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LEDER

VERDENSMÅLENE 
vigtige de næste 4 år 

 
Efter et år med COVID-19-fokus går vi nu i gang med et nyt målsætningsprogram 2021-
2025, hvor vi også har fokus på FN's 17 verdensmål

ORGANISATIONSFORMAND 

LIS GREGERSEN  ligr@boligfa.dk 

Når du læser denne leder, håber jeg, 
at vi alle har fået et mere normalt liv. 
Og jeg håber, at vi alle får en lang, 
solrig sommer, hvor vi kan få tanket 
energi på kontoen. 

BYUDVIKLING 
Boligkontoret Fredericia er med vores mere end 5.000 boli-
ger den største boligorganisation i Trekantområdet. Det for-
pligter os fortsat til at tage et større ansvar for udviklingen 
af Fredericia. 

Udviklingen af vores by og nye boligformer har sammen 
med klare by- og boligpolitiske holdninger hele tiden været 
en del af vores mål – og det vil det fortsat være. 

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING  
I flere år har vi løbende udviklet vores visions-, målsætnings- 
og handleplan, der viser en retning for vores boligorganisa-
tion. Vi er nu gået i gang med en ny for 2021-2025, der skal 
godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
efter sommerferien 2021. 

Forberedelsen af "Visions-, Målsætnings- og Handleplan 
2021-2025" har taget tid, fordi vi har involveret så mange 
som muligt i en COVID-19-tid. Vi er kommet langt med det, 
vi mener er vigtigt at have fokus på de kommende fire år. 

Vi vil fortsat være en udviklingsorienteret og bæredygtig 
 boligorganisation, der er med til at udvikle anderledes bolig-
former og finde løsninger, så alle kan finde en bolig i Frede-
ricia, de har råd til at bo i. 

FN'S 17 VERDENSMÅL 
På det bæredygtige område gør vi, hvad vi kan for at op-
føre bæredygtige boliger og støtte vores beboere i at leve 
bære dygtigt. Vores mål er nu, at vi intensiverer indsatsen og 
opstiller flere konkrete mål med ambitioner indenfor FN's 
Verdensmål, der består af 17 mål og 169 delmål. 

Målet er, at FN's 193 medlemslande skal arbejde på helt at 
afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre 
god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs 
og mere bæredygtig økonomisk vækst. 

WWW.VERDENSMAALENE.DK 
Vi har allerede i 10 år arbejdet på at agere 
bæredygtigt for at afprøve nye løsninger 
indenfor energi og klima. Det har givet os 
en meget stor erfaring, som vi kan bruge til 

at rådgive og vejlede de af vores boligafdelinger, der sætter 
bæredygtighed på dagsordenen i de kommende år. 

På bestyrelsens og egne vegne ønsker jeg jer alle en god og 
solrig sommer – og rigtig god læselyst med denne udgave af 
LEJLIGHEDEN. 
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ONLINE 

kaffebar 
Siden januar har Boligkontoret 
Fredericias medarbejdere fået er-
stattet fredagens fælles morgen-
mad med en online-kaffebar. 
Langt de fleste tjekker ind fra 
hjemmekontorerne. 

"Corona har nu varet i et helt år, og 
det sociale på arbejdspladsen for-
svinder jo. Vi har mange møder på 

Teams, men de bliver tit kortfattede og faktuelle. Ofte er der 
ikke så meget sjov indimellem, så hele idéen med vores kaffe-
bar er at mødes uformelt i arbejdstiden", siger Finn Muus, di-
rektør i Boligkontoret Fredericia. 

I 'kaffebaren' kan medarbejderne snakke om stort og småt fra 
hjemmekontoret. Hver gang bliver der desuden serveret et 
kort foredrag, der giver et fagligt input eller måske et godt grin. 

GENVEJ til dig 
Sådan får du direkte genvej til dine 
personlige oplysninger i Lejerweb via din 
telefon eller tablet/iPad

Hvis du ønsker direkte adgang til Boligkontoret Fredericias 
hjemmeside – Boligfa.dk – og dermed også dit personlige 
lejerweb, så læg en 'genvej' på din telefon. 

SÅDAN GØR DU  
1. Gå ind på din browser (fx Safari eller Google) 
2.  Søg "Boligfa.dk"  
3. Tryk på videresend – kasse med 'pil ud ad' 
4.  Scroll ned og vælg 'føj til hjemmeskærm' 
5. Så har du en direkte genvej til Boligkontoret Fredericias 

hjemmeside, hvor du kan logge ind til dine personlige lejer-
oplysninger. 

APP – ELLER IKKE-APP? 
Ikonet kaldes automatisk 'app', men det er ikke en app (et pro-
gram), men en genvej til Boligkontorets Fredericias hjemmeside. 

God fornøjelse 

Repræsentantskabsmødet 

2021 Pga. den usikre corona-situation har vi i Boligkon-
toret Fredericia igen udskudt dette års vigtigste 
møde, Repræsentantskabsmødet. Hvis alt går vel, 
så er den nye dato d. 21. juni – men igen med forbe-
hold for sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

1.

2.
4.

5.

3.
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I uge 29 – d. 19.-23. juli – holder Boligkontoret Fredericia lukket 
for fysisk ekspedition. Vi kan kontaktes telefonisk på 7622 1200 
indenfor for vores åbningstider mandage og tirsdage kl. 10.00-
14.00, torsdag kl. 14.00-17.00 og fredag kl. 10.00-13.00. 

Ferielukket uge 29 
VELKOMMEN 

til nye beboere 
Vi siger velkommen til 141 nye beboere, der er flyttet ind i en af 

Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder. 

Tirsdag d. 6. juli 2021 hol-
der Boligkontoret Fredericia 
LUKKET til minde om 6. juli 1849, 
hvor danske soldater jog den slesvig-holstenske oprørshær 
på flugt ved Fredericia. 

6. juli-
LUKNING 

Ledige lige nu: 

2- ELLER 3-VÆR. 
i Kanalbyen

3 flotte lejligheder i to etager i 
Kongens Punkt i Kanalbyen med 
udsigt til by og bælt – alle kan leje 

Vi har 3 ledige boliger i Kanalbyen med gåafstand til centrum, Østerstrand og Lillebælt. Boligerne er på 115 m2 på med hhv. 
2 og 3 værelser – den sidste er også delevenlig. Til boligerne hører 3 fælles tagterrasser med sublim udsigt – og mulighed 
for at leje p-plads,  festlokale eller gæsteværelse. Kræver ikke ventelisteplads. Lejen er 9025-9104 kr./md. + forbrug. 

