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9 Indvielse af Oldenborghus
30. august kl. 14.00 er der indvielse 
med pølser og taler, når de første unge 
flytter ind i studieboligerne i Kanalbyen.

Delt ledelse
Generationsskiftet i Boligkontoret Fredericia 
har taget endnu et skridt. Den nye formand 
Mikael Paasch introducerer 'delt ledelse'.

Genbrugsgrønt
Plant toppen af en grøntsag i et bæger, 
og få nye friske grøntsager igen. 
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25-årige Steffen nyder alle de 
almene fordele og opfordrer andre 

unge til at gøre det samme
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ORGANISATIONSFORMAND MIKAEL PAASCH   

mipa@boligfa.dk

Et år er nu godt og vel gået, siden jeg blev valgt som næst-
formand for bestyrelsen i Boligkontoret Fredericia. 

Et år, hvor vi har arbejdet på flere fronter med at udvikle 
og forny vores organisation med baggrund i de krav, der 
er, hvad angår effektivisering, digitalisering og persondata-
forordningen. Alle dele er med til at skabe udvikling, men 
de sætter også en masse begrænsninger ift. vores tidligere 
måde at arbejde på. 

Et år, hvor arbejdet med et nyt fælles målsætningsprogram 
og bestyrelsens arbejdsgrundlag har været en del af opga-
ven. Men også et år, hvor der har været arbejdet med byg-
gerier, renoveringer og nye forretningsgange, så vi er klar til 
at løse de mange nye opgaver, som venter. 

I Boligkontoret Fredericia vil vi skabe fornyelse og udvikling, 
men vi ved også, at det skal skabes med omhu og omtanke.
 
BALANCE
Den 21. juni 2021 blev jeg efter et år som næstformand valgt 
som ny organisationsbestyrelsesformand for Boligkontoret 
Fredericia. En bestyrelsespost, jeg er meget glad og beæret 
over at have fået af Repræsentantskabet. 

Jeg vil i mit arbejde i Boligkontoret Fredericia bestræbe mig 
på, at vi finder en balance i vores udvikling, der går hånd i 
hånd med beboerdemokratiet, så vi kan fastholde den nære 
relation til jer beboere og afdelingsbestyrelser. 

Det er afgørende, at vi ikke bliver fremmedgjorte overfor 
hinanden pga. alle de forandringer, der løbende bliver pålagt 
os fra Folketingets side.

ENERGIRENOVERINGER
Et kerneområde i årene fremover er renoveringer, herunder 
energirenoveringer. Vi ved, at vi har store udfordringer på 
såvel bo-kvaliteten som energiområdet i en mindre del af 
vores boliger. Det gælder bebyggelserne fra starten af 
1900-tallet frem til sidst i 1950’erne. 

Boliger, som i deres udformning og byggestil ikke ses meget 
bedre. Men som også er en type boliger, der giver os store 
udfordringer, når vi ifm. energirenoveringer her skal passe 
på den arkitektoniske arv. 

Det er vigtigt, at vi får gode rammer til at igangsætte en øget 
indsats – og det gennem flere bevillinger fra Landsbygge-
fonden. Den billigste energi er som bekendt den energi, man 
ikke bruger. I Boligkontoret Fredericia vil vi gennem vores 
energi- og bæredygtighedsudvalg sætte meget mere fokus 
på den opgave.

Jeg vil med disse ord ønske jer en god sensommer og et 
godt efterår samt god fornøjelse med læsningen af vores 
blad Lejligheden!

- MED OMHU OG OMTANKE
FORNYELSE

3  AUGUST 2021

LEDER



På dette års repræsentantskabsmøde trådte Lis Gregersen et 
skridt tilbage og overlod formandsposten til Mikael Paasch – 
inden da havde Lis takket Simon Rasmussen (afd. 510 –Jyllands-
gade / Bjergegade / Kongensstræde) for hans mangeårige virke 
i organisationsbestyrelsen. 

Læs s. 11-15 om repræsentantskabsmødet og den nye ledelse. 

TIL LIS OG SIMON
Tak

Ved du, at du kan få indflydelse på, hvordan af-
delingens penge bliver brugt, i hvilken række-
følge opgaver skal laves i afdelingen, og hvilke 
fællesarrangementer I skal have? 

Det kan du ved at møde op på det årlige afdelingsmøde i din 
afdeling og sige din mening – eller endnu bedre: Stil op til 
afdelingsbestyrelsen, så du er med i alle beslutninger.

Det hedder beboerdemokrati og er unikt for 
lejere i almene boliger. 

I Boligkontoret Fredericia får alle medlemmer 
i afdelingsbestyrelsen nu en håndbog, så de 
er bedst muligt rustede til at få indflydelse fra  
dag 1.

Læs mere om beboerdemo kra-
ti og om, hvordan du stiller op 
til din afdelingsbestyrelse, på 
https://bit.ly/3hTzTKR

Afdelingsmøderne i Boligkontoret Fredericia foregår i år 
mellem 23. august og 27. september.

Sagsnummer: S21-8 Side 1 af 22 Dokumentnummer: D21-417 33.0

Håndbog for dig i afdelingsbestyrelsen!

Dit samarbejde med Boligkontoret 
Fredericia og dine muligheder for dig 
som beboervalgt i afdelingsbestyrelsen

VIL DU HAVE
indflydelse?

Vi siger velkommen til 163 nye beboere, 
der er flyttet ind i en af Boligkontoret 

Fredericias boliger de sidste tre måneder. 

VELKOMMEN
til nye beboere

Nu ligger podcasten med Bolig-
kontoret Fredericias beboer Anni 
fra Treldevænget online. Her kan 
du høre om hendes liv i det alme-
ne og hendes store haveinteresse.

Podcasten med Anni er en af flere 
portrætter af almene beboere 
i serien "Almenerne" – hør dem 
her: https://heartbeats.dk/series/
almenerne/

LYT TIL ANNI(podcast)
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Hvepse er nyttige dyr, der fanger andre insekter som fluer, 
bladlus og larver. De fodrer deres egne hvepselarver med 
dem, men når hvepsedronningen stopper med at lægge æg i 
sensommeren, så går boet i opløsning, og de enkelte hvepse 
går over til at spise sukkerholdig mad. Og det betyder ofte 
sværmende hvepse, når man spiser udenfor.

I dag kan man købe en hvepsefælde, men 
du kan også nemt selv lave en for 1 kr.:
1. Klip en 1,5 l plastflaske over midtpå.
2.  Vend toppen, og klem den ned i bunden, 

så den fungerer som en tragt ned mod 
bunden.

3.  Hæld sodavand eller andet sukkervand i – 
og fælden er parat til fangst. 

 
Kilde: https://grilltips.dk/inseksfaelder-
myg-bananfluer-hvepse-og-bier/

FOREBYG
Hvepse er trælse sidst på sommeren – læs 
her, hvordan du kan undgå smertefulde 
hvepsestik under frokosten i det grønne

•  Er tiden inde til, at sønnike eller datter skal flytte hjemmefra? 
•  Eller søger du en gave til studenten eller fødselaren?

SÅ GIV ET GAVEKORT til ventelisten hos Boligkontoret Fredericia.

Så har du givet modtageren en chance for at få en god og 
billig bolig i fremtiden, måske før vedkommende selv er klar 
over, at det får han eller hun brug for.

SÅDAN GØR DU:
•  Print gavekortet via https://bit.ly/3cLkOYa  

= der er plads til at skrive en hilsen øverst.
•  Eller klip gavekortet ud her, og klæb den 

i et tillykke-kort.

