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ORGANISATIONSFORMAND MIKAEL PAASCH

mipa@boligfa.dk

Når man tænder for tv eller radio eller slår op i landets 
aviser eller på internettet, så går der ikke mange minutter, 
før virkeligheden for beboerne i Ukraine rammer én. Mænd 
tager deres kampe på slagmarken, mens kvinder, børn og 
ældre søger til lande, hvor de kan være trygge. En tryghed, 
som vi har i Danmark.

COVID-19-pandemien har lært os at skabe hurtige løsninger 
i en tid, hvor vi har været udfordret. Det er måske baggrunden 
for, at vi i Danmark hurtigt kunne vedtage en særlov for de 
ukrainske flygtninge.

BOLIGER TIL UKRAINERE
Gode ambitioner og en ændret lovgivning gør det dog ikke 
alene. Når så mange mennesker er nødsaget til at forlade 
deres land og deres familie, så skal vi hjælpe dem med at få 
et sted at bo.

Men udfordringen er større end nogen af de opgaver, vi har 
haft tidligere. Lige nu, mens denne leder bliver skrevet, har 
22.000 ukrainere fået opholdstilladelse efter en ny særlov, 
men vi kan forvente at skulle modtage op mod 100.000 
ukrainske flygtninge i Danmark.

Vejen til en bolig i den almene sektor går gennem kommu-
nerne, og da vi som almen organisation lovgivningsmæssigt 
er et instrument, kommunen kan bruge i en sådan situation, 
så bliver vi involveret i at løse denne opgave. Det betyder 
også, at alle gode kræfter skal bakke op om opgaven at skaf-
fe boliger til ukrainere, så vi får dem fordelt i hele landet og 
dermed i alle kommuner.

FLEKSIBEL UDLEJNING
Boligkontoret Fredericia har en fleksibel udlejningsaftale 
med Fredericia Kommune, som bl.a. betyder, at kommunen 
skal have hver 4. bolig tilbudt til løsning af opgaven. Det vil 
give et naturligt pres på vores boliger og vores medarbej-
dere i Udlejningen.

Vi skal i forbindelse med denne aftale indberette en del op-
lysninger til Fredericia Kommune om hvert enkelt ledigt 
lejemål og passivt afvente kommunens respons, inden vi kan 
sætte den normale udlejningsprocedure i gang. Denne afta-
le har vi ikke set den fulde effekt af endnu, men da Fredericia 
Kommune ikke tidligere har benyttet aftalen, kan det ople-
ves, som om der er færre boligtilbud end før.

Jeg er sikker på, at mange af de kommunalt anviste boliger 
bliver til permanente boliger i mange år fremover, for hvad 
har ukrainerne at vende tilbage til på kort sigt? Det kan blive 
et dilemma, som skal løses i de kommende år.

NYBYGGERIER UDSKYDES
Samtidig er det svært at bygge nyt pga. stigende priser på 
materialer. I skrivende stund har vi 3 ud af 4 nybyggerier, 
som vi er nødt til enten at udskyde eller helt opgive – og det 
er i sig selv alarmerende. De politiske partier på Christians-
borg forhandler dog intenst på at finde en løsning, der kan 
tilgodese boligsektorens økonomiske udfordringer.

Med ønsket om en snarlig afslutning på krigen i Ukraine og 
en normalisering af vores kraftigt stigende priser i samfundet 
vil jeg ønske jer alle sammen en god sommer.

KRIGEN PÅVIRKER OGSÅ OS
Boligkontoret Fredericia er som alle 
andre udfordret af krigen i Ukraine, der 
både lægger pres på vores udlejning og 
bremser vores nybyggerier pga. stigende 
materialepriser
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Vi siger velkommen til 149 nye beboere, der 
er flyttet ind i en af Boligkontoret Fredericias 

boliger de sidste tre måneder.

VELKOMMEN
til nye beboere

Flere beboere undrer sig over, at de ikke umiddelbart kan få 
ladestandere i deres afdeling, når Boligkontoret Fredericias 
ansatte har adgang til ladestandere i Administrationen.

Ifølge BL's jurister er det en juridiske enhed – fx din afde-
ling – der skal indkøbe ladestandere, og den beslutning skal 
tages på et afdelingsmøde; om man vil indkøbe noget, som 
(foreløbig) måske kun en lille del af beboerne i afdelingen 
får glæde af. Oven i det er det uafklaret, hvordan vi kan 
håndtere forskellige udbyderes abonnementer.

Formand Mikael Paasch

Ladestander-NYT

Vi vil gerne forbedre vores service overfor alle beboere 
og boligsøgende. Derfor er der spørgeskemaer på vej, 
og vi håber på en høj svarprocent

Er vi til stede, når du har brug for os?
Føler du dig godt informeret – både som 
beboer og som boligsøgende?
Er du glad for at bo hos os?

I juni og august sender Boligkontoret 
Fredericia et online-spørgeskema ud til bebo-
ere og boligsøgende i vores system via mail.

Vi vil nemlig gerne have DIN MENING om at 
bo hos os, og hvad vi kan gøre bedre.

Spørgeskemaet sendes ud i…
• Juni til dig, der er boligsøgende.
• August til dig, der aktuelt bor hos os.

Dine svar er med til at forbedre vores service 
og gøre din hverdag nemmere.

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af 
Bolig kontoret Fredericias Handleplan, 
hvor vi arbejder på at løse vores opgaver 
bedst muligt.

God kundeservice
- HVAD TÆNKER DU?
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Onsdag d. 6. juli 2022 holder Boligkontoret Fredericia LUK KET til minde om 6. juli 1849, 
hvor danske soldater jog den slesvig-holstenske oprørshær på flugt ved Fredericia.

6. juli -LUKNING

Langt de fleste danskere pakker de gamle flasker og dåser 
sammen og returnerer dem; 1,9 mia. dåser og flasker blev 
i 2021 afleveret i flaskeautomater – og det er ifølge Dansk 
Retursystem 200 mio. flere end i 2020.

Dansk Retursystem driver det danske 
pantsystem og sørger for, at flasker 
og dåser bliver genanvendt. I 2021 
kunne de genanvende 94% af alle de 

indleverede dåser og flasker, 4% flere end året før.

Kilde: Dr.dk

93% af pant-dåser og -flasker bliver returneret i Danmark. Det er verdensrekord!

VERDENS   PANT'ERE!bedste

Boligkontoret Fredericia er som tidligere nævnt blevet om-
fattet af løsningen med Digital Post, så vi kan sikre, at vigtige 
meddelelser når frem til alle jer lejere – uanset om man er 
fritaget for digital post eller ej.

I den forbindelse skal vi have cpr-nummer på vores lejere 
– uanset om vi sender informationer som fysisk brev eller i 
elektronisk via Digital Post.