RING til boligrådgiver 
Helle Gantzel 
7622 1204 + 7622 1200 
– og hør mere. 

Video fra 2 vær. Kongens Punkt Nyhedsindslag
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PORTRÆT

Fra Nørrebro til Fredericia: 

Therese og far 

GENFORENET 
I FREDERICIA 

Therese fik sin far Tom til at skifte sit hårde kokkeliv i København ud med et aktivt 
pensionistliv i Fredericia. I dag ses de dagligt, Tom er formand i afdeling 318, og Therese 
har sit eget guldsmedeværksted 

REDAKTØR JOAN GRØNNING  

JESPER SENECA 

63-årige Tom Andresen har levet et hektisk storbyliv 
som kok med lange arbejdsdage, også selvom han 

havde kone og børn. I 40 år arbejdede han på gourmet-
restauranter i København og i udlandet med 18 timer lange ar-
bejdsdage inkl. sprut, rødvin, stoffer og cigaretter i massevis. 

Toms datter Therese Krogh Andresen fulgte en mere sund 
levevej. Som 21-årig flyttede hun fra storbyen og kom i lære 
som guldsmed i Svendborg. Noget, hun altid havde drømt om. 
 

THERESE I FREDERICIA 
I 2015 flyttede Therese til Fredericia, fordi hun havde mødt 
en kæreste, Thomas. Her blev hun iværksætter og startede 
3 år efter sit eget guldsmedeværksted. 

Det gik godt for den unge guldsmed, men hun manglede en 
i sit liv – sin far: 

"Jeg kunne se, at far kom længere og længere ud. Han var slidt 
op og stoppet som kok og var begyndt at fejle en masse ting og 
var jævnligt til tjek på hospitalet. Han passede ikke på sig selv, 
så jeg skrev ham op i Boligkontoret Fredericia og begyndte at 
'bearbejde' ham til at flytte til Fredericia", fortæller Therese. 
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PORTRÆT

"Jeg havde ikke lyst til, at min far skulle sidde derovre og 
blive gammel. Og jeg var bange for, at han skulle dø, efter at 
han i en periode var ind-og-ud af sygehuset flere gange. Så 
jeg sagde: 'Så er det nu, du flytter over til mig. Så kan vi passe 
på hinanden, hjælpe hinanden og være mere sammen', og 
far kunne få et roligt pensionistliv". 

DEN BEDSTE BESLUTNING 
Og sådan blev det – og i dag kalder både far og datter det 
for 'deres bedste beslutning'. 

"Man kan sige, at jeg kom til Fredericia, samtidig med at co-
rona kom til Danmark", smiler Tom i sin vanlige sjove facon 
og bedste afvæbnende stil, når noget bliver for hårdt at 
tænke på. 

Både Therese og Tom husker den dag tydeligt: 

"Det var en sen februaraften i 2020, hvor stormen rasede 
over landet. Min bror og jeg holdt i Nyborg og kunne ikke 
komme over broen og hente far på Korsør-siden. Vi var 
bange for, at de skulle lukke Storebæltsbroen, inden vi kom 
over. Vi nåede over – og et nyt liv startede". 

SES HVER DAG – OG NYDER DET 
"Restaurationsbranchen er en hård branche, når man, som 
jeg, har ADHD. Man passer jo godt ind, da der altid er gang 
i mange ting, men man kan altså ikke blæse og have mel i 

munden i ret lang tid samtidig. Og det var det, jeg forsøgte", 
erkender Tom. 

"Heldigvis tog Therese hånd om mig – ja, hun reddede nok 
mit liv", siger Tom og sender et ømt blik i retning af sin dat-
ter. Og kærligheden er gensidig: 

"Jeg nyder virkelig godt af fars medfødte trang til at hjælpe 
andre. Jeg kalder det far-service", smiler Therese og hen-
viser bl.a. til, at Tom hver dag kigger forbi Thereses guld-
smedeværksted "Me Mori" og går en tur med Vera, Thereses 
australske terrier. 

BEGGE BOR HOS BOLIGKONTORET 
I dag bor 31-årige Therese i Boligkontoret Fredericias afde-
ling på Kirsebærlunden i Snoghøj, mens Tom bor i en reno-
veret bolig på Sjællandsgade. 

"I begyndelsen var jeg lidt nervøs for, hvordan de andre i op-
gangen ville tage imod "ham kjøwenhavneren". Men det har 
de nu klaret godt, selvom jeg nok er den eneste teenager 
over 60 år", siger Tom og storsmiler. 

MÆNDS MADKLUB? 
Tom er rigtig glad for at bo i Fredericia og nyder især, at det 
er så nemt at komme rundt til alt. Derfor bruger han sin tid 
på masser af aktiviteter som bl.a. bordtennis, fisketure og 
idræt i dagtimerne, når corona ikke lige forhindrer det. 

Tom er også blevet formand for bestyrelsen i afd. 318, og 
selvom bestyrelsesarbejdet har haft en lidt hård opstart på 
grund af corona, så har Tom masser af idéer. 

"Jeg vil så gerne engagere beboerne fx ved at gøre gårdmil-
jøet mere hyggeligt", siger han og fortsætter talestrømmen 
med københavnsk accent: 

"Jeg har også en idé til en madklub. Måske 'Mænds Mad-
klub'… Man er vel kok".
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RO TIL AT VÆRE KREATIV 
Therese er bare glad for at have fået en glad og tilfreds far. 
Det giver hende ro og god samvittighed til at arbejde på sit 
guldsmedeværksted, som hun har bygget op fra bunden. 

I begyndelsen havde hun sit værksted i hjemmet, inden hun 
fandt de nuværende lokaler til "Me Mori" i Prinsessegade 23. 
Her både reparerer hun gamle smykker og designer nye uni-
kasmykker på bestilling, ofte ud af folks gamle smykker. 