•  Er gavekortet til venteliste til en ung-
domsbolig, er det gratis – den unge skal 
blot oprette sig på https://bit.ly/3cXHrJq

•  Er gavekortet til venteliste til alle +5000 
boliger hos Boligkontoret Fredericia,  koster 
det 200 kr. i indmeldelse og 125 kr./år = 
beløbet kan vedlægges gavekortet, da 
modtageren selv skriver sig op på https://
bit.ly/3cXHrJq

hvepsestik

Ungdomsboliger: Gratis medlemskab.
Alle boliger: 200 kr. for indmeldelse + 125 kr./år.

Jo før du bliver medlem, jo større boligudvalg har du.

Medlemskab i              år 

Meld dig ind Alle boligerUngdoms
boliger

Følg os på  
Facebook

G AV E K O R T
HOS BOLIGKONTORET FREDERICIAMedlemskab

Størst
udvalg af boliger  i Trekant- området

Boligkontoret Fredericia · Vesterbrogade 4 · 7000 Fredericia · 7622 1200 · www.boligfa.dk · post@boligfa.dk

Klip ud…
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JOURNALIST TORBEN SVANE CHRISTENSEN  

JESPER SENECA

S teffen Rosendahl Christensen har boet i almen bolig som 
barn og valgte det også, da han flyttede hjemmefra. 

"Alle unge burde bo alment. Det er trygt, godt og billigt, og 
man bliver ikke snydt, som mange unge bliver det i det pri-
vate", siger den 25-årige lejer i Afd. 404 Christiansberg, hvor 
han har en garage med plads til motorcykel.
 
BILLIGT OG CENTRALT
"Der er mange fordele ved at bo her. Jeg har kun givet 7800 
kr. i indskud, og jeg betaler kun 4000 kroner for 78 m². Det 
er inkl. varme, og jeg plejer endda at få 
penge tilbage. Jeg tager ikke lange var-
me bade", siger han med et smil.

"Og så er her dejlig lyst, og der er fred 
og ro. Jeg kan have mine ting i fred, og 
alligevel bor jeg tæt på byen, indkøbs-
muligheder og banegården", siger han.

FRA GAMER-RUM TIL MINI-ZOO
Steffen bor sammen med sin kæreste 
Carola S. Møller, der oprindelig er fra 
Ringsted. Her har hun fået arbejde som 
poder og pendler frem og tilbage.

"Men hun vil gerne starte på Social- og 
Sundhedsskolen her i Fredericia, og den 
ligger jo lige i nærheden", siger han.

Udover den store stue er der to værelser, hvor det ene er 
soveværelse, og det andet har været brugt som gamer-rum, 
men nu er der andre planer med det.

"Ja, jeg har ikke tid til at spille så meget computer mere, og 
jeg har solgt min computer. I stedet har vi snakket om, at 
min kæreste kan have sine små kæledyr som hamster, fugle 
og fisk i værelset. Nu står hendes hamster i et bur i stuen. Så 
har jeg planer om et større fjernsyn her i stuen og måske en 
PlayStation, så jeg kan få stillet min lyst til at spille", siger han.

ERFARINGER MED PRIVATE UDLEJERE
Steffen Rosendahl Christensen er kontoruddannet og var 
elev hos Boligkontoret.

"En kollega opfordrede mig til at blive med-
lem af en boligforening. Jeg meldte mig så 
både ind hos Boligkontoret Fredericia og 
hos en anden almen boligforening. Mens 
jeg var elev, tænkte jeg, at det nok var 
bedst, at jeg ikke boede der, hvor jeg arbej-
dede", fortæller Steffen.

Da han var færdiguddannet hos Bolig-
kontoret Fredericia, fik han arbej de hos 
en privat udlejer, hvor han fik indblik i 
nogle helt andre vilkår.

25-årige Steffen Rosendahl Christensen bor alment og opfordrer alle unge til at gøre det 
samme, fordi det er godt, billigt og trygt i forhold til mange andre steder

6

UNG GLAD ALMENER

Steffen hilser på  

Trine Zimmermann.

Boligkontoret Fredericias aftale med EWII 
giver beboerne mulighed for at få hurtig fi
berforbindelse. Steffen har fx en 300/300 
Mbitforbindelse til en pris, man normalt 
kun får en 200/200 Mbitforbindelse for.
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"For en privat udlejer handler det jo om at tjene penge, og 
her er det ikke usædvanligt med indskud på mellem 30.000 
og 40.000 kr. Og tit får lejerne ikke mange af de penge til-
bage, når de flytter. Huslejen er også tit højere. Her i afdelin-
gen hos Boligkontoret Fredericia er der ingen, der skal tjene 
penge på det", understreger han.

KENDTE BLOKKENE I FORVEJEN
Steffen har boet i sin nuværende lejlighed siden 15. august 
2020, og det første møde med de andre beboere i opgan-
gen var meget positivt.

"Ja, da jeg flyttede ind, blev jeg både tilbudt vand og soda-
vand. Der gik kun tre måneder, fra jeg begyndte at kigge efter 
en anden lejlighed, til jeg fik tilbudt den her. Jeg kendte godt 
 boligerne, for min mormor har boet her i 10 år. Nu er hun flyt-
tet til en anden afdeling lige i nærheden", fortæller han. Så vidt 
han ved, bor der ikke andre unge i opgangen. Ikke endnu da.

EGEN GARAGE
Steffen arbejder i dag ved Retten i Horsens, hvor han ar-
bejder i Skifte- og Familieretten med dødsboer og tvangs-
fuldbyrdelsesager. Han pendler til Horsens i sin lille blå VW 
om vinteren, og når vejret er dårligt. Men når solen skinner, 
og temperaturen stiger, trækker han sin motorcykel ud fra 
garagen og giver den gas. 

Det er en Suzuki GSF 650 F Bandit, der accelererer fra 0 til 
100 km på 3,5 sekunder, og den står tørt og sikkert i garagen 
i afdelingen.

"Jeg giver 175 kr. om måneden for at leje, og her kan jeg ord-
ne min motorcykel", fortæller han.

FLINK VARMEMESTER
En anden meget stor fordel ved at bo i en boligforening er, 
at hvis noget går i stykker, så kan varmemesteren som regel 
fikse det.

"Det vidste mange af mine venner ikke i starten. De havde 
nogle gange en vandhane, der dryppede, hvor jeg sagde, 
"ring til varmemesteren og få det ordnet, det er jo gratis". 

Jeg havde selv et rør, der var utæt, og problemer med køle-
skabet, så ringede jeg bare til varmemesteren Johnny, som 
altid er glad og smilende", fortæller Steffen:

"Han sørgede for, at det blev lavet hurtigt og uden at det ko-
stede mig noget. Og havde det været akut og udenfor hans 
åbningstid, så kunne jeg have haft ringet til en vagttelefon.

SPARER OP TIL ET HUS PÅ LANDET
Nu passer det perfekt for Steffen og kæresten at bo i en 
almen bolig, men en gang vil de gerne bo på landet:

"Jeg kunne godt tænke mig en landejendom. Min kæreste 
kommer også fra landet, og hun er med på den. Men jeg har 
ikke travlt med at komme væk herfra, og med den lave hus-
leje kan jeg spare penge op til at opfylde drømmen", slutter 
Steffen Rosendahl Christensen.

• Du skal ikke låne en masse penge i banken for at bo godt.
• Du kan ringe til varmemesteren, hvis din vandhane drypper, eller 

toilettet løber.
• Mange forskellige typer boliger at vælge imellem – også over 140 

ungdomsboliger.
• Medbestemmelse gennem beboerdemokrati. 
• Råd til opsparing, oplevelser og andre fornøjelser, mens du er ung.
• Når du flytter ind i en nyistandsat lejlighed, optjener du i mange 

afdelinger 1%/md. til den normale istandsættelse. Det betyder, at hvis 
du bor i samme bolig i 8 år og 4 mdr., så har du optjent 100%, og så får 
du dit indskud tilbage, hvis du har passet godt på lejligheden. 

