 
til andre. 

Det sidste giver god mening, da man jo heller ikke parkerer 
natten over ved benzinstanderen på tankstationen.

LADESLADES
Alle eksperter er enige om, at der kommer flere og flere elbiler i fremtiden og færre og 
færre almindelige diesel og benzinbiler

Der skal 

BÆREDYGTIGHED
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DIN INDGANG 

REDAKTØR JOAN GRØNNING 

E fter LEJLIGHEDEN's omtale af tilbuddet "Din Indgang" 
i Fredericia, hvor alle borgere kan henvende sig for en 

snak, hvis de selv eller nogen, de kender, er psykisk sårbare, 
socialt udsatte eller med fysisk/psykisk handicap, så fik en 
del borgere hjælp. Daglig leder i Din Indgang, Lars, fortæl-
ler, at både berørte og pårørende/naboer har henvendt sig 
efter LEJLIGHEDEN's omtale: 

"En ung fyr fortalte endda, at han ofte havde overvejet at 
kontakte Din Indgang, men at det var artiklen i LEJ-
LIGHEDEN i december, der blev den direkte årsag 
til, at han fik det gjort", fortæller Lars og under-
streger, at kontoret på Gothersgade 44 st. IKKE 
har lukket pga. corona. 

Kig forbi!

INGEN PARKERING 
"Vi skal vænne os til tanken om, at lade-
pladser ikke er parkeringspladser", udtaler 
Casper Kirketerp-Møller, der er direktør i 
Clever, som er en af de største ladeopera-
tører i Danmark. 

For at komme uhensigtsmæssig parke-
ring til livs har interesseorganisationen 
FDM og Clever derfor foreslået en række 
ændringer af de nuværende parkerings-
regler, så det bliver overskueligt at få ladet 
sin elbil. 

De ønsker bl.a., at ladepladserne bliver tids-
begrænset til tre timer, og at tilkobling til ladestanderen bli-
ver et krav. Og så kan det give en dobbelt bøde at bruge 
ladepladserne til parkering, eller strømmen kan blive dyrere 
efter de første tre timer. 

LADESTATION I ALMENE AFDELINGER? 
I dag er det et lovkrav, at der skal være forberedt for strøm 
til alle nyanlagte p-pladser ved større renoveringer og ved 
nybyggeri. Altså, at der kan etableres føringsveje frem til alle 
p-pladser. 

Men hvis der nu ikke er et krav – fx ved 
gammelt byggeri – og man derfor selv skal 
betale i afdelingen, hvad koster det så? 

Godt spørgsmål, og der er ikke noget fast 
svar, fordi det kommer an på flere forskel-
lige ting. Fx tilslutningsbidrag (gebyr for 
at få lov til at blive tilkoblet til det kollek-
tive elnet, red.), overskydende kapacitet 
i elnettet, hvor langt der skal graves og i 
hvad. Elbilforeningen FDEL har opstillet 
forskellige scenarier, og konklusionen er, 
at det koster mellem 15.000 og 35.000 kr. 
at få etableret 1 ladestik. 

På den baggrund må der laves en for undersøgelse fra gang 
til gang, foretaget af uvildige specialis ter, og det vil koste no-
get. Ud fra det økonomiske overslag må man derefter i hver 
enkelt afdeling tage stilling til, om man vil bekos te at etab-
lere det antal ladepladser, man i givet fald ønsker. 

Boligkontoret Fredericia er ved at udarbejde en guide til, 
hvor dan man i afdelingerne bedst søger om ladestandere. 
Vi følger op på Facebook og i et kommende nummer af 
 LEJLIGHEDEN. 

Flere fik 
HJÆLP 

BÆREDYGTIGHED

Gothersgade 44, st. 
7000 Fredericia 

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

7211 3232 
dinindgang@fredericia.dk
www.dinindgang.dk
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NYT FRA DRIFTEN

Læs her om nogle af de

nyeste tiltag i driften 

ude i afdelingerne i 

Boligkontoret Fredericia.