"KRUDT I RØVEN" 
Både far og datter har med egne ord 'krudt i røven', og der 
må gerne ske noget. De er begyndt at ro kajak sammen, og 
en tur til Trelde Næs er en af deres foretrukne. Og de mø-
des også, når Tom nusser i sin byhave ved havnen, hvor han 
dyrker grønsager, krydderurter og lidt blomster. 

Tom er i det hele taget på sine 'gamle dage' blevet rigtig glad 
for at have luft, vand og venlige mennesker omkring sig. 

BYHAVER I FREDERICIA

"Grow your city" – 
byhaverne – er et 
dyrkningsfællesskab 
i Kanalbyen, hvor 
man for 50 kr./år/ 
plantekasse kan 
deltage i fællesskabet. 

Oveni det er Tom blevet farfar og Therese faster, da hendes 
bror fik en søn i starten af marts: 

"Ja, og det er da det, der giver meningen med livet. Godt, jeg 
kom hertil, min fremtid var ikke i København", smiler Tom. 

FORTRYDER KUN DET, HAN IKKE HAR GJORT 
"Jeg forstår godt, at min far er glad for at være her. I de sid-
ste år har Fredericia virkelig udviklet sig i en positiv retning 
med fx Kanalbyen, hvor der er tænkt nyt for at få byen og 
havnen til at hænge bedre sammen", siger Therese. 

"Men nu er mit liv roligt, og når jeg sætter mig ned i en kajak og 
møder en sæl, så nyder jeg livet", fortæller den 63-årige Tom. 

"Selv om Nørrebro-drengen er faldet til ro, så må der stadig 
gerne ske noget", siger han og fortsætter: 

"Jeg har en fortid, jeg gerne vil glemme. Men jeg fortryder 
ikke de ting, jeg har gjort. Jeg fortryder kun de ting, jeg ikke 
har gjort", siger han. 

"ME MORI" BETYDER… 

Thereses lille guldsmedeværksted med eget design hedder "Me Mori". 
Navnet kommer fra det latinske Memento Mori, der betyder "Husk, du skal 
dø" – men Therese tolker det positivt: "Husk, du skal leve livet nu og her". 

Navnet skal ifølge Therese minde os alle om at værdsætte livet hver 
eneste dag og lige nu og her, også når man fx ser smykker med bare den 
mindste smule kærlighed bag. 

Under corona-nedlukningen har Therese sammen med lærlingen Nynne 
kreeret nye unikasmykker, der kan ses i vinduet. Sammen har Nynne 
og hun også arbejdet på en stjernetegns-kollektion samt en masse 
prøveringe til vielsesringe. FO
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Lynhurtigt fibernet  
TIL ALLE 
Der har været lidt for-
virring om begreberne 
'infrastruktur' og 'udbydere'

 

 

DRIFTSKOORDINATOR HENRIK WÜRGLER  

REDAKTØR JOAN GRØNNING 

Boligkontoret Fredericia har, som 
I ved, indgået et samarbejde med 

EWII Fibernet om installation af en åben, 
sikker og lynhurtig fiberforbindelse i alle 
vores lejemål – altså fysiske kabler, hvori-
gennem internetsignalet kommer fra en 
internetudbyder. 

MOTORVEJ – OG BILER 
Billedligt talt er selve fiberinfrastrukturen fra EWII Fibernet 
så at sige 'motorvejen' – og din internetforbindelse/udbyder/ 
abonnement er 'bilen', der kører på 'vejen'. Abonnement kan 
du få hos fx Fastspeed, EWII Bredbånd, YouSee, Hiper, Telia, 
Bolignet, Kviknet mv. 

ÅBEN INFRASTRUKTUR – DIN FORDEL 
EWII Fibernet har – som de eneste i Trekantområdet – en 
åben fiberinfrastruktur, hvorigennem alle internetudbydere 
kan sende deres signaler. 

Tidligere lagde alle udbydere egne kabler ind, og mange 
danskere oplevede før at have 3-4 fysiske internetkabler lagt 
ind til boligen. Havde man fx Stofa-kabler, kunne man kun 
bruge Stofa som leverandør af internetsignalet. I dag kan du 
frit vælge mellem alle de internetudbydere, som findes på 
EWIIs fiberinfrastruktur, uden at skulle have installeret mere 
end et kabel i din bolig. 

SÅ LANGT ER VI 
Indtil nu har 3.378 af Boligkontoret Fredericias godt 5.000 
boliger fået opsat en fiberboks og 'skudt' fiberforbindelsen 
ind i deres lejlighed. 

Her i sommer går EWII i gang med at trække fiberforbindel-
sen og installere fiberbokse i de resterende boliger. Inden ud-
gangen af 2022 har alle vores lejemål fået fremtidens fibernet. 

EWII Fibernet koordinerer i samarbejde med Boligkontoret 
Fredericia, hvilke afdelinger de starter med. Boligkontoret 

Fredericia informerer løbende de berørte afdelinger via 
Lejerweb, mens der kommer opslag i afdelingen fra EWIIs 
underleverandører, der installerer og monterer. 

De afdelinger, der skal renoveres indenfor de næste år, får 
fibernet installeret i renoveringsperioden. 

GRATIS OG FRIT FOR DIG 
Installation og opsætning af fiberboksen er gratis for dig 
som lejer, og du kan frit vælge mellem alle internetudbydere 
uden nogen form for købsforpligtelse.

EWII ER IKKE… EWII 

Der er forskel på EWII Fibernet og EWII Bredbånd

Selvom navnet kunne lyde ens, er det 2 forskellige 
virksomheder. 

EWII Fibernet leverer infrastrukturen og trækker 
altså fysiske fiberkabler og installerer fiberbokse 
i lejemålene. Det er dem, Bolig kontoret Fredericia 
samarbejder med om at lægge kabler ind i boligerne. 

EWII Bredbånd er blot en af flere internetudbydere, der kan levere 
din internetforbindelse igennem det nye fibernet. Hos din udbyder 
vælger du hastighed på din internetforbindelse. Der er også nogle 
udbydere, som tilbyder TV sammen med internetforbindelsen. 

Andre internet udbydere er fx Stofa, Telia, Hiper, Fastspeed, 
YouSee, Bolignet, Kviknet mv. 