• Du kan søge om boligstøtte. 
• Boligkontoret Fredericia finder en ny lejer til din bolig, når du flytter.
• Er du pendler, får du særlige pendler-fordele. 
• Du kan også bytte dig til en anden lejebolig via "byt-bolig-ordningen".

FORDELE VED AT BO ALMENT:

• Ingen skal tjene på din husleje.
• En billig husleje ift. kvaliteten.
• Huslejen i almene boliger bliver fastsat ud fra, hvad afdelingen 

samlet koster i drift og vedligeholdelse.
• Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed.
• Alle medlemmer hos Boligkontoret Fredericia får rabat hos en 

række Fredericia-virksomheder med et "Fordelskort".

ØKONOMISKE FORDELE VED AT BO ALMENT?

I garagen kan Steffen rode med sin motorcykel, 
som han lige har skiftet udstødning på til en 

 lettere en af slagsen med en bedre lyd.
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Bo sikkert, godt og billigt hos Boligkontoret Fredericia,  
der har det største udvalg af boliger i Trekantområdet

Jo længere tid du er 
tilmeldt ventelisten, jo 
større chance har du for 
at få din drømmebolig.  
Så skriv dig op NU!

Nye 1-vær. ungdomsboliger  
i Kanalbyen (Oldenborghus)  
Skriv dig op nu:
Indflytning i september  
+ december 2021.

Boligkontoret Fredericia 

7622 1200

post@boligfa.dk

www.boligfa.dk

Kontakt

Scan koden

3-vær. delevenlig bolig 
i Kanalbyen (Kongens Punkt) 
Indflytning nu!

Scan koden

Alle vores ungdomsboliger 
Indflytning løbende, når 
de er ledige.
 
Det er gratis at stå på 
 venteliste til vores 
ungdoms boliger. Scan koden

Scan koden

UngdomsBOLIGER

UDLEJET



27. august får de unge nøglerne til deres nye studiebolig i Oldenborghus – og 30. august 
er der officiel indvielse og rundvisning for alle interesserede

Liv i OLDENBORGHUS

D e superlækre og spritnye 1-vær. ungdomsboliger på 
 Oldenborghus i Kanalbyen – et stenkast fra vandet – 

får nye beboere fra 1. september, eller det vil sige:

De unge får faktisk nøglerne udleveret allerede d. 27. august, 
så de kan flytte ind i weekenden, inden Boligkontoret Frede-
ricia officielt byder dem velkommen med taler og pølsevogn 
d. 30. august kl. 14-16, hvor alle interesserede er velkomne til 
at se de spritnye ungdomsboliger i Kanalbyen. 

KOM TIL HYGGETIMER
Velkomstdagen d. 30. august er både for de unge, der alle-
rede har fået en af de nye boliger – og for alle andre beboere 
samt unge, der overvejer at søge en af de nye boliger. Vores 
boligråd givere står til rådighed på dagen og vil vise et par 
boliger frem og svare på spørgsmål.

PØLSEVOGN OG DRIKKEVARER
På dagen vil de unge og deres gæster kunne stille sulten og 
tørsten i en opstillet pølsevogn. På den fælles tagterrasse vil 
der være caféborde, og kl. 15.00 vil Boligkontoret Fredericias 
formand Mikael Paasch byde velkommen.

De første 10 af de 26 boliger er udlejet ved redaktionens 
slutning (15. august), og i december står endnu 14 lignende 
ungdomsboliger klar til indflytning. 

Ring til boligrådgiverne på 7622 1200
– eller scan denne kode:

Kom til hygge på tagterrassen med pølser, hygge og taler 
samt 'åben lejlighed' i to af de spritnye studieboliger, når 
Boligkontoret Fredericia officielt byder de unge beboere i 
Oldenborghus velkommen:

Kl. 14.00: Festlig indvielse af Oldenborghus starter. 
 
  Pølsevogn til fri afbenyttelse samt hygge på 

den fælles tagterrasse.

  Boligrådgiverne viser 2 ungdomsboliger frem 
og svarer på spørgsmål.

Kl. 15.00:  Tale v. Mikael Paasch, formand  for  
 Bolig kontoret Fredericia.
 
Kl. 16.00: Hyggedagen slutter.

Vi ses!

INDVIELSE D. 30. AUGUST KL. 14-16
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

"E fter 3,5 år som souschef i Fakta i Uhrhøj i Vejle kom 
jeg sidste sommer til den konklusion, at jeg gerne 

ville have mere familietid og en uddannelse og stabile ar-
bejdstider, inden jeg om nogle år måske skal have et barn 
eller to", fortæller 23-årige Charlotte Ellgaard – med dobbelt 
'l' og 'a' og ingen 'e', som hun siger med et smil.

TÆT PÅ HJEM OG FAMILIE
"Jeg arbejdede i Fakta ved siden af, mens jeg ledte efter en 
elevplads. Da jeg så opslaget fra Boligkontoret Fredericia, 
var jeg ikke i tvivl. Her ville jeg få en blanding af økonomi og 
administration, og det er tæt på mit hjem, da jeg bor 100 m 
fra kontoret på Vesterbrogade", forklarer Charlotte, der på 
for hånd intet kendte til den almene sektor.

"Det afskrækkede mig ikke, da jeg jo var vant til at stå i ikke-
forberedte situationer. Og nu efter et halvt år føles det bare 
'rigtigt'. Og jeg er stolt over, at jeg kom igennem nåleøjet 
blandt over 100 ansøgere", fortæller den nu tidligere sous-
chef, der havde sin første elevdag 1. februar i år i økonomi-
afdelingen, hvor hun sidder sammen med elev-ansvarlig 
 Susanne Friis samt økonomifolkene Gitte og Inge.

MODSAT PRIORITERING
Den største forskel på Fakta og Boligkontoret er lidt pudsig:

"I Fakta fokuserede vi meget på indtægter og at gøre kun-
derne glade. I Boligkontoret fokuserer vi mest på beboerne 
og på udgifterne. Vi passer på udgifterne, så huslejerne bli-
ver så lave som muligt, fordi Boligkontoret Fredericia som 
almen organisation ikke må tjene på udlejningen. Det er en 
dejlig og livsbekræftende forandring", mener Charlotte, der 
også har lært en anden ting:

"Jeg skal indrømme, at jeg før troede, at kontorfolk ikke laver 
ret meget, da deres job er stillesiddende. Nu ved jeg bedre", 
smiler Charlotte, der til februar næste år rykker ud i Boligråd-
givningen, hvor hun får endnu mere kontakt med jer beboere.

"Det glæder jeg mig også meget til. Og til andre, der går med 
en kontorkarriere i maven: Boligkontoret Fredericia er et 
rigtig godt sted at være elev. Alle er søde, og der bliver taget 
rigtig godt hånd om én".

Næste gang, Boligkontoret Fredericia søger en elev, er i 
okto ber – hold øje med Facebook, eller skriv allerede nu en 
uopfordret ansøgning om elevplads til job@boligfa.dk.

Charlotte Ellgaard fra Fredericia har skiftet jobbet som souschef i Fakta ud med en 
elevplads i Boligkontoret Fredericia, hvor "mennesker kommer før økonomien"

Den OMVENDTE
verden
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

L is Gregersens sidste beretning indeholdt – trods corona 
– rigtig mange positive takter:

•  I 2020 gav Landsbyggefonden tilsagn til flere renoveringer 
end nogensinde før, nemlig for 14,7 mia. kr.