De lejere, vi ikke har cpr-numre på, vil blive kontaktet i løbet 
af sommeren.

VIGTIGinformation
VOL. 3
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

L ad det være sagt med det samme: 62-årige Jens Cort 
Trap, der bor i afd. 221 Bøgegården, har haft et meget 

usædvanligt liv. Han har oplevet mere end de fleste – både 
til lands, på hjul og i vandet, og med og uden ben.

BENZIN IND MED FAR-MÆLKEN
"Jeg har altid været interesseret i biler og kiggede som 
barn altid ind i alle biler for at tjekke, hvor hurtigt de 
kunne køre. Min far var stor bilentusiast, og Jaguar var 
hans foretrukne bilmærke", fortæller Jens om sin far, Cort 
Trap, der var vinhandler i Danmarksgade 63 og formand for 
vinhandlerforeningen i Danmark, og så stod han bag den 
populære 'Fæstningsbitter'.

"Når jeg spurgte min far, hvornår vi skulle have ny bil, så 
svarede han "Når askebægeret skal tømmes", smiler Jens, 
der som 18-årig overtog en af familiens biler: En rød Fiat 
12.8'er. Det, de fleste andre kalder en Fiat 128.

MOTORCYKLER
Som hos mange unge mænd var bilinteressen ikke langt fra 
at smitte til motorcykler.

"I min studietid på Arkitektskolen i København var jeg på 
udveksling til Thailand i 1,5 år, hvor min primære transport-
form var motorcyklen. Siden da har jeg nok været i landet 
samlet 20 år, også med min daværende kone og vores dat-

Jens Cort Trap så som ung sine to bedste venner dø, og selv har han mistet begge ben. 
Alligevel ser han sig som heldig over, at han er i live og stadig udlever sine drømme

"HELDIGE MIG!"

Det er en stor oplevelse og lidt ærefrygtindgydende at 
sidde i så unik en bil – Rolls-Royce Sports Saloon GTL 20 
fra 1936 – som at sætte sig ind i fortiden.
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ter, Emma. Jeg har stadig to mo-
torcykler derude: En Ducati, som 
'rykker armene af', hvis man ikke 
holder godt fast, og en Yamaha 
FZ1. Derfor kæmpede jeg meget 
for at beholde mit ene ben, som 
jo er det, jeg skifter gear med", 
forklarer Jens og lukker op for en 
trist del af sit liv:

BILER OG MOTORCYKLER 
– UDEN BEN?
Jens mangler nemlig begge ben, 
og da LEJLIGHEDEN besøgte 
ham, sad han i kørestol, mens han 
ventede på en benprotese.

Højre ben mistede han for 9 år siden 
som 53-årig efter en vrikke-om-ulykke og efterfølgende fejl-
behandling og stafylokokker samt 10 måneders indlæggelse 
og flere operationer på Kolding Sygehus, hvor de endte med 
at måtte tage benet lige over knæet.

Venstre ben mistede han i maj sidste år efter en blodforgift-
ning i storetåen, der endte med en blodprop i benet, som 
igen endte med en amputation. Derfor er Jens nu begyndt 
at sælge ud af både motorcykler og biler.

"De to motorcykler i Thailand sælger jeg hurtigst muligt, da 
jeg jo ikke længere kan skifte gear på dem. Jeg har kig på en 
3-hjulet motorcykel med automatgear, som fotograferne på 
fx Tour de France bruger", forklarer Jens, der ikke er sådan 
at slå ud:

"Nu jeg er udfordret og mangler begge ben, så må jeg jo 
bare rette ind og finde andre løsninger".

Og det med at finde utraditionelle løsninger har fulgt Jens 
hele livet – også da han købte sine tre mest unikke biler:

"JEG TRILLER LIGE EN TUR"
"Jeg var dengang netop blevet benamputeret og boede 
midlertidigt på plejehjemmet Hybyhus. Jeg havde også 
lige arvet og vidste ikke, hvad jeg skulle med mit liv – med 
1 ben", fortæller Jens, der havde penge på kontoen, da 
han en dag sad og læste i 'Veteranposten' – et blad for 
veteranbilsentusiaster:

"Så var det, jeg pludselig så tre biler til salg: En Rolls-Royce, 
en Jaguar og så en af Prins Joachims Lotus’er – og så købte 
jeg dem alle 3", siger Jens, der gennem sit arbejdsliv som 
arkitekt havde tjent godt, og da han dengang stadig havde 
ét ben, kunne han godt køre bilerne.

EFTERLYST AF POLITIET
"Bilerne var sat til salg på Sjælland, så jeg sagde til personalet 

på Hybyhus, at "jeg triller lige ud og får en kop kaffe". Men jeg 
sagde ikke, i hvilken by kaffen var", smiler Jens, der kørte på 
sin scooter ned til stationen, tog toget til Sjælland og skrev 
under på købsaftalerne. Da han kom tilbage til Fredericia om 
aftenen, hørte han, at plejehjemmet havde efterlyst ham hos 
politiet, fordi de ikke kunne forstå, at 'en kop kaffe' skulle 
tage så lang tid. Jens havde dengang ingen mobiltelefon.

DIAMANTEN I SAMLINGEN
Købet af de tre biler indebar også det, Jens i dag kalder 
diamanten i sin samling: En kongeblå Rolls-Royce Sports 
Saloon GTL 20 fra 1936 med aluminiumskarosseri og -motor 
på 4,2 l, 6 cylindre og 70 HK – ingen andre gadebiler havde 
det i 1936.

Oveni det har bilen handskerum, instrumentbræt i val-
nøddetræ, to askebægre, en cigartænder, manuel gear-
kasse og dobbeltudkobling indimellem, og så kan man 
vælge mellem 'hård' og 'blød' kørsel, som betyder, at man 
kan justere støddæmperne, mens man kører, alt efter 
hvilket underlag man kører på, så køreoplevelsen bliver 
bedst mulig – igen blæret i 1936.

"Begge biler har været til syn i marts, og de kørte lige igennem 
uden at skulle have ændret en skrue. Der er ikke en eneste 
rustplet på hverken Rolls'en med 86 år på bagen eller Jaguaren 
på 48 år", fortæller Jens Cort Trap.
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Og så er der selvfølgelig også den originale instruktionsbog 
samt udfyldt servicebog helt tilbage fra 1936.