!
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RENO 
NYT: 

VATION 
på lige vilkår

Efter 7 års dialog har Boligkontoret Fredericia og Boli.nu fået overbevist Fredericia Kommune 
om, at almene beboere skal betale det samme for renovation som folk i ejerboliger 

DIREKTØR FINN MUUS 

E ndelig! Det er den første følelse, man får, når man ef-
ter 7 års arbejde og dialog med Fredericia Kommune 

er nået i mål om en bedre løsning til affalds- og ressour-
cesortering og ikke mindst en mere retfærdig takstpolitik 
for vores boligafdelinger. 

GODE NYHEDER FOR ALMENE BEBOERE 
Som noget nyt skal vi ikke længere betale for fjernelse af rest-
affald pr. lejemål, men efter affaldsmængde. Indtil nu har vi 
betalt en fast pris pr. lejemål, uanset hvor lidt affald vi havde. 

Den nye løsning er både mere retfærdig og giver en meget 
større motivation til at sortere bedre og mindske mængden 
af affald, fordi man betaler pr. kilo affald. 

Det betyder, at vi på sigt får en langt mere bæredygtig af-
faldshåndtering med mindre restaffald til forbrænding og 
mere affald, der ender som affaldsressourcer til genbrug. 

En affaldshåndtering, der følger regeringens målsætning i 
den nye klimaaftale, hvor der er fokus på endnu mere ud-
nyttelse af ressourcerne. Derfor følger Fredericia Kommune 
trop sammen med resten af landets kommuner og affalds-
selskaber for at skabe gode løsninger for borgere og miljø. 

FLERE NEDGRAVEDE AFFALDSBEHOLDERE 
Vi drøfter i øjeblikket også en aftale, hvor Fredericia Kom-
mune overtager vores nedgravede affaldsløsninger, hvor-
efter de vil tilpasse dem til den nye lovgivning, drifte dem og 
montere niveaumålere, så beholderne kun tømmes, når det 
er nødvendigt. 

Vi skal sammen med kommunen se på alle afdelinger, hvor 
det kan give mening at nedlægge miljøstationer og i stedet 
montere nedgravede løsninger, som Fredericia Kommune 
betaler etableringen af og drifter. 
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Ny ordning for MADAFFALD
Alle danskere skal sortere efter de samme 10 affaldstyper 

I Fredericia Kommune har vi allerede i mange år sorteret vo-
res affald, så for os betyder de nye regler kun få ændringer. 

Er du en af vores lejere, der bor i hus og har egne beholdere, 
har du hidtil afleveret grønt affald i den grønne beholder og 
restaffaldet i den sorte. Fremover får du en 2-delt beholder 
delt op i hhv. mad- og restaffald. 

•  Madaffald er alt organisk affald fra køkken og madlavning.  
•  Rå, tilberedte og for gamle madvarer. Det er bl.a. det grøn-

ne madaffald, fedt, kød mv., som du hidtil har smidt i den 
grønne beholder eller kompostbeholder. 

Affald & Genbrug i Fredericia ruller den nye løsning ud i for-
sommeren 2021 til vores huse uden affaldsstationer, hvor 
den nye 2-delte beholder tages i brug pr. 1. juli. 

I august 2021 følger etagebyggeri og andre med fælles af-
faldsløsninger. 

•  Indtil du hører andet fra enten Boligkontoret Fredericia 
eller Fredericia Kommune, skal du blot sortere, som du plejer.  

•  Har du egne beholdere, får du et informationsbrev om 
tidsplan, ny beholder m.m. via e-Boks i løbet af foråret. 

•  Bor du i etagebyggeri, og/eller deler du fælles affalds-
løsning med andre borgere, får du information via Bolig-
kontoret Fredericia. Er du officielt fritaget for digitalpost/  
e-Boks, modtager du et fysisk informationsbrev. 

Ny hjemmeside for 
AFFALD & GENBRUG 
Alle danskere skal sortere efter de samme 10 affaldstyper 
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På Affald & Genbrug i Fredericias nye hjemmeside finder du  
information om tømmedage, afhentning af genbrugsmate-
rialer og åbningstider på genbrugspladserne. 

ONLINE GENBRUGSKALENDER 
Den almindelige genbrugskalender udkommer for sidste 
gang med 2. halvår 2021. Fra efteråret 2021 finder du din 
personlige tømmekalender på hjemmesiden: 
www.affaldgenbrug-fredericia.dk 

APP OG SMS-LØSNING PÅ VEJ 
Bliver du i tvivl om, hvordan du skal sortere, er løsningen 
snart lige ved hånden. Affald & Genbrug er lige nu ved at 

lave en mobil-app, hvor du kan se sorteringsguiden og til-
melde dig en besked service. Her får du automatisk besked, 
inden du får afhentet beholdere og genbrugssække. 

Når løsningen er lanceret til juli, kan du kontakte Borger-
service eller Affald & Genbrug, hvis du får brug for hjælp til 
tilmeldingen. 

KONTAKTINFO 
•  www.affaldgenbrug-fredericia.dk  
•  affald.genbrug@fredericia.dk 
•  72 10 63 67 

http://www.affaldgenbrug-fredericia.dk
mailto:affald.genbrug@fredericia.dk
http://www.affaldgenbrug-fredericia.dk


Hvad mener du om…? 
I Boligkontoret Fredericia vil vi også fremover med jævne mellemrum gennemføre 
beboerundersøgelser af jeres holdninger til forskellige emner i beboerdemokratiets navn 

 DIREKTIONSSEKRETÆR BIANCA LASSEN 

DIREKTØR FINN MUUS 

A llerførst: 1000 tak for jeres ris og ros i vores beboer-
undersøgelse i maj om jeres lokale beboerblad 

 LEJLIGHEDEN. I juni dykker vi ned i alle jeres svar og kom-
mentarer i en artikel i næste udgave af LEJLIGHEDEN. 

NYT VÆRKTØJ 
Læserundersøgelsen var også en test af Boligkontoret Fre-
dericias nye værktøj til at gennemføre spørgeundersøgelser 
på. Her kan vi evaluere vores indsatser, ved at I kan svare 
anonymt, og vi kan krydse data ned til enkelte spørgsmål og 
sætte dem sammen med fx alder, køb, boligområde og antal 
år i boligen. 