Af teknisk chef 

Jørn Brynaa 

CORONA-STATUS 
Ved bladets deadline arbejder de fles te i driften stadig hjemmefra og via online-
møder. Inspektører og håndværkere kommer også kun ved uopsættelige opgaver 
ud i afdelingerne og ind i lejlighederne. Og kun når beboerne ikke er hjemme, eller 
de opholder sig i et andet rum. 

EN LILLE BØN TIL ALLE LEJERE: 
Husk ikke at opsøge varmemestrene, men ring eller skriv til dem. Og hvis I er hjem-
sendt i karantæne, så husk heller ikke at lukke døren op ind til lejlig heden. 

nu
Her

NYE GAVLE 
313 Kirsebærhaven: 

På firkanten Frejasvej-Friggsvej-Ydunsvej-6. Julivej skal to gavle rives ned og bygges 
op. Arbejdet starter i april og slutter ca. 1. juli. Beboere i 4 lejemål bliver genhuset i 
de 5-6 uger, renoveringen foregår hos dem. 

NYE VINDUER 
215 Vølundsvej + 218 Skovparken: 

Udover de lidt større opgaver, er der også mindre opgaver. Fx skal vi have skiftet 
vinduer for 3 mio kr. i afd. 215 Vølundsvej og 6 mio kr. i afd. 218 Skovparken hen over 
sommeren. Afd. 304 Fyrrehaven har lige fået nye vinduer for 8 mio. kr.

NYT FRA DRIFTEN

SKRIV DIG OP ULTIMO 2021 
502 Østerbo: 

Status i afdelingen er nu, at om-
bygningen af de 3 'gamle' blokke er 
næsten gennemført, og de sidste 
beboere flytter tilbage til deres to-
talistandsatte boliger i maj. 

De kommende 8 helt nye boliger 
fordelt på 4 etager i den 4. blok på 
Østerbo – hvor der tidligere var le-
geplads – er nu sendt i udbud, og 
Boligkontoret Fredericia er ved at få bud hjem. Bygningen af den nye 4. blok for-
ventes at tage halvandet år, men interesserede kan skrive sig op til lejlihederne fra 
forventlig sidst i 2021. 

Sideløbende tester vi bæredygtighed i ØSTERBO-byggeriet. RealDania har givet 
200.000 kr. til nybyggeriet, så vi kan afprøve den nye, frivillige bæredygtigheds-
klasse, der bliver obligatorisk i 2023. 

– eller få en
virtuel rund tur 
ved at scanne 
koden her: 

Se her, hvordan 
boligerne kom-
mer til at se ud: 

18   MARTS 2021



SKRIV DIG OP NU! 
605 Oldenborghus: 

De 26 første nyopførte ungdomsboliger i Oldenborghus er 
klar til indflytning 15. august, og de sidste 14 i december 2021. 
Du kan se en film om, hvordan boligerne 
kommer til at se ud på vores Facebook-side 
og via koden her: 

Du kan allerede nu skrive dig op til dem via det-
te link https://bit.ly/3lsdAu7 eller denne kode. 

Du kan også kontakte boligrådgiverne på 
post@boligfa.dk eller 76221200 (+tast 1). 

Jo før du skriver dig op og 
er medlem, jo bedre står du 
i køen. 

Det er GRATIS at oprette 
et medlemskab til 'kun' at 
søge ungdomsboliger. Op-
retter du dog et almindeligt 
medlemskab, kan du bruge 
det hele livet og til andet 
end ungdomsboliger. 

ELEVATORER FÆRDIGE  
I AUGUST 

301 Birkehaven: 

Håndværkerne knokler sta-
dig med at sætte nye ele-
vatorer fra kælder til 10. 
etage i tre højhuse i Birke-
haven, fortæller varmeme-
ster Charles Petersen. Efter 
planen er de klar til at køre 
beboerne op og ned efter 
sommerferien. 