ENESTE BIL AF SIN SLAGS I VERDEN
"Det er den eneste bil af sin slags i verden. Normalt var der 
dengang også håndsving på gadebiler. Der ligger også et 
håndsving i bilen, men Rolls-Royce valgte samtidig at lave 
mekanisk tænding med nøgle. Og når bilen skal smøres, 
så skal der kun hældes olie på 1 sted, så fordeler bilens 
kobberrør olien ud alle steder. Hjulene er fx også sat på 
med et originalt værktøjssæt, og der er en plade over for 
at mindske modstanden. Det var altså blæret i 1936", smiler 
Jens og fortsætter:

"Både hele karosseriet og motoren er lavet i aluminium. 
Det metal brugte man dengang normalt ikke til andet end 
køkkenting. Og alt er originalt fra Rolls-Royce-fabrikken, lige 
bortset fra farven, der nok har været sort i originaludgaven. 
Senere er den blevet omlakeret i den nuværende kongeblå", 
forklarer Jens og henviser til, at en tidligere ejer måske har 
følt sig – eller har været – kongelig.

Andre Rolls-Royce-modeller hed Silver Cloud, Ghost, Phantom 

eller lignende 'reklamenavne', men ikke denne unikke bil, som 
blot blev kaldt Rolls-Royce Sports Saloon GTL 20.

"Modellen er en direktionsbil med ekstra plads til passa-
gererne, så chaufføren måtte helst ikke være over 160 cm 
og gerne være lavbenet og med stærke arme, da den knap 2 
tons tunge bil jo ikke har servostyring", forklarer Jens, mens 
han viser et af bilens smukkeser-spejle og originale aske-
bægre:

"Og hvis man ikke ville have, at chaufføren kunne høre 
samtalen, kunne passagererne rulle vinduet mellem for- og 
bagsæde op. Og bilen har flere askebægre, så der er nok 
også blevet røget mange store cigarer herinde", griner Jens, 
der dog er glad for, at den lugt er væk. Bilen fremstår over-

ordentlig velholdt og kun med 
duft af træ.

Da Jens var barn, legede han en dag med sine to bedste venner 
på en af de stejle skrænter mellem Fredericia og Trelde. Den 
dag havde de besluttet, at de ville besegle deres venskab med 
et håndtryk gennem nogle huller i skrænten. At blande blod var 
lige i overkanten. Det gik dog slet ikke som planlagt, jorden skred 
sammen under dem, og Jens kurede mange meter ned mod jorden. 
De to venner var ikke så heldige: De blev begravet under lerjorden 
og levede ikke mere, da Falck fik dem gravet ud:

"Det var Kristi himmelfartsdag i 1972, hvor jeg var 12 år. Den dag 
ændrede mit liv, har jeg fundet ud af senere. De to venner betød 
rigtig meget for mig, og siden den dag gik jeg endnu mere op i biler, 
som den ene af mine venner – og jeg begyndte at svømme endnu 
mere målrettet, som den anden af mine venner havde gjort. Jeg 
havde skyldfølelse i mange år over, at jeg overlevede. I dag ved jeg, 
at episoden nok er årsag til, at hele mit liv siden har drejet sig om 
netop biler og svømning. Måske lever jeg deres liv videre?", funderer 
Jens, der dog blev uddannet arkitekt, fordi 'det var et ordentligt job', 
mente hans forældre.

ULYKKE ÆNDREDE JENS
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"Denne model er der kun lavet 1 af i verden. Rolls-Royce ville 
den gang gerne køre racerløb, men det krævede, at man 
også lavede en 'gadebil' for at få lov. Så lavede de denne ene 
for at kunne deltage i racerløb", fortæller den 63-årige bil-
entusiast.

SALG AF BILERNE
Gennem årene har Jens fået flere bud på sine biler. For 5 år 
siden solgte Jens Prins Joachims Lotus, som Prinsen mest 
havde brugt i Hongkong i begyndelsen af kæresteforholdet 
til Prinsesse Alexandra.

Jens' sjældne Jaguar XJ6 4,2 fra 1974 blev for kort tid siden 
sat til salg for 125.000 kr., synet og i tip-top-stand, med alt i 
udstyr og i farven 'racing green'.

Jens' kæreste bil – Rolls-Royce Sports Saloon GTL 20 fra 
1936 – er ikke officielt til salg, men Jens vil ikke afvise et salg, 
hvis en samler med den rigtige størrelse pengepung melder 
sig på banen.

TASMANIEN TIL SOMMER
Næste projekt for den arkitektuddannede og pensionerede 
Jens ligger i Tasmanien til sommer.

"Jeg har lovet at tegne et nyt hus i Tasmanien til en af mine 
venner. I juni rejser vi først sammen til mit hus på Koh Sa-
mui i Thailand, inden vi tager videre til Tasmanien", forklarer 
Jens, der også har tegnet fx Ungdomshuset i Fredericia og 
et ferieresort i Thailand.

BOG PÅ VEJ?
"Hvis min plan går i opfyldelse, så får jeg mine benproteser 
snart og kan forhåbentlig genoptage mine månedlange ture 
til Thailand – og måske få det manuskript skrevet færdigt, 
som jeg har været i gang med i flere år".

Men det er en helt anden historie…

"Jeg var 43 dengang og stadig en habil svømmer, og jeg ville gerne 
ære mine forældre på en sjov måde. Jeg sagde derfor, at jeg kunne 
svømme rundt om Koh Samui på en uge, en strækning på 130 km".

"Du er skør, og der er hajer", advarede turistrådet, men Jens vidste, 
at hajerne i de farvande ikke spiser mennesker.

"Jeg tog svømmeturen rundt om Koh Samui og fik efterfølgende 
et diplom af turistrådet. Men vigtigst af alt, så ærede jeg mine 
forældre, da jeg startede turen 20. marts, som er jævndøgn og mine 
forældres bryllupsdag. Den dag har altid været og er stadig af stor 
betydning for mig", fortæller Jens.

SVØMMEDE 130 KM I HAJFYLDT FARVAND

Jens Cort Trap har masser af humor. Det vidner den ikoniske 
Jaguar kølerfigur på hans kørestol om, hvor den nu fungerer 
som en telefonholder.
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

V i kan alle få en ekstra oplevelse i Fredericia tirsdag d. 
28. juni 2022. Den dag kommer en af disciplinerne i 

VM i orienteringsløb nemlig til Fredericia midtby, hvor 
deltagerne løber rundt i gader, stræder og baggårde i 
jagten på at gennemføre deres (foreløbig) hemmelige rute 
udelukkende med kort og kompas.

UNIK MULIGHED
"Det er en Once-in-a-Lifetime-oplevelse at se VM i oriente-
rings løb, når hele verdenseliten kommer til Fredericia. 
Både for fredericianere og for mig", fortæller Jørgen Spetzler, 
der selv er tidligere elite-orienteringsløber, bosat i Fælled-

vejskvarteret og ansvarlig 
for at tilrettelægge VM-
løbet i Fredericia.