•  Disse renoveringer har været igennem en grøn screening, 
så de faktisk bliver grønnere end oprindeligt tænkt. Det er 
historisk med et så højt renoveringsniveau og tilsvarende 
grønt fokus. . 

• Loft over almene boligers ejendomsskatter forhandlet via BL.
•  Nye regler for affald og sortering.
•  Effektiviseringsmål er nået – og ny aftale indgået. Ikke in-

dividuelt, men samlet.
•  Onlinemøder har sparet udgifter til transport.
•  Corona-situationen har presset den digitale udvikling. Bo-

ligkontoret Fredericia har nedsat et Digitaliseringsudvalg.

VÆKST OG ØKONOMI
Oveni det kunne Lis Gregersen fortælle, at Boligkontoret 
Fredericia udlejer og administrerer p.t. mere end 5300 leje-
mål. I løbet af de næste 3-4 år er der planlagt nybyggeri af 
endnu 140 boliger og evt. en øgning af antallet af admini-
stration af andres boliger.

TAK
"Personligt vil jeg sige tak til alle, som formand for organi-
sationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Jeg har været 
formand i 24 år og bestyrelsesmedlem i 34 år i alt. Dette 
var min sidste beretning, da jeg gerne vil træde til side for 
yngre kræfter", sluttede Lis Gregersen sin sidste formands-
beretning.

Læs referat fra repræsentantskabsmødet 2021 på Boligfa.dk.

Formand Lis Gregersen takkede af 
efter 24 år. Ny formand er den 24 år 
yngre Mikael Paasch, der er en del 
af det løbende generationsskifte i 
organisationsbestyrelsen, som blev 
sat i gang sidste år

MIKAEL 
AFLØSER LIS

Repræsentantskabsmøde 2021:

Ny formand: Mikael Paasch (afd. 310 – Sønderparken)
Ny næstformand: Benny Jensen (afd. 218 – Skovparken)

Lis Gregersen (afd. 303 – Christianshusene)
Flemming Nis Lorenzen (afd. 213 – Midgårdsvej)
Johnny Petersen (afd. 220 – Skovparken)
Jonna Hansen (afd. 317 – Damsbohaven)
Edvin Steiness (afd. 604 – Kongens Punkt)
Morten Grankvist Frederiksen (afd. 219 – Vesterbrogade)
Henriette Hansen (afd. 219 – Vesterbrogade)

Suppleanter blev
• Henrik Hyre (afd. 203 – Frantz Hansens Allé)
• Steen Clemmensen (afd. 405 – Korskærparken)
• Mona Deleuran (afd. 218 – Skovparken)
• Lars Buch (afd. 307 – Korskærparken) 
• Anne-Marie Gaal (afd. 210 – Ringparken)
 
Læs mere om formand og næstformands første tanker s. 14-15.

VALG: ORGANISATIONSBESTYRELSEN 2021-2022

Bagerst fra venstre: Johnny Petersen, Morten G. Frederiksen, formand 
Mikael Paasch og næstformand Benny Jensen samt Edvin Steiness.
Forrest fra venstre: Flemming N. Lorenzen, Henriette Hansen, Jonna Hansen 
og Lis Gregersen.
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"J eg stopper, fordi jeg vil aflevere mit arbejde på en 
ordentlig måde. Ikke fordi jeg ikke kan mere. Jeg skyl-

der Boligkontoret Fredericia en løbende udskiftning, så al 
erfaring ikke stopper på én gang", forklarer Lis Gregersen, 
der – for at overgangen går mest smidigt – har tilbudt at 
fortsætte som almindeligt bestyrelsesmedlem i en periode, 
så bestyrelsen og den nye formand stadig kan trække på 
hendes erfaring.

GENERATIONSSKIFTE OVER NOGLE ÅR
"Sidste år stoppede Flemming Nis Lorenzen som næstfor-
mand, og i år træder jeg et skridt tilbage. Det var planen, og 
det er det rigtige at gøre. Så kan en ny ledelse komme godt 
i gang, inden jeg trækker mig helt, og inden vores direktør 
om  måske 4-5 år går på pension", forklarer Lis Gregersen, 
der ellers kunne have fejret 25-års jubilæum som formand, 
hvis hun var blevet til 2022.

"Det handler ikke om mig, men om, hvad der er bedst for 
Boligkontoret Fredericia. Beslutningen har været nogle år 
undervejs, og så er det nu", slår Lis fast. 

KVINDE I EN MANDEVERDEN
Lis Gregersen har et langt alment-cv. Indtil nu har hun 34 
års erfaring som beboerdemokrat, først i LAB og så i Bolig-
kontoret Fredericia. Og så var hun den første kvindelige for-
mand i LAB og siden hen i Boligkontoret Fredericia. 

"Jeg synes ikke, at jeg har oplevet hverken fordele eller 
ulemper ved at være kvinde. Jeg er, som jeg er. Jeg vil dialo-
gens vej, og jeg har aldrig tromlet mine meninger igennem.  

GENERATIONSSKIFTE

Boligkontoret Fredericias mangeårige og meget vellidte formand, 75-årige  
Lis Gregersen, giver bestyrelsesklokken videre til 51-årige Mikael Paasch 

"Jeg overdrager trygt og roligt formandsstolen til Mikael. 
Boligkontoret Fredericia er veldrevet både personale, drifts 
og ledelsesmæssigt, og det vil han arbejde videre med".
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Og man kan altså ikke være en god for-
mand, hvis man ikke har en god bestyrel-
se – og det har jeg heldigvis haft i mange 
år", fortæller Lis.

"TAG MIG, SOM JEG ER"
Lis er stille og rolig, og ansvarlighed er et 
af hendes kendetegn. Værdier, hun har 
fået med hjemmefra, hvor hun som 18-
årig mistede sin mor og tog sig meget 
af sin dengang 12-årige lillesøster. Og 
mange år som hjemmehjælper og tillids-
mand i hjemmeplejen har givet hende 
værdier, bl.a. at samarbejde er alfa og 
omega. 

"Jeg er ikke et magtmenneske, men jeg 
vil gerne have indflydelse. Og folk skal 
ikke tage fejl af mig. Jeg har mine meninger, og dem kæm-
per jeg for. Jeg tager gerne imod konstruktiv kritik, men jeg 
mener, hvad jeg mener", siger Lis med fasthed i blikket, så 
man ikke er i tvivl. 

MENNESKER VIGTIGERE END SYSTEMET
"Jeg er stolt af mange ting, vi har opnået med Boligkonto ret 
Fredericia. Men allermest stolt er jeg over, at vi fik samlet 
de 4 tidligere foreninger og en 21 personer stor organisa-
tionsbestyrelse de første år. Vi tromlede ikke beslutningen 
igennem, men vi tog den tid, der skulle til", fortæller Lis, der 
i alle årene har været kendt for at kæmpe for beboerne og 
beboerdemokratiet og for gode forhold for både ansatte og 
afdelingsbestyrelserne. 