FØRSTE I EN RÆKKE 
Læserundersøgelsen er den første af en lang række kom-
mende undersøgelser – måske endda i fremtiden også 'af-
stemninger' – som Boligkontoret Fredericia har besluttet 
jævnligt at gennemføre. 

På den måde sikrer vi os, at vi hele tiden kender og er ajour 
med jeres holdninger, som så kan afspejle sig i vores priori-
teringer. 

Næste beboerundersøgelse kommer efter planen i løbet af 
sommeren, og emnet bliver 'ladestationer til el/hybrid-biler', 
hvor jeres svar og holdninger kan støtte os i at tage de rig-
tige beslutninger på jeres vegne. 

VINDERE AF GAVEKURVE

Blandt alle gennemførte besvarelser i læserundersøgelsen har vi 
trukket 3 heldige vindere af en lækker gavekurv. 

Vinderne blev 
•  

  
  

Asta, Skolevej 
• Julie, Lollandsgade 
• Jesper, Ørnevej 

Vinderne er blevet  
kontaktet direkte via 
telefon eller mail. 
 
Ved redaktionens 
slutning havde Asta 
og Julie afhentet 
deres gavekurve. 
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SOCIALT

Er du 
CORONA-TRÆT? 

Og trænger du til et afbræk i 
hverdagen med gratis under-
visning og socialt samvær,  
så læs denne artikel 

REDAKTØR JOAN GRØNNING 

T rænger du til socialt samvær, og/eller har du lyst til 
at lære fx spansk, dansk, tysk eller somalisk – eller er 

du mere til akvarel, tegning, yoga, blomsterbinding, slægts-
forskning, madlavning eller gåture med andre? 

Eller er italiensk, fransk eller arabisk eller måske portrætteg-
ning, akvarelmaling, sang eller skrivning mere dig? 

Så har du muligheden – helt gratis og i små grupper på 5-7 
personer. Boligkontoret Fredericia tilbyder sammen med 5 
andre lokale organisationer masser af gratis aktiviteter for-
beholdt dem, der bor alment i Fredericia. 

CORONA-ENSOMHED ER EN FOLKESYGDOM 
"Vi oplever, at corona-ensomheden er en folkesygdom, ikke 
et socialt problem. Den rammer både enlige og par, danske-
re og ikke-danskere samt unge og gamle – uanset hvor i byen 
de bor", fortæller Kasper Søstrøm, projektchef i Helheds-
planen Fredericia og ansvarlig for fællesskabs-projektet. 

Projektet er finansieret med 565.639 kr. af "BL – Danmarks 
Almene Boliger" og er derfor gratis for de ca. 20.000 frederi-
cianere, der bor hos Boligkontoret Fredericia og Boli.nu. Rent 
praktisk foregår holdene under Byhøjskolen i Fredericia. 

LÆRING OG HYGGE 
Indtil nu har næsten 100 af Boligkontoret Fredericias be-
boere deltaget, og indtil nu er der oprettet 10 hold. Der bli-
ver løbende oprettet hold, efterhånden som tilmeldingerne 
kommer. 

Bag projektet står Boligkontoret Fredericia, Boli.nu, AOF Syd-
jylland, Hannerup Kirke, Fredericia Tyrkisk Kulturforening, For-
eningen Korskær og Den boligsociale helhedsplan Fredericia. 

TILMELD DIG HER:

Kontakt Julie Bjerring-Kristensen 
på 2934 8151 eller jbk@boligfa.dk 

Scan koden 
og se alle de 
gratis tilbud i 
Byhøjskolen 
Fredericia. 

Se video:  
'Sådan tilmelder 
du dig'. 
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PODCAST med Anni
Husker du Anni med den fantastiske have på Treldevænget? Nu kan du høre hende fortælle 
i en af flere podcast, du gratis kan lytte til via din telefon, iPad/tablet eller computer 

REDAKTØR JOAN GRØNNING  

JONATAN BRUUN BORRING 

T ilbage i juni 2018 var LEJLIGHEDEN forbi Anni Jensen 
på Treldevænget 1, hvor hun fortalte om, hvordan en 

arbejdsskade havde gjort hende til et stort havemenneske. 
Dengang – og stadig her i 2021 – er haven så smuk og frodig, 
at folk ofte kører forbi for at nyde den. 

PODCAST 
Nu har Anni igen haft besøg, denne gang af lyddesigner 
Martha Winther fra Heartbeats.dk, der med mikrofon og 

videokamera fangede Annis guldkorn. Det er der kommet 
en podcast ud af. 

Podcasten med Anni er en af de første i en lang række af 
portrætter af almene beboere i serien "Almenerne", som lø-
bende bliver lagt ud på Heartbeats.dk. 

Vil du lytte til Anni fra Trelde og andre almene beboere, så… 

•  

 

Scan denne kode. 

•  Gå til Boligkontoret Fredericias 
 Facebookside. 

Vil du læse artiklen om Anni og hendes smuk-
ke have, så søg efter 'Lejligheden juni 2018' på 
www.boligfa.dk – eller scan koden her. 
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Mange virksomheder, hospitaler, regioner og organisationer 
bruger podcast som en del af deres kommunikation, man 
kan lytte til i venteværelser, i bilen eller under en gåtur. 

Du kan nemlig lytte til podcast, lige når du vil – og de fleste 
podcast er gratis. 

SÅDAN LYTTER DU TIL PODCAST  
Udover en smartphone, iPad/tablet eller computer skal du 
bruge et program til at afspille podcast. Du har måske hørt om 
Spotify og Podimo, men du kan også bruge de gratis program-
mer, der følger med din telefon, tablet/iPad eller computer. 

HVAD ER EN PODCAST? 

En podcast kan bestå af både lyd og video 
– eller kun lyd – som du lytter til via din 
smartphone, tablet/iPad eller computer. 
En podcast er typisk en fortælling, en 
dokumentar eller et portræt, hvor man 
føler, man er til stede, mens samtalen 
eller fortællingen foregår. 
 
'Podcast' er en sammentrækning af 'pod', som står for 'Personal 
On Demand', og 'Broadcasting', som betyder udsendelse. Podcast 
betyder derfor frit oversat 'personlig udsendelse til afhentning'. 

NYBEGYNDER? 
•  Har du en iPhone eller iPad, har du allerede et podcast-

program, der hedder "Podcast". Brug funktionen 'popu-
lære' og se, hvilke podcast der hitter lige nu. Eller tryk på 
'kategorier' og vælg det, der interesserer dig. 