Normalt foregår orien te-
ringsløb i skoven, men nu 
har man rykket dem ind i 

byen for at gøre sporten mere publikumsvenlig, og på store 
tv-skærme kan man følge løberne og deres gps-markeringer, 
så man hele tiden kan se, hvor de løber ift. hinanden.

NY VM-DISCIPLIN I FREDERICIA
VM i sprint-orientering (by-orienteringsløb) har tre discipliner, 
der løbes i hver sin by i Trekantområdet d. 26.-30. juni, nemlig i 
Kolding (Stafet), Fredericia (Knock-Out Sprint) og Vejle (Sprint).

I Fredericia kan vi glæde os til at være tæt på en helt ny VM-
disciplin: Knock-Out Sprint.

Om formiddagen er der et kvalifikationsløb, hvor hhv. de 36 
hurtigste mænd og 36 hurtigste kvinder, der kommer først 

10

i orienteringsløb tæt på
rigtig

Tirsdag d. 28. juni er der en unik mulighed for at se en spritny disciplin i VM i oriente rings løb 
for mænd og kvinder, når 220 eliteløbere fra hele verden løber inde i Fredericia midtby i 
kampen om verdensmesterskabet i 'Knock-Out Sprint'

VM I ORIENTERINGSLØB

Den tidligere eliteløber 
Jørgen Spetzler er den 
lokale tovholder på verdens 
første mesterskab i Knock-
Out Sprint-orienteringsløb i 
Fredericia d. 28. juni.

Alle Boligkontoret Fredericias 
beboere indenfor voldene og 

indenfor Indre Ringvej får første 
parket til VM-løbet ligesom

beboere på Ryes Plads, hvor 
deltagerne krydser mållinjen.

FOTO: ERLING HELGE
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Løbets kontrol- og mediecenter er på dagen i gymnastiksalen på 
Købmagergades Skole, hvor bl.a. verdenspressen, den danske 
presse og arrangørerne holder til.

MEDIECENTER PÅ KØBMAGERGADES SKOLE

VM i orienteringsløb er et kæmpe arrangement med 2 ansatte og 
100 frivillige kræfter. Derudover har man brug for 600 hjælpere/
officials på selve løbsdagen.

Har du lyst til at hjælpe – fx med at holde øje med poster, stå ved 
afspærringer, sørge for, at nogle porte er åbne, og andre lukkede, 
eller har du lyst til at give en hånd med – så kontakt Jørgen Spetzler 
på 2976 7551 eller Elin@spetzler.dk.

www.woc2022.dk 

HJÆLPERE SØGES

VM i orienteringsløb 2022 løbes i centrum i 3 jyske byer, der afvikler 
hver sin disciplin:

• Søndag d. 26. juni: Stafetholdet forsvarer deres VM-   
  bronzemedalje – KOLDING

• Tirsdag d. 28. juni: Knock-Out Sprint er en helt ny 
  VM-disciplin – FREDERICIA

• Torsdag d. 30. juni: Sprint, hvor forsvarende mester Maja Alm 
  kæmper for sin 5. VM-guldmedalje i 
  træk – VEJLE

3 BYER – 3 LØB

til målet på Øster Voldgade, går videre. Senere på dagen lø-
bes kvart- og semifinaler, og om aftenen finalen, hvor dagens 
hurtigste 6 mænd og 6 kvinder er tilbage. Her bliver den af 
hvert køn, der først krydser målstregen på Ryes Plads, den 
første verdensmester i denne disciplin.

"Vi har gjort alt for, at den nye disciplin er rigtig publikums-
venlig. Deltagerne løber i gader, stræder og baggårde, ikke 
på en indhegnet bane. Publikum kommer derfor helt tæt 
på løberne og oplever deres fart og dygtighed – og man 
kan samtidig følge løberne som 'gps-prikker' på opsatte 
storskærme", fortæller Jørgen Spetzler.

"Løberne starter forskudt i små grupper, og de følger ikke 
samme rute af poster. Først på startsignalet må de tage 
deres kort, hvor de kan se de poster, de skal finde – hvilken 
vej de løber, er helt op til dem selv".

DET MEST HEMMELIGE LØB I VERDEN
Placeringerne af posterne er ifølge Jørgen Spetzler nok en 
af de største hemmeligheder i sportsverdenen lige nu og 
har været det de sidste 6 år:

Al kommunikation om løbet, ruterne og posterne er 
foregået via en hemmelig kanal og udenom kommunernes 
almindelige offentlighedssystemer, så kun få mennesker 
kender disse detaljer. Og siden 2016 har områder i byen 
været lukket land for løbere, trænere m.fl.

"Orienteringsløbere er dygtige, og et verdensmesterskab 
kan afgøres med tiendedele af sekunder. Derfor alt det 
hemmelighedskræmmeri for at få det mest fair løb", for-
tæller Jørgen Spetzler og giver et eksempel fra et VM-løb 
for nogle år siden:

Løbet foregik i Venedigs gader, og et par topløbere havde på 
forhånd benyttet sig af offentlighed i forvaltningen og fået 
oplyst, hvad der var givet af tilladelser til afspærringer mv. 
Sammen med et detaljeret kort over byens gader havde de 
kunnet planlægge en optimal rute – og den ene vandt VM.

"Det kommer ikke til at ske her i Fredericia, da ingen kan få 
disse ting oplyst. Det eneste, jeg vil afsløre, er, at publikum 
kan møde løberne indenfor voldene og i et område indenfor 
Indre Ringvej – og at Ryes Plads er målområdet i finaleløbet", 
smiler Jørgen Spetzler, inden han kommer med en bøn til 
alle fredericianere:

LAD BILEN STÅ
"Kom og oplev verdenseliten i Fredericia, og deltag i Folke-
festen – men lad bilen stå hjemme, da store dele af midt-
byen bliver spærret af på forskellige tidspunkter af dagen".

Op til løbet bliver der hængt beboerinformation op i dem af 
Boligkontorets bebyggelser, hvor deltagerne løber tæt på – 
og Fredericia Kommune sender borgerinformation i e-Boks.

Læs mere på www.woc2022.dk

VM I ORIENTERINGSLØB
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Arrangørerne forven-
ter 250 eliteløbere fra 
50 lande og op til 1500 
publikumsløbere fra 
lige så mange lande. 
Hertil kommer alle 
løbernes familie og andre 
tilskuere – og forhåbentlig 
halvdelen af Fredericias 
borgere. Så lad bilen stå 
hjemme den dag.
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ORGANISATIONSFORMAND MIKAEL PAASCH

K ære beboere

Nu står årets afdelingsmøder igen snart for døren i august 
og september, og i nogle afdelingsbestyrelser vil der af 
naturlige årsager komme en udskiftning af et eller flere 
medlemmer.