ORDENTLIG – OG ORDENTLIGHED
"Jeg kan godt lide selv at have fingeren på pulsen, og jeg sy-
nes, at ting skal gøres ordentligt. Jeg har ikke selv været god 
til at uddelegere, fordi jeg har haft tiden til at tage alle opga-
ver selv, da jeg er pensionist. De seneste 5-10 år er der dog 
kommet mange flere opgaver og meget mere lovgivning. 
Før kunne man som formand klare sig med et bestyrelses-
møde om måneden – i dag er opgaver hver uge, fx aktviteter, 
møder og læsning af lovtekter og referater mv.", forklarer 
Lis og kommer til sit vigtigste råd til sin afløser: 

UDDELEGER MEGET MERE!
"Jeg kan kun råde Mikael til at uddelegere mere. Både fordi 
han har et fuldtidsjob ved siden af og for at få alt gjort om-
hyggeligt og ordentligt", siger Lis Gregersen og supplerer 
med et råd til organisationsbestyrelsen:

"Hjælp formanden meget. Det nytter ikke, at man skal være 
pensionist for at have tid til at stille op som hverken organi-
sationsformand eller afdelingsformand". 

(S. 16 fortæller afdelingsformand Kim Fonvig, hvor dan han  
har uddelegeret opgaverne i 'sin' afdelingsbestyrelse.)

Har du fortrudt noget undervejs?
"Kun én ting: Da vi i det tidligere LAB 
skulle stemme om nogle andelsboliger, 
man skulle bygge.

Hele bestyrelsen stemte for, men det 
havde jeg ikke lyst til, men jeg lod mig 
overtale. Det har jeg lært af. Jeg skulle 
have fået mine modargumenter til refe-
rat. Jeg fortryder i dag, at jeg dengang 
for 32 år siden ikke sagde min mening. 
Det er så heller ikke sket siden…".

Hvad sætter du mest pris på ved den nye formand?
"Mikael er et stille, roligt og fornuftigt menneske, der med sin 
status på arbejdsmarkedet  kan komme med  nye vinkler  til 
bestyrelsesarbejdet. Det kan kun blive rigtig godt".

Hvor tror du, Boligkontoret Fredericia er om 10 år?
"Jeg håber stadig, at det er en veldreven organisation, hvor 
bestyrelserne bakker formanden op, og formanden lytter, 
samtidig med at han sætter kursen sammen med en til den 
tid anden direktør".

Lis, kommer du til at savne noget?
"Det ved jeg ikke endnu. Men min ene datter sagde til min 
fødselsdag (8. juni, red.), at hun var glad for, at jeg ikke er 
så meget væk i august og september i år (til årets afdelings-
møder, red.)".

Lis Gregernsen har i mange år også kendt for jævnligt at bage 
kage til de ansatte i Boligkontoret – og altid bage ca. 400 æble
skiver til de ansatte til jul. Julen 2020 blev det pga. coronareg
lerne 'kun' småkager til hver enkelt medarbejder.
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"D et bliver svært at efterfølge Lis Gregersen som 
formand for Boligkontoret Fredericia. Både fordi 

Lis har 34 års erfaring, og fordi hun er ekstremt dygtig og 
vellidt – og hendes str. 38 er umulig for min str. 44 at komme 
i. Så jeg må finde min egen vej".

Ordene kommer fra en smilende Mikael Paasch, som er ny 
formand i Boligkontoret Fredericia efter Lis Gregersen, der 
stopper efter eget valg, fordi hun ønsker et generationsskifte.

"Jeg overtager en toptrimmet organisation takket været Lis 
og resten af ledelsen og medarbejderne", fortæller Mikael, 
der er ansat hos A. Espersen, har 3 børn mellem 15 og 18 år 
og en kæreste, som han bor med i afd. 310 Sønderparken.

Mikael startede sin beboerdemokratiske rejse i 2001 i afd. 311 
i Hasselhøj, inden han i 2012 flyttede til Sønderparken, hvor 
han i 2014 blev formand og kom i organisationsbestyrelsen.

FRA GENERT OG FORSIGTIG TIL 1. RÆKKE
"Jeg har ikke altid haft en formand i maven. 
Jeg har altid haft det bedst ved at sidde nede 
bagved og ikke stå foran. Men det har jeg til-
lært mig – 'learning by doing' – via mit job", 
fortæller Mikael, der som produktudvikler i 
fiskeindustrien har været med til at udvikle 
og argumentere for lanceringen af fx fyldte 
fiskefileter og fiskepinde.

"Jeg var meget nervøs, da jeg første gang 
stod foran mange i afd. 311 og skulle argu-
mentere for, at vi skulle have et overløbsbas-
sin. Men siden hen er det blevet nemmere", 
smiler Mikael.

NY TYPE FORMAND
Selvom Mikael ikke er hverken genert eller forsigtig mere, så 
tager han Lis' råd til sig:

"Ja, jeg vil helt klart uddelegere opgaver ud fra, hvad de for-
skellige i bestyrelsen byder ind med. Det vil jeg arbejde seriøst 
med at opfylde. Jeg støtter frihed under ansvar, så jeg hverken 
presser eller kontrollerer, men jeg forventer, at tingene bliver 
fulgt til dørs", siger Mikael, der ser sig som en moderne leder.

Fordi Mikael har fuldtidsjob – og organisationsbestyrelsens 
nye næstformand Benny Jensen har skifteholdsarbejde – så 
har de valgt en form for 'delt ledelse'.

Hvad tager du med fra Lis' ledelseskultur?
"Jeg tager helt klart Lis' gode atmosfære og respekt for alle 
beboere, ansatte og beboerdemokrater. Og så hendes oprig-
tighed og ærlighed. Hun har altid meldt klart ud og ikke været 
bange for at tage nødvendige 'kampe'. Jeg vil arbejde samme 

vej, men jeg må selvfølgelig spidse min blyant".

"Lis har formået noget, de færreste kan: 
Nemlig at alle føler sig værdsat. Også jeg".

"Takket være Lis og resten af ledelsen er Bo-
ligkontoret Fredericia i dag på områderne 
bæredygtighed, effektivisering, serviceni-
veau og godt arbejdsmiljø en organisation, 
som mange andre almene boligorganisatio-
ner pejler efter. Det arbejde vil jeg fortsætte". 

Læs om det nye lederpars tanker og mål på 
næste side.

Ryster 
posen

51-årige Mikael Paasch er 
Boligkontoret Fredericias nye 

formand, som har fuldtids-
job og derfor har lagt en ny 

ledelsesstrategi
"Lis og jeg har samme værdier, men der er dog to store forskelle på 
os. Lis har et stort omsorgs og empatigen. Jeg er nok mere ratio
nel i min tilgang. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Men jeg 
skal helt klart have hjælp til at lave æbleskiver. Måske kan jeg 
overtale Lis til at blive ved med at stå for den meget vigtige tjans".
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ledelse
Boligkontoret Fredericias nyvalgte formand og næstformand vil dele opgaverne imellem 
sig, da opgaverne er mange, og de begge har fuldtidsjob

REDAKTØR JOAN GRØNNING

Boligkontoret Fredericias beboerdemo-
kratiske ledelse gennemgår i disse år 

et generationsskifte, og med yngre folk ved 
roret er tiden inde til forandringer:

DELT LEDELSE
"Lis Gregersen og Flemming Nis Lorenzen 
har i de sidste mange år lagt rigtig – rigtig – 
mange timer i deres arbejde i organisations-
bestyrelsen. Da vi to begge er på arbejdsmar-
kedet, kan vi ikke leve op til det. Derfor deler 
vi opgaverne imellem os", fortæller Boligkon-
toret Fredericias nye formand og næstfor-
mand, Mikael Paasch og Benny Jensen:

"Vi supplerer hinanden godt og ser ens på 
mange ting. Fx at vi gerne vil have en moder-
ne og effektiv ledelse, selvom vi har fuldtids-
job. Når vi deler opgaven, vil vi kunne reagere 
hurtigere og supplere hinanden".