TOTAL RENOVERING 
403 Holbergsvej/Rahbeksvej: 

Helhedsplanen på blokkene og mellemhusene på Rahbeksvej 
er sat i gang - ialt 84 boliger. I første omgang har rådgivere 
sendt deres bud til Boligkontoret Fredericia på den store re-
novering til 100 mio. kr. Byggeriet starter efter planen i 2022 
og forventes færdig i 2024. 

NYT FRA DRIFTEN

SE PRØVELEJLIGHED 
402 Holbergshaven: 

Snart går den udvendige renovering af rækkehusene på Chr. 
Richardtsvej og Jens Baggesensvej i gang. Herefter fortsætter 
håndværkerne indvendigt. Beboerne bliver løbende genhuset 
i 5-6 mdr. afhængig af ferie- og helligdage. Hele renoveringen 
tager et par år, men så bliver det også bare flot. 

SE PRØVELEJLIGHED 
Se en af lejlighederne digitalt på Boligfa.dk – 
søg efter 'virtuel rundtur' – eller scan koden.
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REDAKTØR JOAN GRØNNING 

H  an arbejder til daglig professionelt med it og web-
administration. Han har boet alment hele sit liv – de 

sidste 20 år i Fredericia, først på Vølundsvej og nu på 18. 
år på  Luthersvej: 56-årige Morten Grankvist Frederiksen er 
formand i afd. 219, nyvalgt medlem af Boligkontoret Frede-
ricias organisationsbestyrelse og medlem af det nye Digi-
taliseringsudvalg. 

"BEBOERDEMOKRATI ER FANTASTISK" 
Morten er en stor fan af beboerdemokratiet: 

"At være i en almen bestyrelse eller udvalg giver både mas-
ser af indflydelse og personlig udvikling. Det er spændende 
og fascinerende at fordybe sig i lokalt arbejde og have mu-
lighed for at hjælpe en masse mennesker. Og så har man 
meget mere indflydelse, end mange tror, i samarbejde med 
bestyrelsen, inspektøren og de dygtige varmemestre", siger 
Morten og fortsætter: 

"Når man er i en afdelingsbestyrelse, så er vi med til at be-
slutte, om vi vil renovere eller ej. Om vi vil bygge nyt eller ej. 
Kan vi fx leve med, at facaderne trænger til at blive malet, vil 
vi have lavet strømmen i kælderen, eller vil vi hellere repa-
rere på legepladsen. Man er med til at træffe beslutninger 
lokalt og til beboernes bedste, og det kan jeg lide", fortæller 
Morten, der, efter at hans børn er blevet store, har tid og 
overskud til at engagere sig. 

"Det beriger mig både fagligt og personligt at ændre og for-
bedre manges hverdag", mener Morten, der arbejder en del 
hjemmefra nu, så han har ekstra tid til sine tillidsposter, fordi 
han 'sparer' transporttid.

Formand i afd. 219, Morten 
Grankvist Frederiksen, er netop 
valgt til Boligkontoret Fredericias 
organisationsbestyrelse og 
Digitaliseringsudvalg. Her kan  
han bruge sin mangeårige erfaring 
med it og webadministration til  
at udvikle digitale fordele for  
alle beboere 

BEBOERDEMOKRATI

Morten giver den 
EN SKALLE 

Formand i afd. 219 Vesterbrogade,  
56-årige Morten Grankvist Frederiksen,  
er født og opvokset på Sjælland i en 
 almen bolig i Brøndbyøster. Han husker 
en barndom fyldt med fællesskab, 
tryghed og mange børn på vejen. 
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DIGITALISERINGSUDVALG 
Senest er Morten blevet medlem af Boligkontoret Frederi-
cias Digitaliseringsudvalg, der skal sikre, at organisationen 
bedst muligt udnytter de digitale muligheder. Hans erfaring 
skal være med til at styrke processen med at rekruttere nye 
beboere og servicere de nuværende bedst muligt digitalt. 
Og selvfølgelig sikre, at man lever op til nye EU-krav om til-
gængelighed på alle offentlige websider, som almene web-
sider hører under. 