Vi håber inderligt, at vi kan få vendt den tendens, vi har 
haft de seneste par år (måske pga. corona), at flere og flere 
afdelinger står uden afdelingsbestyrelse, fordi kun meget få 
eller ingen har ønsket at stille op til afdelingsbestyrelsen.

AFDELINGSBESTYRELSER ER AFGØRENDE
FOR BEBOERDEMOKRATIET
Det er så vigtigt for hele beboerdemokratiets virke, at der 
er en lokal afdelingsbestyrelse, der varetager de interesser, 
som beboere og afdelingen måtte have.

Uden en afdelingsbestyrelse vil driften af en afdeling blive 
udført i henhold til de lovmæssige krav. Men især de sociale 

aktiviteter og mere sekundære opgaver, såsom fx opsætning af 
ladestandere og mindre forbedringsarbejder, går simpelthen 
helt i stå, hvis der ingen afdelingsbestyrelse er.

Organisationsbestyrelsen, som overtager ansvaret for af-
delinger uden en afdelingsbestyrelse, har ikke de rigtige for-
udsætninger og ressourcer til at varetage alle de inte resser, 
der er i en lokal afdeling.

HÅNDBOG OG KURSER
Organisationsbestyrelsen og administrationen har derfor 
gjort meget for at udbrede kendskabet til beboerdemokratiet 
og dets vigtighed – fx via kompetencegivende kurser for 
nyvalgte.

I marts har vi fx afholdt "Kursusdag for nyvalgte" en lørdag i 
Købmagergades Skoles gymnastiksal med stor succes. Flere 
mindre kurser vil komme løbende.

Der er også lavet en "Håndbog for afdelingsbestyrelser", 
som du kan finde på LejerWeb. Håndbogen er et virkelig 
godt opslagsværk med rigtig mange svar på de dagligdags 
ting, der foregår i bestyrelserne.

Vigtige afdelingsmøder
Beboerdemokratiets virke og vigtighed i Boligkontoret Fredericias afdelinger
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"HÅNDBOG FOR AFDELINGSBESTYRELSER"
Hvis vi kigger lidt ind i fremtiden, står vi i Boligkontoret 
Fredericia og vores afdelinger overfor mange opgaver mht. 
bæredygtighed.

FN's 17 verdensmål er fx blevet en del af Boligkontoret Fre-
dericias nye målsætningsprogram. Energi og bære dygtighed 
vil blive noget, der kommer til at optage os meget. Det kan 
bl.a. være solceller, reduktion af energiforbrug i en afdeling, 
energirenoveringer samt ladestandere og el-infrastruktur.

I alle de tilfælde spiller afdelingsbestyrelsen en vigtig rolle, 
da I som beboere har indgående kendskab til jeres afdeling 
og dens muligheder.

Vi i organisationsbestyrelsen og i administrationen vil derfor 
gerne opfordre alle jer beboere, der har lyst til at være med i 
denne proces, til at møde op til afdelingsmøderne i år.

Vi har brug for jer!

Vi har brug for det bidrag, I kan komme med som 
beboere – og vi har brug for den sparring, der er 
mellem en afdelingsbestyrelse og især driftsafdelingen i 
administrationen.

Det er den måde, et beboerdemokrati i sin enkelhed virker på.

Det er den måde, hvorpå man kan få indflydelse på, hvad der 
foregår i den afdeling, man bor i.

Du kan læse mere om afdelingsmøder, og hvornår de 
foregår i din afdeling, via www.boligfa.dk og LejerWeb på 
samme side.

Vel mødt!

Bæredygtige fællesvaskerier
Mange fællesvaskerier trænger til udskiftning, samtidig med at der er færre og færre 
brugere – det giver overvejelser i afdelingerne om andre løsninger i fremtiden

DIREKTØR FINN MUUS

I gamle dage var der ofte kø i fællesvaskerierne i Bolig-
kontoret Fredericia og mange andre steder i landet. Men 

i de sidste 10 år har der været længere og længere imellem 
køerne – ja, faktisk er der i nogle af Boligkontoret Frederi-
cias fællesvaskerier langt imellem 'kunderne', bl.a. fordi flere 
og flere får egne vaskemaskiner i boligen.

HVAD GØR VI?
Flere afdelinger er derfor gået i tænkeboks: Skal de reno-
vere de nuværende fællesvaskerier for store beløb og lade 
alle betale for de få, der bruger dem? Eller skal de udlicitere 
driften af dem til eksterne firmaer, der så også garanterer 
den mest bæredygtige løsning med mindst muligt spild?

FORMÆND PÅ BESØG
I det lys havde organisa tions besty rel sen i marts inviteret alle 
afdelings formænd på besøg hos et af de firmaer, der tilby-
der at overtage driften af fællesvaskerierne, vaskeri firmaet 
Nortec i Vejle.

Formændene fik under besøget ind sigt i en eller flere løs-
ninger, hvor firmaet køber afdelingernes vaskerier og over-
tager den fulde drift. Det var en spændende aften, der gav 

de tilstedeværende noget at tænke over, ikke mindst fordi 
bæredygtighed og jordens ressourcer også var en del af af-
tenens tema.

Formændene har nu en baggrund for at opdatere afdelings-
bestyrelserne om mulighederne, og hvis en afdeling i givet fald 
vil ændre noget, så skal det besluttes på et afdelingsmøde.

I Administrationen ser vi nu på de muligheder, der er i den 
enkelte afdeling, og vi undersøger muligheder hos andre 
virksomheder.
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Målsætningsprogram 2022-2025 skal sikre, at vores mål bliver til handlinger

MÅL OG 
RESULTATER

ORGANISATIONSFORMAND MIKAEL PAASCH

    OG DIREKTØR FINN MUUS

B oligkontoret Fredericias målsætningsprogram 2022- 
2025 er et program, der forpligter os i organisations-

bestyrelsen og ledelsen til at omsætte målsætningerne til 
konkrete handlinger. Handlinger, der i de kommende år skal 
være med til at udvikle vores boligorganisation i takt med 
det omkringliggende samfund.

VISIONÆRE OG MODIGE
I Boligkontoret Fredericia tror vi på, at ved at vi i nutiden 
bruger fortidens erfaringer, kan vi være med til at forme 
fremtiden for vores boligorganisation.

Vi har gennem mange år turdet være visionære og gå 
forrest for at vise, at nok er vi en boligorganisation, der lejer 
boliger ud og tager et boligsocialt ansvar – men vi er også 
en virksomhed, der arbejder med udvikling, effektiviseringer 
og nye løsninger.

Ikke kun fordi det er muligt, men fordi det giver mening!

BEBOERDEMOKRATI OG TÅLMODIGHED
Vi er bevidste om, at det økonomiske overskud, vi kan skabe 
i driften gennem kloge effektiviseringer, skal komme vores 
beboere til gode.