•  Har du en Android-smartphone, skal du selv hente et pod-
castprogram ned til din telefon. Fx gratisudgaverne af den 
danske podcast-app "Podimo" eller programmet "Spotify". 
Begge kan også bruges til iPhone/iPad. 

FØLG BOLIGKONTORET FREDERICIA 
                                   P 

sociale 
Å DE    

    medier
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! 
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STEFANS KLUMME 
AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG

Ukrudt og skadedyr 
Hvem bestemmer, hvad der er ukrudt, og hvem der er skadedyr? 

H vis en tidsel eller en mårhund kunne se og vurdere 
menneskers handlinger og indflydelse på omgivelser-

ne, så ville de helt sikkert synes, at mennesket er et kæmpe-
stort skadedyr eller ukrudt. 

For hvad er ukrudt og skadedyr egentlig? 

• 

 

 Findes der i det hele taget 2.- og 3.-rangs dyr og planter 
på kloden? 

• Eller har alle skabninger en lige biologisk/guddommelig 
ret til at finde deres plads eller prøve deres niche af? 

'Ukrudt' og 'skadedyr' er titler, vi mennesker bruger om no-
get, der truer os – eller som vi tror truer os; det værdiladede 
giver os nemlig moralsk ret til at udrydde de organismer, 
der måske giver os konkurrence, eller som ikke tjener noget 
formål, altså et formål for os mennesker, selvsagt. 

Derfor prøver vi i Boligkontoret Fredericia nu at oplyse  
om nogle af de udskældte planter, vi ser i vores områder. 
Deres formål på jorden, og hvem der savner dem, hvis de 
ikke er her. 

Vi sætter skilte op ved tidslen og skræppen, to planter, der 
ikke har mange fans blandt mennesker, men de har en mis-
sion og deltager i fællesskabet. 

RØD HESTEHOV 
– SMUK PLANTE, LÆGEURT ELLER UKRUDT? 
Man regner med, at Rød Hestehov er indført i 1300-tallet 
som lægeplante, der gik under navnet "Pestilensurt", da dens 
rod blev anset som et effektivt middel mod pestsygdomme. 

De friske blade anbefalede man dengang til at svale brandsår 
med, og saften blandet med duemøg skulle være god mod 
fregner og solskoldet hud. Jo, jo. 

"Skræppen" eller "Tordenskræppen", som den også kaldes, 
blev også brugt som foderplante og ly for vinbjergsnegle 
ved herregårde og klostre. 

Endelig så kommer der rigtig mange sommerfugle, humle-
bier, honningbier og andre insekter forbi Rød Hestehovs 
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blomstrende spisekammer, fordi den sætter blomster alle-
rede i marts/april som en af de allertidligste, på et tidspunkt 
hvor insekterne ellers har rigtig svært ved at finde føde. 

"Mandstro", som denne tidsel hedder, er hjemmehørende i 
Norden. Den er, som Skræppen, blevet anvendt bredt i folke-
medicinen mod forskellige sygdomme, og specielt rødderne 
skulle kunne 'styrke den mandlige avlekraft'. 

Den blomstrer i højsommeren, juni-august, har meget nek-
tar og tiltrækker derfor mange forskellige sommerfugle, men 
også bier og andre insekter, der er afhængige af den energi, 
der er i blomstens nektar. 

Alle taler om biodiversitet i øjeblikket, det er blevet et mode-
ord. Omvendt så er det det rigtige ord, når vi skal have det 

gode liv i fællesskabet. Det 
betyder nemlig, at der skal 
være plads til alle – også 
de svage og dem, der ikke 
har en stemme, og dem, 
der ikke lige har et – for os 
– synligt mål med deres til-
værelse. 

Det er kun i fællesskabets 
diversitet, vi får helheden. 

Kilder: Naturbasen.dk og 
"Danmarks Vilde Planter" af 
M. Skytte Christiansen (to-
binds værk fra 1958). 

Jordens overforbrugsdag
Hvornår tror du, at vi mennesker har brugt de ressourcer, 
som jorden selv gendanner hvert år? 

Earth Overshoot Day (Jordens Over-
forbrugsdag) er den dag, verdens be-
folkning har brugt de ressourcer, som 
jorden kan gendanne på et år. 

For at beregne datoen, ser man bl.a. 
på, hvor meget skov, vand og mulig-
hed for fiskeri, et land kan levere. 

Det holder man så op imod, hvor 
stort forbruget i landet er. Fx hvor 
meget skov, der kan absorbere den 
CO2, der bliver udledt, hvor meget 
der fiskes, og hvor mange planteba-
serede produkter, borgerne bruger. 
•  I 1970 forbrugte vi på hele kloden det, 

der blev gendannet = der var balance. 

•  I 2020 var det allerede d. 22. august, 
vi havde forbrugt hele årets til-
vækst. 

Gennem de sidste 50 år har det taget 
os mennesker kortere og kortere tid 
at forbruge samme mængde ressour-
cer. Jorden kan ikke længere følge 
med til at gendanne vores stigende 
forbrug – i hvert fald ikke i den vest-
lige verden. 

VI DANSKERE ER 
STORFORBRUGERE 
I 2021 ved vi det ikke endnu for hele 
kloden, men Danmark var foran gen-
nemsnittet, ligesom alle andre vest-
lige lande. 

I Danmark havde vi allerede d. 26. 
marts brugt ressource-gendannelse 
for hele 2021. 

Så hvis hele verden levede som os, så 
skulle der lidt over 4 jordkloder til for 
at nå at gendanne de fornybare res-
sourcer. 

GÆT! 
Du kan deltage i en konkurrence 
om at gætte, hvornår dagen bliver i 
år for kloden samlet set, på https:// 
www.overshootday.org/guess-the-
date-2021/ 

Jeg gætter på 1. september 2021. 
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Læs her om nogle af de 

nyeste tiltag i driften 

ude i afdelingerne i 

Boligkontoret Fredericia. 