"Jeg tager mange års arbejdserfaring med oveni min 'erfa-
ring' med at bo alment", fortæller Morten, der til daglig er 
ansat som webadministrator i kommunikationsafdelingen 
på VIA University College i Aarhus, der svarer til UC Lillebælt 
i Fredericia. 

Her arbejder han i et digitalt team med grafikere, journali-
ster og kommunikationsfolk med at servicere de ca. 20.000 
studerende på Via University College i Aarhus – og ikke 
mindst udvikle hjemmesiden med målet at få kommende 
studerende. 

"Mit job er hele tiden at 'se' uddannelsesinstitutionens web-
site fra både de studerendes og skolens side. Vores succes 
måles på, hvor mange nye elever websiden kan tiltrække, 
og hvor tilfredse nuværende elever er med den", fortæller 
Morten, så hans faglige baggrund passer perfekt til den tid, 
Boligkontoret Fredericia befinder sig i. 

WEB-TILGÆNGELIGHED 
Begrebet 'tilgængelighed' kender vi, når vi taler om boliger 
(brede døre, ingen dørtrin, elevatorer). Det nye begreb 
'web-tilgængelighed' dækker over, at alle – også blinde, 
svagtseende, døve og folk med kognitive udfordringer – iht. 
ny EU-lovgivning skal kunne bruge alle offentlige websider, 
også Boligfa.dk. Også de, der fx ikke kan bruge en computer-
mus, men kun tastaturet. 

"På den baggrund skal Boligfa.dk indenfor en overskuelig år-
række kunne læse teksten op, brugeren skal kunne navigere 
alene ved brug af tastatur (altså uden mus), man skal kunne 
vælge undertekster på alt, og tegnsprog skal kunne tilknyt-
tes", forklarer Morten og henviser til websiden Borger.dk, 
hvor man (i bunden af siden) finder alle disse muligheder: 

"Boligfa.dk skal også opfylde kravene til web-tilgængelighed, 
og det er den vigtigste opgave for Digitaliseringsudvalget 
lige nu. Hvordan får vi det, hvilke leverandører skal vi væl-
ge, og hvordan drifter vi selv disse ting senere? Det er de 
spørgsmål, vi skal finde svar på i år", fortæller Morten: 

"Jeg ser mig som brugernes mand i Digitaliseringsudvalget. 
Jeg skal sammen med resten af udvalget hjælpe med at 
klæde Boligkontoret Fredericia godt på til fremtidens digi-
tale beslutninger, så fremtidens Boligfa.dk lever op til alle 
lovkrav, samtidig med at Boligkontoret Fredericia stadig skal 
kunne håndtere de beboere, der ikke ønsker eller ikke har 
mulighed for at være digitale". 

BEBOERDEMOKRATI

Morten har en faglig baggrund indenfor it- og webadministra-
tion, som Boligkontoret Fredericias Digitaliseringsudvalg – og 
alle beboere – nu får glæde af. 

DIGITALISERINGSUDVALGET 

Boligkontoret Fredericias organisations  bestyrelse har nedsat et Digitali
serings udvalg, der skal sikre, at Boligkontoret Fredericia bedst muligt 
udnytter de digitale muligheder. 

"Udvalget skal følge med i udviklingen og sikre, at vores administration har 
de bedste teknologiske muligheder for at kunne servicere og kommunikere 
bedst muligt med vores beboere og beboerdemokrater", fortæller direktør 
Finn Muus og fortsætter: 

"Vi skal have digitalt fokus på alle parametre – i drift, administration, it
sikkerhed og kommunikation. Alt sammen for at passe på beboernes penge, 
men også for at sikre vores beboeres tillid til vores evne til at administrere 
og kommunikere". 