Det kræver mod og pædagogiske evner, da ikke alle forandrin-
ger bliver taget lige godt imod. Derfor tager nogle forandringer 
tid, hvis vi skal have så mange som muligt med i processerne.

Tænk blot på den digitalisering, som skyller og er skyllet 
ind over os de senere år med en større og større hast. Nye 
løsninger på digital post, din bank på mobilen, kørekort og 
sygesikringskort på mobilen, betaling direkte fra mobilen 
i butikker og ved el-ladestandere og mange, mange flere 
digitale løsninger.

AMBITIØSE MÅL
Repræsentantskabet vedtog det nye målsætningsprogram 
den 27. oktober 2021, og det er efter vores mening et meget 
ambitiøst program, fordi det overordnet beskæftiger sig 
med alle aspekter af det at bo i alment boligbyggeri.

Vi er i fuld gang med at gøre drømme til virkelighed.

De fysiske forhold skal forbedres i afdelingerne gennem 
et mere målrettet arbejde med 30-årige drifts- og vedlige-
holdelsesplaner, beboerdemokratiet og samværet skal styr-
kes, servicen skal have et eftersyn, driften optimeres, og 
mange andre indsatser venter derude i fremtiden.
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

"S elve genhusningen var ikke så slem, som vi havde 
frygtet. Flyttefolkene var rigtig søde, effektive og 

servicemindede. De tog det hårde slæb, bar alle ting og 
flyttekasser ind i de ønskede rum. Og så skruede de endda 
benene på sengene”, fortæller Lone og Torben Erlandsen, 
der som de første flyttede tilbage til deres totalrenoverede 
bolig i Holbergshaven efter genhusning.

”Efter renoveringen føles vores 100 m2 meget større end 
før. Vi har fået et bryggers og tilkøbt ekstra skabe. Og nu 
hører vi overhovedet ikke trafikken på Vestre Ringvej, der er 
kun 15 m fra vores stue”, fortæller Lone og Torben.

MEDLEMSKAB SIKREDE 
HURTIG BOLIG EFTER HUSSALG
Torben og Lone har boet i Fredericia i 42 år – 10 år i 
Sønderparken, 16 år i hus i Vestbyen, 3,5 år i Korskærparken 
ad to omgange, 1,5 år i rækkehus på Skovvej og de sidste 
8 år i Holbergshaven.

”Efter hussalget havde vi lidt svært ved at finde ud af, hvad 
vi manglede. Om det var en have eller nyere bolig? Så vi 
flyttede nogle gange. Nu ved vi det: Et rækkehus, et hus 
med lejerfordelene”, smiler Torben og Lone, der valgte at 
beholde deres medlemskab af Boligkontoret Fredericia, 
mens de boede i eget hus. Det gjorde, at de i løbet af 3-4 
mdr. fik tilbudt en lejebolig, da de valgte at sælge huset.

”Vi er meget glade for at bo hos Boligkontoret Fredericia, 
og vi er ovenud glade for og tilfredse med renoveringen. 
Nu flytter vi ikke igen, før vi skal bæres ud”.

Lone og Torben Erlandsen tilbage i 
deres nyrenoverede rækkehus på 
Jens Baggesens Vej 8 i Holbergshaven 
efter mange måneders genhusning

"Dejligt 
at være 
tilbage"

Efter renoveringen er færdig, vil de 84 rækkehuse i den populære 
Holbergshaven fremover også appellere til børnefamilier, da en 
del boliger har fået et ekstra rum.

NU OGSÅ TIL BØRNEFAMILIER

”Vi er positivt overraskede over, hvor godt det hele er blevet. 
Vi har et spritnyt ’hus’ på 100 m2 og 2 haver for 6325 kr./md. 
+ forbrug. Og når der 'er' noget, så har vi ’egen håndværker’ i 
varmemester Kenneth”, smiler Lone og Torben Erlandsen.
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REDAKTØR JOAN GRØNNING

C orona-eftervirkninger og den ak-
tuelle situation i Ukraine lå som 

et baggrundstæppe på Repræsen-
tantskabsmødet 2022, der blev af-
holdt 18. maj.

I beboere kæmper med dyrere føde-
varer, brændstof og strøm – og Bolig-
kontoret Fredericia med stigende 
materialepriser samt negative renter.

"Vi er alle pressede, fordi vi ikke ved, 
om det her kun er en lille nedtur, eller 
om det er en længerevarende ned-
gang i økonomien", sagde formand 
Mikael Paasch i sin beretning, hvor 
han ikke kunne udelukke huslejestig-
ninger, hvis den økonomiske nedtur 
fortsætter.

FOKUS PÅ DET POSITIVE
Efter den lidt dystre indledning gen-
nemgik formanden en lang række 
gode ting fra det sidste år:

-• Boligkontoret Fredericias Målsæt
nings- og handleprogram 2022-
2025, kaldte han "visionært og 
klogt", og "vi vil gøre drømme til 
virkelighed".

• De fysiske forhold i afdelingerne 
skal forbedres, og 30-års-vedlige-
holdelsesplaner vil vise, hvad der 
skal ske og hvornår.

• Effektiviseringer har påvirket hus-
lejerne, så de enten er uændrede 
eller er blevet mindre, eller afdelin-
ger har valgt større henlæggelser.

• Digitalisering er vejen frem – Digital 
Post, sygesikring og betalinger på 
mobil, ladestandere mv. er fremtiden, 
selvom det er bøvlet her i starten.

• Renoveringer i 50-100 mio. kr.-klas-
sen er i gang eller netop afsluttet i 
8 afdelinger.

• Boligkontoret Fredericia har igen 
afprøvet forskellige løsninger inden-
for energi og klima under nybyg-
gerier, affaldssortering og andre 
lyskilder. Flere afdelinger har sparet 
penge på den konto.

• Boligkontoret Fredericias store bo-
ligsociale ansvar har resulteret i, at 
Fredericia Kommune ikke længere 
har boligområder på ghettolisten. 
Frem for at være en del af proble-
met har Boligkontoret Fredericia 
udviklet sig til at være en del af 
løsningen på mange af Fredericia 
Kommunes udfordringer.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2022

3 kampvalg på årets Repræsentantskabsmøde viser stort engagement trods økonomisk 
usikkerhed og inflation, der påvirker både beboere og Boligkontoret Fredericia

KAMPVALG OG ENGAGEMENT
Onsdag den 18. maj 2022 deltog 63 medlemmer af 

Repræsentantskabet på det årlige Repræsentantskabs-
møde, der er Boligkontoret Fredericias øverste organ.

Formand Mikael Paasch
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• Administrationsbidraget til Bolig-
kontoret Fredericia er stadig det 
billigste i Fredericia.

• Ingen ledige boliger er godt for af-
delingernes økonomi.