FORMAND OG NÆSTFORMAND
Mikael Paasch (51 år) arbejder som projektleder hos A. Esper-
sen (tidl. Rahbekfisk, red.) og har været beboerdemokrat i 
samlet 10 år. 

Benny Jensen (59 år) arbejder på skiftehold hos DS Smith, 
der producerer papkasser med tryk. Benny er gift og har en 
voksen søn og to børnebørn. Han har været beboerdemokrat 
i 30 år og var med i sammenlægningsprocessen, der resulte-
rede i Boligkontoret Fredericia.

FORSKELLIGE STYRKER
Mikael er efter eget udsagn pragmatisk og løsningsorienteret, 
mens Bennys styrker og interesser ligger i det beboerdemo-
kratiske. Mikael bliver ansigtet udadtil, mens de deler opga-
verne indadtil og med resten af organisationsbestyrelsen.

"Vi er dog glade for, at vi stadig kan trække på den store erfa-
ring, der stadig er i organisationsbestyrelsen", er de to enige 
om. Det gælder især hvad angår arbejdet i de 11 af Boligkon-
toret Fredericias afdelinger, der ikke har en egen bestyrelse.

ANSVARSFORDELING
"Vores første opgave var at få fordelt opgaverne i organisa-
tionsbestyrelsen", fortæller Mikael.

"Og vores 2. opgave bliver at kigge på de nuværende proces-
ser sammen med administrationen og driften. Der er forskel 
på, hvad der er 'rart' at have – og hvad der er 'nødvendigt' at 
have. Kan vi fx spare tid og penge ved at skære nogle proces-
ser væk?", spørger Mikael.

FREMTID
"Bæredygtighed og grøn omstilling vil helt klart blive et stort 
område i fremtiden. Der kommer til at ske en radikal ændring 
på det område, og her skal Boligkontoret Fredericia fortsat 
være med i front", understreger det nye lederpar.

Mikael Paasch Benny Jensen
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JOURNALIST TORBEN SVANE CHRISTENSEN

"N år opgaverne bliver fordelt blandt bestyrelsens 
medlemmer, er det en meget overkommelig op-

gave at være en del af bestyrelsen. Du får så meget igen, så 
jeg kan kun opfordre flere til at gå med i bestyrelsesarbejdet 
og stille op til afdelingsbestyrelserne her i efteråret", siger 
Kim Fonvig, der har rundet de 66 år og arbejder med ud-
satte borgere i Fredericia Kommune.

Kim Fonvig har siddet i bestyrelsen i afd. 403 Holbergsvej/
Rahbeksvej siden 1984 med enkelte pauser og i mange år 
som formand.

REEL INDFLYDELSE I AFDELINGSBESTYRELSEN
"Jeg har været med til at få nogle ting igennem, bl.a. en reno-
vering af blokkene med nye tage, badeværelser og vinduer 
og nyt vand- og kloaksystem indvendigt. Vi har en reel ind-
flydelse, når vi sidder i en afdelingsbestyrelse", fortæller Kim 
Fonvig og fortsætter:

"Jeg kan godt lide, at hvis man gør en aktiv indsats, så får 
man også noget ud af det. Jeg har en stærk retfærdigheds-
sans, som jeg har brugt i mine år både som bestyrelsesmed-
lem og som formand".

Formand i afd. 403 Holbergsvej/Rahbeksvej 
deler opgaverne med de øvrige medlemmer i 
afdelingsbestyrelsen. Det gør det nemmere at 
overkomme for den enkelte – og det gør det 
nemmere at tiltrække nye medlemmer

Kim Fonvig er på udkig efter sin afløser som 
formand i bestyrelsen for afd. 403 Holbergsvej/
Rahbeksvej, når der skal være valg til efteråret.Kim Fonvig  

DELER OPGAVERNE

16   AUGUST 2021

BEBOERDEMOKRATI



ÉN SKAL IKKE BESTEMME DET HELE
Kim Fonvig er også meget bevidst om, at én person ikke skal 
sidde og holde på magten alene.

"Arbejderdigteren Carl Scharnberg har skrevet: "Ingen kan 
alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere", og det pas-
ser meget godt med den indstilling, jeg har haft til bestyrel-
sesarbejdet. Jeg skal som formand ikke sidde for bordenden 
og bestemme det hele. Vi skal i en bestyrelse stille krav til 
hinanden og deles om opgaverne, og alle skal bidrage til de-
bat og beslutninger", slår han fast.

KAFFEBRYGNING OG VASK AF VISKESTYKKER
Kim bruger seks-syv timer om ugen på opgaver som for-
mand i afdelingsbestyrelsen.

"Vi udfordrer hinanden i bestyrelsen mht. arbejdsopgaver, 
så det bliver en succes for den enkelte, men også for be-
styrelsen som helhed. Det kan fx være at sørge for at få fat 
i nøglen til det lokale, hvor vi holder vores møder. I mange 
år var det mig som formand, der stod for at købe ind til mø-
derne og lave kaffe. Den opgave deles vi om nu. Dertil hører 
jo også klude og viskestykker samt opvasken efter mødet", 
siger Kim Fonvig.

KORTE REFERATER
Referaterne stod Kim Fonvig også selv for i mange år, nu står 
en referent for det arbejde, og i bestyrelsen har man beslut-
tet, at referaterne skal være beslutningsreferater.

"Ja, de skal være korte og præcise, så man ikke skal bruge 
for meget tid på at læse dem. Jeg opfordrer også alle i be-
styrelsen til at læse de referater, der kommer fra møder i 
organisationen, for det er også beslutninger, der kan få be-
tydning for vores afdeling – fx lejlighedernes standard, og 
hvad en vask skal koste", siger han.

ALLE SKAL HAVE RÅD
"Vi har altid haft den indstilling, at alle skal have råd til at 
 vaske i vores vaskeri, uanset hvor meget man har behov 
for at vaske. Fx kunne en udlicitering af vedligeholdelsen 
komme til at betyde, at priserne på en vask skulle hæves. Så 
det skal vi som bestyrelse selvfølgelig have en mening om", 
fastslår han.

SUPPLEANTER MED TIL MØDERNE
I afdelingen er de to suppleanter med til alle bestyrelsesmø-
der, så de får et indblik i sagerne og er rustet til at tage over.
"Som medlem af bestyrelsen skal man have ejerskab til be-
styrelsesarbejdet. De andre medlemmer kan også sige fra 
overfor mig, jeg kan jo også huske forkert", siger han og 
fortsætter:

"I starten af mødet tager vi det svære, og så tager vi det lette 
til sidst, for der er vi trætte. Det er vigtigt med en dagsorden  
til mødet. Så har du mulighed for at sætte fokus på de en-

kelte punkter. Hvis nogen kommer med et nyt punkt, så skal 
man tage ansvar og sætte det på til næste møde. Vi har også 
indført, at vi til møderne kan sige alt udenfor referat. Det 
eneste, der refereres, er beslutninger. Så kan vi få nogle tan-
ker og frustrationer på bordet", siger han.

AFDELINGEN SKAL HAVE INDFLYDELSE
Til valget til efteråret stiller Kim Fonvig ikke op. Referenten i 
bestyrelsen har været med i fem år, og de andre er helt nye. 
"Vi besluttede sidste gang at udvide bestyrelsen til fem med-
lemmer og to suppleanter for ikke at risikere, at vi kom un-
der tre medlemmer, og dermed at miste vores indflydelse. 
Når jeg går af, så vil jeg ikke blande mig i bestyrelsens arbej-
de, men de kan altid komme og spørge mig til råds. Jeg har 
selvfølgelig gjort mig mine tanker om, hvem der kan afløse 
mig som formand", siger Kim Fonvig.