Af teknisk chef  

Jørn Brynaa 

nu
Her

NYT FRA DRIFTEN
502 Østerbo: 

8 NYE BOLIGER PÅ VEJ 
– skriv dig op allerede nu 

Så er ombygningen af de 3 'gamle' blokke færdig, og beboerne flyttet tilbage til de-
res lejligheder. Afdelingen er nu nyrenoveret, og der er elevatorer i fire ud af seks 
opgange – og alle boliger er udlejet. 

NY BLOK 
Derfor er vi glade for, at vi snart går i gang med at bygge en spritny 4. blok i afdelin-
gen. Her kommer 8 nye boliger på hver 110 m2 i gennemsnit, og huslejen kommer 
til at ligge på 915 kr./m2/år + forbrug. 

INTERESSERET? 
Vi åbner for søgning til disse kommende boliger med en meget eftertragtet og central 
beliggenhed sidst på året. Vi forventer indflytning i de 8 nye boliger i efteråret 2022. 

'Følg' Boligkontoret Fredericias Facebook-side, hvor vi løbende slår nyheder om 
byggeriet op. 

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

– eller få en 
virtuel rundtur 
ved at scanne 
koden her: 

  

305 Vaseparken + 
306 Lumbyesparken: 

TRAPPER  
FOR 7 MIO. KR 
Betontrapperne til kældrene i Va-
separken og Lumbyesparken er 
udtjente. Derfor sætter Boligkon-
toret Fredericia snart renovering 
af trapperne i gang for 7 mio. kr.

18   JUNI 2021



605 Oldenborghus: 

INDFLYTNING  
I SEPTEMBER 

Skriv dig op NU, hvis du vil have en chance for at få fingre 
i en af de 26 spritnye ungdomsboliger lige efter sommer-
ferien – eller de 14 ekstra, der står færdige i december 

Der bliver run på de nye ungdomsboliger, når unge studerende 
omkring august får at vide, hvilke studier de er blevet optaget på. 

Du kan se en film om, hvordan boligerne 
kommer til at se ud, på vores Facebook-side 
og via koden her: 

Vil du være på den sikre side, så skriv dig op 
allerede nu – og fortæl det samme til unge 
mennesker i din omgangskreds. Brug dette 
link https://bit.ly/3lsdAu7 eller denne kode. 

Udover at få en ny, lækker 1-værelseslejlighed til 3800 kr. + 
forbrug, samt indskud på 25.000 kr., får den unge en spritny 
bolig og fælles vaskeri, elevator og fælles tagterrasse samt 
eget depotrum og adgang til fibernet. Der er også 2 koge-
plader, køleskab m.  frostrum samt emhætte. 

Jo før man skriver sig op og er medlem, jo bedre plads i køen. 

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

MÅGEJAGT 
Så er årets mågejagt igen i gang – igen i år med droner

Afdelingerne 213 Midgårdsvej, 408 Axeltorv, 601 Købmager-
gades Skole og 604 Kongens Punkt har mange måger og har 
i år valgt at bestille mågebekæmpelse via droner. Mågerne er 
ikke 'bange' for de helt almindelige vildtafværgemidler som 
fx 'fugle'flag mv. 

Naturstyrelsen har givet tilladelse til at: 

•  Voksne sølvmåger må reguleres ved beskydning og fælde-
fangst i perioden 1. februar-15. april. 

•  Reder og reder med æg må reguleres/nedtages/olieres 
maks. hver 14. dag i perioden 1. april-31. juli. 

For at finde ud af, hvor rederne er, har Boligkontoret Frede-
ricia hyret et dronefirma, der overflyver afdelingerne for at 
lokalise rederne og derefter spule rederne væk med vand. 

Sidste år var det især afdelingerne 212, 213 og 215, der kæm-
pede mod måger. I år fortæller den ansvarlige varmemester i 
disse afdelinger, Poul Stougaard, at sidste års drone-jagt var 
en stor succes, som de gerne vil gentage i år. 

NYT FRA DRIFTEN

402 Holbergshaven: 

GENHUSNING I GANG 
De første af beboerne i de 
84 rækkehuse i Holbergs-
haven er nu blevet genhu-
set, og håndværkerne gået 
i gang med totalrenove-
ringen af rækkehusene på 
Chr. Richardtsvej og Jens 
Baggesensvej. 

Beboerne får løbende nyhedsbreve om forløbet. Hele reno-
veringen tager samlet 2 år, men hver beboer bliver 'kun' gen-
huset i 4-6 mdr. 

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

Når afd. 402 Holbergshaven er næsten færdig, så går Bolig-
kontoret Fredericia i gang med samme store 'omgang' i afd. 
403 Holbergsvej/Rahbeksvej. 
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GUIDE

dugørSådan

Myrer i boligen kan være til stor gene. 
Myrerne kommer typisk indendørs for at 

søge føde, men de kan bekæmpes. 

FOTO: ANDY HEYWARD

Sådan slipper du for 
MYRER I BOLIGEN 
Har du myrer indendørs i boligen, kan du forsøge enten at ødelægge myreboet eller at 
bekæmpe myrerne med insektmidler. Læs her, hvordan 

BENJAMIN BRØNDUM MADSEN OG RIKKE BERG, 

 VIDENCENTRET BOLIUS 

Små bunk er af sand nær sprækker og paneler kan være 
det første tegn på, at du har myrer i din bolig. Herefter 

vil du hurtigt se myrerne myldre rundt på gulve og borde for 
at søge efter mad. 

Myrerne kommer typisk frem i marts og april, men de for-
svinder som regel fra boligen i løbet af juli. 

De myrer, der kommer indendørs for at søge efter føde, bor 
ofte i et myrebo, der ligger under gulvet i boligen eller langs 
soklen udenfor.  

METODER TIL BEKÆMPELSE AF MYRER 
Kort sagt har du kun to muligheder for at bekæmpe myrer: 
1.  

  
Fjern deres myrebo, fx med kogende vand eller gift. 

2. Brug gift, fx myrepudder. 

Andre tricks som kanel, kaffe, kartoffelmel, gær og eddike 
virker sjældent tilstrækkeligt. 

  JUNI 202120
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SÅDAN BEKÆMPER DU MYRER I BOLIGEN 

1.  

  

Find myreboet, om muligt – og ødelæg det. 