Læs referat i fuld 
længde samt regnskab 
og budget på Boligfa.
dk – under 'om os' + 
'selskabsdokumenter'.
 

BEBOERDEMOKRATI
Beboerdemokratiet, hvor beboerne 
kan få afgørende indflydelse på både 
økonomi og hverdagen i afdelinger-
ne, er unikt i den almene sektor. Der 
er dog stor forskel på interessen for 
beboerdemokratiet fra afdeling til af-

deling, og 19 afdelinger kan fx lige nu 
ikke mønstre en bestyrelse.

"Beboerdemokratiet er den største 
forskel ift. privat udlejning: Hos os kan 
man få indflydelse, og huslejen stikker 
ikke af", sagde formand Mikael Paasch 
og åbnede for muligheder for digitale 
møder for måske at kunne tiltrække 
flere beboere til afdelingsbestyrelserne.

VÆKST
Afslutningsvis kiggede formanden i 
krystalkuglen:

"Vi administrerer lige nu godt 5300 
lejemål. Vi forventer at bygge nye bo-
liger og måske overtage administra-
tionen af flere kommunale plejehjem 
og mindre boligorganisationer. Og så 
vil vi fortsat udvikle os elektronisk, li-

gesom vi vil efteruddanne vores med-
arbejdere, både for at holde på dem 
og for at tiltrække flere dygtige folk, 
som vi altid kan bruge".

Der var stor spørgelyst hele aftenen.Direktør Finn Muus

De 63 fremmødte repræsentanter måtte igennem 3 kampvalg 
på dette års Repræsentantskabsmøde. 
Resultatet blev valg til disse beboerdemokrater:

NÆSTFORMAND
Benny Jensen, afd. 218 Skovparken (52) – genvalgt.

BESTYRELSEN
Jonna Hansen, afd. 317 Damsbohaven (59) – genvalgt.
Johnny Petersen, afd. 220 Skovvej (59) – genvalgt.
Henrik Hyre-Sandfeld, afd. 203 Frantz Hansens Allé (51) – genvalgt.

SUPPLEANTER
Lisbeth Tørnes, afd. 312 Nestlegården (59) – nyvalgt.
Steen Clemmensen, afd. 405 Korskærparken (59) – genvalgt.
Mona Deleuran, afd. 218 Skovparken (58) – genvalgt.
Johnny Jørgensen, afd. 604 Kongens Punkt (55) – nyvalgt.
Tonny Jensen, afd. 623 Sønderparken (31) – nyvalgt.

KAMPVALG X 3
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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

Afd. 401, 402 og 403:

Afd. 305 Vaseparken 1 og 306 Lumbyesvej:

Efter Birkehaven har højhusene i Vaseparken og Lumbyesvej også fået renset facaden 
for bilos og alger. Og det pynter. Se bare forskellen på bygningerne på dette foto fra 
marts. Når du læser bladet her, så er alle højhuse på billedet renset.

NYT FRA DRIFTEN

SERVICESTI – OG MÅSKE 
NY STØJMUR

ENDNU EN MAKE-OVER

I forbindelse med renoveringen i afdeling 402 Holbergshaven bliver ca. 1,5 meter af 
de gamle haver ud mod Vestre Ringvej inddraget til en servicesti mellem støjmuren 
og haverne ved boligerne på Jens Baggesens Vej 6-24 og Chr. Richardts Vej 10-28.

Servicestien kan bruges til at gå på, og når man fx vil fjerne haveaffald og andet fra 
haverne, så undgår man fremover at skulle igennem boligen.

Det var også planen og budgetteret, at den hidtidige støjmur fra 1980'erne ud mod 
Vestre Ringvej skulle skiftes ud med en ny og i manges øjne noget pænere støjmur. 
Siden da er der som bekendt kommet voldsomme prisstigninger på byggemate-
rialer, så inspektørerne arbejder på en løsning, men ved bladets deadline er intet 
endnu afgjort.
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NYE VINDUER 
PÅ SKOVVEJ 

Afd. 218 Skovvej:

I afd. 218 Skovvej har 
beboerne fået skiftet de 
gamle vinduer ud med 
nye 3-lags energibespa-
rende ruder. De nye 
vinduer giver et bedre 
indeklima og hos mange 
måske også et lavere 
varmeforbrug.

ENDELIG GANG 
I BYGGERIET!

MØD GARIA

Afd. 502 Østerbo:

Efter en administrativ forsinkelse kunne entreprenørerne i 
slutningen af marts endelig gå i gang med at støbe fundamen-
ter til de 8 nye boliger i den nye boligblok i afdeling 502 Øster-
bo i Dronningensgade, hvor det tidligere epidemisygehus lå.

De 8 boliger bliver alle med altan mod vest – og de to øverste 
boliger får desuden også en altan mod øst.

Vi forventer, at boligerne står færdige i løbet af foråret 2023, 
og vi starter udlejningen ved nytårstid.

Epidemisygehuset i Dronningensgade i gamle dage.

I ugerne 12 og 13 testede Boligkontoret Fredericia en lille elbil 
ved navn Garia, fordi vi forventede, at den kan gøre en forskel.

Både i varmemestrenes hverdag, hvor de med den hurtigt og 
nemt kan transportere både varmemester og hans redskaber, 
og fordi den er mere miljøvenlig og væsentlig billigere i ind-
køb end fx en lille traktor.

Testperioden viste både fordele og ulemper, og Boligkontoret 
Fredericia kigger derfor nu på andre alternativer.

NYE FUGER
Afd. 207 Egum:

I foråret fik vi omfuget gavlene i afd. 207 Egum på Frantz Han-
sens Allé 7-25 for i alt 2.500.000 kr. Det både pynter og er 
godt for bygningen.

NYT FRA DRIFTEN
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U middelbart lyder 'et slag af en sommerfugls vinge' næ-
sten ubetydeligt, men det kan være netop det, der gør 

forskellen på, om solen skinner, eller storme raser på den 
modsatte side af kloden.

Billedligt talt handler det om, at man ikke kan forudsige ret 
meget i verden – og at selv den mindste ændring kan have 
store konsekvenser.

KAOSTEORIEN
Kort fortalt fandt man i 1960'erne ud af, at vejrforudsigelsen 
gav helt forskellige resultater, alt efter hvor mange decima-
ler man havde med i udregningen. Derfor accepterer for-
skere i dag, at ikke alt kan beregnes og forudsiges, fordi små 
ændringer kan få stor effekt.

På billedet kan du se et grafisk billede af kaos-teorien, som 
man også kalder 'sommerfugleeffekten'.