Digitaliseringsudvalget består af et mix af folk fra organisations bestyrelsen 
og medarbejderstaben. 
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I Boligkontoret Fredericia har vi udvidet samarbejdet med 
EWII Fibernet A/S, som nu gratis sætter fiberbokse op og 

'skyder' fibernetkabler ind i alle vores boliger. Kablerne er 
'vejen', de forskellige internetudbydere sender deres signa-
ler igennem, og i løbet af få år vil Trekantområdet være dæk-
ket af lynhurtigt fibernet. 
 
“I Boligkontoret Fredericia er vi glade for, at vi nu endelig 
kan komme i mål med at få fiber ud til stort set alle vores 
boliger. Især er vi glade for, at EWII her er ren infrastruktur, 
så vores beboere selv kan vælge blandt forskellige udbydere 
af både tv og internet”, siger formand Lis Gregersen, Bolig-
kontoret Fredericia. 

9 FORSKELLIGE LEVERANDØRER 
For dig som beboer hos Boligkontoret Fredericia betyder 
det, at du nu får endnu større frihed til at vælge blandt de 
internetudbydere, som leverer bredbåndsforbindelser på 
EWIIs fiberinfrastruktur – lige nu kan du vælge mellem fx 
Bolignet, EWII Bredbånd, Fastspeed, GlobalConnect, Hiper, 
Kviknet, TDC Erhverv, Telia og YouSee. 

Det er naturligvis helt op til dig, hvem af disse, du ønsker, der 
skal levere internetforbindelse til dig. Antallet af internetud-
bydere udbygges løbende. 

ALLE FÅR KABLER TIL LYNHURTIGT FIBERNET 
Der er i dag mere end 3000 af de mere end 5300 boliger 
hos Boligkontoret Fredericia, som allerede har fået instal-
leret det lynhurtige og stabile fibernet. 

Jesper Antoni Nicolaisen, Wholesale- og Boligselskabschef 
hos EWII, glæder sig over det udvidede samarbejde med 
Boligkontoret Fredericia og muligheden for nu at kunne til-
byde alle beboerne en fiberforbindelse. 

"Vi kan se, at behovet for en stabil og hurtig internetforbindel-
se er stærkt stigende og er forudsætningen for at kunne an-
vende de nye digitale muligheder, som fremtiden bringer, og i 
den sidste ende påvirke positivt til vores trivsel i dagligdagen". 

9 FORSKELLIGE LEVERANDØRER 
Så snart Boligkontoret Fredericia har varslet lejerne i de 
resterende 2000 boliger, går Ewii i gang med at planlægge 
færdiggørelsen af fiberudrulningen og får sat fiberbokse op 
at hænge. En udrulning, der efter planen er færdig i løbet 
af 1-2 år.

Vælg frit 

INTERNETUDBYDER 
Boligkontoret Fredericia bidrager til, at Trekantområdet bliver landets førende på fibernettet 

“Boligkontoret Fredericia har haft et godt samar-
bejde med EWII gennem mange år, og derfor er vi 
glade for, at vi nu endelig kan komme i mål med at få 
fiber ud til stort set alle vores boliger. Vores glæde er 
ikke blevet mindre af, at EWII her er ren infrastruktur, 
hvor vores beboere selv kan vælge blandt forskellige 
udbydere af såvel tv som internet” , siger formand Lis 
Gregersen, Boligkontoret Fredericia. 
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Følg “Boligkontoret Fredericia” på 
Facebook, LinkedIn og YouTube! 

Du vil bl.a. få indholdsrige artikler, gene-
rel info og nyheder, og mon ikke også der 

kommer nogle konkurrencer med fede præmier. 

Uanset om du er til nyheder, artikler, video, bil-
led er eller konkurrencer, så følg “Boligkontoret 
 Fredericia” på de forskellige kanaler. 

Du er meget velkommen til at “dele” og “like” 
vores opslag og videoer. 

Vi glæder os til at se dig online!

FØLG BOLIGKONTORET FREDERICIA 
PÅ DE    sociale medier 



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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