På spørgsmålet om han kunne overtales til at gå ind i besty-
relsesarbejdet igen, svarer Kim Fonvig:

"Hvis vi kommer i en situation, hvor vi ikke kan lave en besty-
relse, og hvor Boligkontoret Fredericia jo så efter reglerne 
går ind og bestemmer over afdelingen. Hvis det kommer 
dertil, så måske...".

Kim tager sig selv af:
• 10-12 møder i afdelingsbestyrelsen om året a 2 t.
• 3 t. forberedelse til hvert møde.
• 2 t./uge besvarelse af mails.
• ½ t./uge kontakt til Boligkontoret.

Kim uddelegerer:
- Skrive referat fra møder.
- Hente nøgle til mødelokale før mødet.
-  Indkøb, lave kaffe, vaske op, vaskeklude og viskestykker til 

møder.
- Afløse formand som kontaktperson under ferie.
- Tage sig af enkeltsager.
-  Repræsentantskabsmedlem kan godt være en anden end 

formanden.

KIMS FORDELING AF OPGAVER
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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

BEBOERNE FLYTTET TILBAGE
313 – Kirsebærhaven:

NYT FRA DRIFTEN

DIGITALE SYN

Fra sidst på året udfører vi digitale syn ved både indflytning og fraflytning. Det er 
din varmemester i din afdeling, der foretager indflyttersyn og udleverer nøgler – 
og vi dedikerer tre medarbejdere til at foretage alle fraflytningssyn, så der er de 
samme 'øjne' og procedurer på tværs af afdelingerne.

Syns-skemaerne bliver lagt på din personlige side på LejerWeb, hvor du har 14 dage 
til at kommentere indflytter synet. Det skal du gøre online, medmindre du ikke er 
digital.

Så er beboerne flyttet tilbage i Kirsebærhaven, efter at 2 gavle i deres blokke er 
blevet udskiftet. De nye store vinduespartier giver mere lys indenfor og mere udsyn 
udadtil.

De nye gavle efter renovering, men inden der er kommet glasværn op.
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8 NYE BOLIGER
Afd. 502 – Østerbo: Afd. 515 – Skolevej:

I Østerbo-afdelingen gik Adsbøll Renovering A/S før sommer-
ferien i gang med at projektere og starte byggeriet op til den 
4. blok i afdelingen. Her kommer der 8 spritnye boliger efter 
ønske fra afdelingen og indflytning i efteråret 2022.

SKRIV DIG OP NU
Alle medlemmer af Boligkontoret Fredericia kan allerede nu 
skrive sig op til en af de kommende boliger. Man skal blot 
logge ind på sin 'ønskeliste' på LejerWeb og tilføje 'afdeling 
502', så kan man få dem tilbudt, når boligerne bliver oprettet 
i systemet medio 2022.

Kender du nogen, der godt kunne tænke sig at bo her, så 
bed dem melde sig ind. 

Jo længere anciennitet, jo større chance har man.

VILD MED VILJE

I afd. 515 i Skærbæk har var-
memester Benny Hansen 
selv taget initiativ til at pyn-
te udearealerne med vilde 
blomster. Den megen regn i 
starten af juni druknede en 
del af projektet, men bebo-
erne kan alligevel nyde disse 
smukke udgaver af Blåhat, 
Cikorie og Fladstjerne.

NYT FRA DRIFTEN

NEDGRAVEDE 
 AFFALDSSTATIONER

STOR AKTIVITET

Afd. 301 – Birkehaven:

Afd. 402 – Holbergshaven:

Afdeling 301 Birke-
haven har nu også fået 
nye nedgravede af-
faldsstationer ifm. en 
igangværende renove-
ring. De nedgravede 
affaldsstationer tages 
i brug ultimo august, 
efter at afdelingen i 
foråret også fik nye 
elevatorer.

Da der viste sig at være penge tilovers i projektet, blev der 
også penge til 'småting': Maling af opgange og udskiftning 
af gulvtæpper.

Der er igen travlhed i 402 Holbergshaven efter sommerferien. 
Håndværkerne er i gang med at renovere de mange række-
huse blok for blok. De første beboere flytter tilbage i deres 
nyrenoverede rækkehuse i januar 2022. Hele renoveringen 
bliver afslutttet medio 2023. 
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Toppe af porre og grøn spidskål, der er 
plantet i jord og vandet, hjemme i bolig
rådgiver Anja Paaskes vindueskarm.

Rød spidskål: Af med stokken og ned i 
jord og vandes…

Blegselleri: Først i vand…

Spidskålen vokser og vokser – her 14 
dage efter plantning.

Og efter ca. 14 dage er den vokset en 
del. 

…bagefter i jord, og efter 14 dage sker 
det forunderlige.

STEFANS KLUMME 
AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG

Genbrugs-
GRØNT

I al min naivitet har jeg altid troet, at når man brugte et 
forårsløg, en porre, et spidskål, en gulerod eller hvilken 

som helst anden grøntsag, så var toppen ubrugelig og til in-
gen nytte.

Men se her, hvad der sker, hvis man sætter toppene i jord og 
giver dem lidt vand – de starter simpelthen forfra! 

Boligrådgiver Anja har de sidste par måneder hygget sig 
med at genplante toppe af grøntsager, hun havde købt. De 
skal bare i jord i en potte og vandes jævnligt, så gror de igen. 

HYGGE MED BØRN OG BØRNEBØRN
Her er en god måde at lave noget spændende med sine 
børn eller børnebørn på – eller med dig selv.

Mere inspiration her:

Se, hvor forunderlig naturen er, når 
du planter toppen af en grøntsag i et 
bæger i et vindue

Porre og spidskål Rød spidskål Blegselleri
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I Boligkontoret Fredericia får flere og 
flere områder lov til at blomstre og passe 
sig selv mere og mere til glæde for både 
insekter, dyr og mennesker

Blomsterengblanding i afd. 314 Bofællesskabet Regnbuen, år 2.

Højhuse er vel nok noget af det længste og højeste, man kommer 
fra naturen. Men her på Lumbyesvej og Rygaardsvej har vi sparet 
på græsklipningen til glæde for svalerne, som fanger insekter 
over engen, harerne, som finder urter og skjulesteder i det høje 
græs, og beboerne i lejlighederne, som kan nyde de forskellig
farvede græsser vaje i vinden.

I 2021 vajer græsset naturligt i vinden på Holmbjerggårdsvej. 
Tidligere blev hele området omkring afd. 311 Hasselhøj græs
klippet en gang om ugen, som det ses af foto nedenfor.

I Korskærparken slår vi de vilde planter to gange om året og fjer
ner det. På den måde bliver jorden mere næringsfattig til gavn for 
blomster og urter. Her står de to ansvarlige varmemestre, Bruno 
og Thomas, midt i den grønne overflod af biodiversitet.

BÆREDYGTIGHED

'VILD MED VILJE' giver mening

V i har været en tur rundt i nogle af vores afdelinger, 
hvor naturen har fået mere plads de sidste år. Alle ste-

der kan nås på cykel, hvis du skulle få lyst til at se herlig-
hederne ved selvsyn.

21  AUGUST 2021



STEFANS KLUMME 
AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG

På SANKETUR
L isette Petersen fra Bofællesskabet Regnbuen i afd. 314 

har til inspiration sendt fotos af, hvad de har fundet – 
sanket – i naturen sidste år i september. Så har du lyst til at 
gå på 'bæredygtig skattejagt' eller 'på indkøb i naturen', så 
lad dig inspirere her.
 