2. Hvis myr eboet er i boligen: Læg myrepudder så langt ind i boet, 
du kan komme til. Kontakt din varmemester, hvis det kræver, at 
paneler, dørlister eller gulvbrædder skal fjernes for at komme 
tættere på boet. Det gør bekæmpelsen mere effektiv. Husk at 
bruge myrepudder, der er godkendt til bekæmpelse af myrer og/ 
eller krybende og kravlende insekter. 

3.  Hvis myreboet er udendørs: Hvis boet er i jorden, kan du grave 
ned i boet og hælde kogende vand på boet. Er myreboet under 
fliser eller andre steder, så hæld kogende vand ned, hvor de ser 
ud til at komme fra. Det meget varme vand ødelægger æggene. 

Ofte kan man ikke umiddelbart finde selve myreboet. Hvis pro-
blemet er så stort, at du ikke kan leve med det, så kontakt altid 
din varmemester, der evt. kan søge hjælp hos en professionel 
bekæmper. 

GODKENDTE MYREMIDLER

I Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD) kan man 
finde bekæmpelsesmidler, der er godkendt til brug mod myrer. 

1.  
 

  

Gå i Bekæmpelsesmiddeldatabasen.  
2.  Gå til "Søgning" på højre del af siden,  

og skriv "Myre" i "Produktnavn" .
3. Tryk "Søg". 

LANGTIDSVIRKENDE INSEKTMIDDEL 
Hvis du ikke kan finde frem til myrernes bo eller den spræk-
ke eller revne, de kommer ind gennem, kan du bekæmpe 
myrer i boligen med langtidsvirkende insektmidler. 

Vælg et insektmiddel, der er godkendt til bekæmpelse af 
myrer og/eller krybende og kravlende insekter. Det er vig-
tigt, at der på midlet står, at det har en vis langtidsvirkning. 
Langtidsvirkning betyder, at midlet fortsat virker mod myrer 
og andre insekter i dage eller uger, efter du har sprøjtet det 
ud. Husk at følge producentens anvisninger. 

Hvor lang tid insektmidlet virker afhænger også af, hvilken 
overflade du sprøjter midlet på. Fx vil midler næsten ikke have 
nogen langtidsvirkning på rå beton, så her kan insekterne gå 
hen over overfladen igen i løbet af dage. På glaserede fliser 
virker midler meget længere, måske uger. Kommer der meget 
sollys på den overflade, du behandler med insektmiddel, bli-
ver de aktive stoffer i insektmidlet også nedbrudt hurtigere, 
end hvis du behandler overflader, der ligger i mørke. 

Insektmidler som spray, myredåser og myrepudder kan som 
regel kun mildne plagen, men ikke fjerne myreproblemet helt. 

Hvis problemet med myrer fortsætter efter bekæmpelse 
med insektmidler, så kontakt din varmemester. 

HVAD SPISER MYRER? 

Myrer er rovdyr. De bruger deres kraftige kindbarker og gift 
(myresyre) fra deres kirtler til at dræbe deres insektbytte. Ellers 
spiser de honningdug fra bladlus eller rodlus, eller de samler nektar 
og saft fra planter. Og så går de efter alt sødt i dit hjem. Har du 
bolsjer, sukker, rester af sodavand eller lignende stående fremme, 
kan myrerne lugte det op til 700 meter væk. 

KAN DU HOLDE MYRER UDE AF BOLIGEN? 

 

Du kan ikke forebygge et indtog af myrer, uanset hvor meget du 
fuger langs paneler og vinduer – de skal nok komme ind alligevel.  
Men du kan ødelægge myreboet, hvis du kan finde frem til det, og 
lægge gift, hvor myrerne kommer ind (på brugsanvisningerne skal 
der stå, at midlet er godkendt til bekæmpelse af myrer og/eller 
krybende og kravlende insekter), og så skal du fjerne søde sager, 
som myrerne kan lugte langt væk. 

Myrerne elsker høje temperaturer og kommer ind for at få mad og 
varme. I haven er de til gavn. Det kan derfor ikke anbefales, at du 
bekæmper myrer i haven, hvis ikke de generer dig. 
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DIN PERSONLIGE 
HTH KONSULENT 
KOMMER TIL DIG 
ALLE VALG KLARES 
I DIT HJEM

NYT
LÆKKERT

HTH KØKKEN
UDNYT DIN 
RÅDERET

Ole Myrfeld
2280 0564 / olmy@hth.dk

Benjamin Bro
5218 5156 / bbbe@hth.dk

HTH - DET SIKRE VALG
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

mailto:olmy@hth.dk
mailto:bbbe@hth.dk


Internet, 
du kan være 
tilfreds med 
– til billigere priser

Livet er for kort til langsomt og ustabilt internet
Derfor får du ikke kun lynhurtigt fiberbredbånd hos os. Du får også vores bedste wifi-
løsning; Premium WIFI og en prisvindende sikkerhedspakke med i prisen, når du vælger 
600/600 eller 1000/1000 Mbit/s fiberbredbånd. 

100 % tilfreds - eller pengene tilbage
Vi har i forvejen mange tilfredse kunder og vi vil gerne sikre, at du også bliver en af dem. 
Derfor giver vi dig 100 % tilfredshedsgaranti på dit fiberbredbånd. Er du ikke 100 % tilfreds 
indenfor de første 30 dage, får du pengene tilbage. 

Som beboer i Boligkontoret Fredericia, får du mere hastighed og lavere priser på dit 
fiberbredbånd. Priserne starter fra 179 kr. pr. måned.

Se om du kan fiberbredbånd på ewii.dk eller ring til os på 70 55 55 57

EWII Bredbånd • Kokbjerg 30 • 6000 Kolding • 70 55 55 55 • ewii.dk

http://www.ewii.dk
http://www.ewii.dk


XXL

Har du udnyttet din råderet?

industri-
standard
70 •  56 •

15% mere 
skabsplads
80 •  56 •

40% mere 
skabsplads
80 •  68,8 •

XL 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 XL & XXL MERE PLADS FOR PENGENE
15% ekstra skabsplads, gratis – det er standard hos Kvik. Vi kalder det XL. Selvom du nærmest 
ikke kan se forskel udefra, får du hurtigt øjnene op for fordelene, når du åbner dine nye skabe 
og skuffer. Der er ganske enkelt plads til mere. Vælger du et køkken i XXL får du hele 40% 
ekstra opbevaringsplads, og 20% større bordplade. 

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