På en enkelt sanketur i september sidste år samlede bebo-
erne bl.a. hyldebær, hasselnødder, brændenælder, korn-
blomster, rønnebær, vildæbler og brombær. De fundne 
ingredienser endte i denne menu:
 
• Rønnebærkompot med hyben og æble.
• Brød med hasselnødder og pyntet med kornblomster.
• Bærtærte og gammeldags æblekage.
 
Få mere  inspiration på www.smagforlivet.dk 
eller scan koden:

I Bofællesskabet 
Regnbuen har 
beboere været 
på sanketure i 
naturen og samlet 
spiselige planter

BÆREDYGTIGHED
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H vis du brænder inde med en sjat rødvin, kan du dele 
den med vores insekt-venner og give dem en ekstra 

god dag.

1.  Bland sukker i rødvinen og rør det sammen, til suk-
keret er opløst. 

2.  Læg et par stykker bomuldsgarn ned i væsken, så sno-
ren suger den sukker-tunede rødvin.

3.  Voila, så er der hygge til insekter og sommerfugle.

SUKKER GIVER ENERGI
– ALKOHOL TILTRÆKKER
Fidusen er, at sukker er brændstof for insekter – men de 
kan ikke lugte rent sukker, fordi det ikke findes i naturen. 
Derimod er de rigtig gode til at lugte alkohol, som opstår, 
når sukkerrige frugter bliver modne og begynder at gære.

Når du har hængt snorene op, kommer der garanteret som-
merfugle forbi om dagen.

Og hvis du tager en lommelygte med ud om aftenen, kan 
du med stor sandsynlighed også se forskellige natsværmere 
omkring 'udskænkningsstedet'.

God fornøjelse!

BÆREDYGTIGHED
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At sanke betyder 'at samle og plukke råvarer fra naturens 
madkammer'. Det er hyggeligt, bæredygtigt og billigt at sanke, 
men der er 4 vigtige råd. 

• Der findes flere forskellige giftige bær, svampe og planter i 
det fri.

• Kalkved og benved er fx helt almindelige bær herhjemme, 
men de er begge giftige at spise.

• Er du i tvivl, så spis det ikke.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

SANKEJAGT

Sjov med 
SJATTER
Gør det festligere at være sommerfugl
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RIKKE BERG, VIDENCENTRET BOLIUS

D et er umuligt helt at undgå edderkopper i dit hjem, og 
faktisk gør edderkopperne nytte i boligen ved at spise 

insekter og fluer. Så det er ikke en god idé med en total ud-
ryddelse af edderkopper i din bolig.

MEN er du én af dem, der ikke er så glad for edderkopper, 
og har du mange edderkopper i dit hjem, kan du forsøge at 
holde bestanden nede ved hjælp af disse råd.

UNDGÅ EDDERKOPPER I DIN BOLIG
1. Støvsug grundigt, når edderkopperne lægger æg
Husedderkoppen har parringstid i maj-juni, og efterfølgen-
de lægger hun-edderkoppen æg i et spind. Ved at støvsuge 
grundigt i hjørner og under loftet i juni kan du mindske 
mængden af edderkopper. 

2. Hold jævn temperatur og undgå fugt
Hold en jævn temperatur i alle rum, det er også bedst for 
indeklimaet. Edderkopper kan bedst lide rum med lidt fugt 

Døjer du med mange edderkopper i din bolig? Se, hvad du kan gøre, hvis du  
vil mindske antallet af edderkopper i dit hjem, men gå i gang nu, inden deres æg klækker

GUIDE

Sådan slipper du for
EDDERKOPPER

Museedderkoppen er forholdsvis almindelig i 
Danmark. Den er kompakt, ganske kortbenet 

og har en kropslængde på 812 mm.

FOTO: BYRD/GITTE

dugørSådan
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som kælderrummet, badeværelset eller soveværelset. Så 
hvis du har godt opvarmede, tørre rum, bliver edderkopper 
ikke et kæmpe problem. 

3. Sæt insektnet for vinduet
I sommerhalvåret kommer edderkopper typisk ind gennem 
åbne døre, vinduer og ventilationskanaler. Du kan mindske 
antallet ved at sætte insektnet op for både vinduer og døre.

4. Brug insektmiddel i sprækker
Brug evt. et insektmiddel beregnet til brug mod krybende 
og kravlende insekter ved sprækker. Det er dog kun noget, 
du bør gøre en enkelt gang om året, fx når du tager den 
store tur med støvsugeren. Læs på vejledningen.

5. Fug sprækker, så edderkopper ikke kan kravle ind
Edderkopper kommer ofte ind i boligen via små revner og 
sprækker ved fx paneler og vinduer. Er der rigtig mange, så 
kontakt din varmemester og få en vurdering af, om spræk-
ker skal fuges eller der er andre løsninger.

GUIDE

Mejeredderkop

FOTO: BYRD/MSCHULTZN

Det er især to slags edderkopper, der kravler rundt i de danske 
hjem, selv om det er sjældent, at begge arter er i samme bolig: 
Husedderkop og mejeredderkop.

Genkend og undgå husedderkop og mejeredderkop:

Husedderkop (Tegenaria)  
• Kroppen er grå-brunlig og kan blive op til 1,5 cm lang.
• Benene op til 3,5 cm lange.
• Lynhurtig og kravler oftest på gulvet.
• Bygger sit spind i fx udhuse, krybekældre og under tagskæg.
• Parrer sig i maj-juni, hvorefter hunnen lægger ca. 50 æg.

Mejeredderkop (Pholcus phalangioides) 
• Kroppen er grålig og kan blive op til 1 cm lang.
• Ben op til 5 cm lange.
• Kravler oftest på loftet.
• Lever indendørs.
• Er kommet hertil fra Sydeuropa siden 1980'erne, har formentlig 

skjult sig i tøj og kufferter.
• Antallet er eksploderet, så den stort set har udkonkurreret alle 

andre husedderkopper.
• Indtil den bliver voksen, kan den vibrere så hurtigt, at den bliver 

usynlig for det menneskelige øje.

EDDERKOPPER I DANMARK

MANGE EDDERKOPPER I BOLIGEN 
OM EFTERÅRET

Det er ikke ualmindeligt at se husedderkopper i håndvask og 
badekar på badeværelset. Det skyldes, at de kan falde ned, når 
de kravler på vægge og lofter, og ikke selv kan kravle op igen.

EDDERKOPPER I BADEKAR OG 
HÅNDVASK?

Der er ikke flere 
edderkopper om 
efteråret end ellers.  
Men da korsedder-
kopperne er køns - 
modne i august, 
så oplever folk, at 
der er rigtig mange 
edderkopper i den 
periode. Måske især 
fordi korsedderkopper- 
ne er store og meget 
synlige og elsker at 
bygge deres spind,  
hvor der er mennesker.  
I virkeligheden er der 
færre edderkopper 
om efteråret end om 
sommeren.

  AUGUST 2021 25



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

Internet du bliver 
100 % tilfreds med 
- til særlige priser
Livet er for kort til langsomt og ustabilt internet
Derfor får du ikke kun lynhurtigt fiberbredbånd hos os. Du får fiberbredbånd med 100 % 
tilfredshedsgaranti og ingen binding. Som beboer i Boligkontoret Fredericia, får du højere 
hastigheder og lavere priser. Priserne starter fra 179 kr. pr. måned.

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

100 %
tilfredsheds-

garanti



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

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

Har du udnyttet din råderet?



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

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

HTH - DET SIKRE VALG

Benjamin Bro
5218 5156 / bbbe@hth.dk

Ole Myrfeld
2280 0564 / olmy@hth.dk

NYT
LÆKKERT

HTH KØKKEN
UDNYT DIN 
RÅDERET

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