En lille påvirkning et sted på jorden kan få katastrofale følger på den anden side af kloden. 
Derfor kan selv den mindste grønne ændring i din hverdag få stor positiv betydning for 
klimaet på verdensplan

Et slag af en 
SOMMERFUGLS VINGE
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Sommerfugleteorien viser, at ved at variere startbetingelserne 
kan man få helt forskellige resultater. De to vinger på sommer-
fuglen svarer til to forskellige fysiske tilstande, som systemet 
kan vippe imellem. Partiklen 'spiralerer' rundt om det ene punkt 
nogle gange, før den pludselig og uden egentlig grund skifter til 
det andet punkt. Det kan også forklare, hvordan temperaturen 
veksler, når man blander koldt og varmt vand i en spand.

En sommerfugl 
kan ændre vejret.
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Et andet eksempel på kaosteorien er 
Muhammedkrisen, som Berlingske engang 
skrev en artikel om med titlen: "Når en lille 
fjært i Viby skaber eksplosioner i Mellem-
østen" med henvisning til Muhammed-
tegningerne i Jyllands-Posten i Viby, der 
gav opstand i Mellemøsten.

OG HVOR VIL JEG SÅ HEN MED DEN 
INDFLYVNING?
Jo, i klima-, miljø- og forbrugerdebatten 
hører man ofte folk sige, at "hvis det kun 
er mig eller vi danskere, der gør noget, så 
er det jo fuldstændig ligegyldigt. Mit/vores 
bidrag er for lille til at ændre på noget".

MEN det modbeviser sommerfugleef-
fekten og kaosteorien: Alt, vi gør, har en 
betydning og en indflydelse på vores om-
givelser.

UKRAINE GAV MIG INDSIGT
Ruslands invasion i Ukraine i foråret har vist os alle, hvor 
skrøbeligt et samfund vi har, når vores forsyningsveje, infra-
struktur og strøm/gas bliver fjernet.

Det har i hvert fald overbevist mig om, at vi selv må sikre 
vores egen forsyningssikkerhed – fx ved at dyrke egne grønt-
sager og købe lokalt. Jeg har nu taget mit (og EU's) tidligere 
mantra om, at "samhandel giver fred", op til revision. Nej, vi 
skal kunne sikre vores egen forsyning – og det er faktisk 
også godt for klimaet, hvis vi dyrker egne grøntsager, spiser 
sæsonmæssigt og ikke importerer papaya, mango og andre 
eksotiske produkter.

Et andet eksempel fra Rusland-Ukraine-krigen er, at Ukraine 
ikke længere kan producere deres normale 1/3 af verdens 
hvede – og det går ud over de fleste, men især de fattige 
lande som fx Afghanistan, Indien, Yemen og Egypten, hvor 
prisen på brød er fordoblet siden invasionen.

BACK TO BASICS
Når vi derfor ikke kan få de varer, vi plejer, og vi gerne vil 
spare CO₂, så giver det rigtig god mening at gå tilbage til 
de gamle dyder med en køkkenhave, som du kan nå til fods 
eller på cykel.

En kolonihave, eller bare en plantekasse, kan give et friskt, 
sundt og sikkert tilskud til din mad – og det sparer trans-
portudgifter samt den gødning og sprøjtning af fødevarer, 

som kommer langvejsfra, men belaster miljø og klima unødigt, 
alene fordi vi gerne vil spise alle fødevarer hele året rundt.

Sæson er ikke længere et begreb indenfor fødevarer, men 
det bør det være. Jeg er begyndt at spise mere sæsonmæs-
sigt, og det er ikke så svært.

• HUSK på sommerfugleteorien: Du gør en forskel i det 
store billede, uanset hvor lille dit grønne bidrag er.

Læs mere
Kaosteorien:
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/
verden-er-uforudsigelig-50-ar-med-kaosteori

Sommerfugleeffekten:
https://da.wikipedia.org/wiki/
sommerfugleeffekten

Tilbage til det basale og sæsonfødevarer sparer verden for CO
2
 

og masser af kemikalier til gødning og transport – og sparer vores 
kroppe for ophobning af giftstoffer i blodet. Og så smager alt bedre, 
når man ikke kan få det hele tiden, men kun i sæsonen.
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K ært barn har mange navne, siger man, 
og mælkebøtten bliver også kaldt fan-

dens mælkebøtte, troldkællingemælk, trolde-
mælk, løvetunge og det pænere løvetand, 
som beskriver bladenes form.

Men mælkebøtten kan mere end se godt ud:
• I det gamle Grækenland brugte man mæl-

kebøttesaften mod øjensygdomme, og 
i Middelalderen brugte munkene saften 
mod gulsot og til at fjerne vorter og freg-
ner med (det virker ikke).

• Under 2. Verdenskrig ristede man roden og brugte den 
til kaffeerstatning. Det virkede heller ikke overbevisende.

I dag kan man købe naturmedicin af mælkebøtterødder, 
fordi forskning har vist, at rødderne indeholder en række 
bitterstoffer, der aktiverer leveren og galden.

BØTTEN HJÆLPER OGSÅ DYR OG INSEKTER
Den gule blomst er ikke kun god for os, den giver også næ-
ring til sommerfugle, honningbier, humlebier og biller, så 
den er en rigtig vigtig del af biodiversiteten.

Mælkebøtten er en overlever, som finder plads, hvor intet an-
det kan komme til. Den er virkelig indbegrebet af ukuelig livs-
vilje, på trods af at den er så forhadt af os, der vil styre, hvad 
der er naturligt.

KOM AF MED MÆLKEBØTTEN
Men hvis du nu alligevel synes, der er for mange mælkebøt-

ter i dit nabolag, så gå til yderligheder – og 
spis dem!

I Frankrig spiser man masser af mælkebøtte-
blade. Faktisk er rucola og mælkebøtten i familie, 
og ligesom julesalaten har de en lidt bitter smag 
– bland dem derfor med fx små spinatblade.

Gå efter de små, nye mælkebøtteblade, som er 
sunde og gode i salater, da de er fyldt med vi-
taminer og sunde bitterstoffer. Især indholdet 
af A-, C- og K-vitaminer er højt – og husk, at de 

friske lysegrønne er de mest sprøde og mindst bitre.

Når du derfor køber rucola i supermarkedet, kunne du lige så 
godt plukke økologiske mælkebøtter på nogle af de arealer, 
din afdeling har. I Boligkontoret Fredericia stoppede vi nemlig 
med at bruge ukrudtsbekæmpelse for mere end 10 år siden.

Selve blomsten kan du lave både saft, vin og marmelade af – 
tjek www.vildmad.dk for opskrifter.

Mælkebøtten er essensen af dansk sommer, og du kan lave salat, vin, marmelade 
og saft af den gule blomst

Vores ven med den GULE HAT
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At sanke betyder at indsamle mad i naturen. Mælkebøtteblade 
smager bedst, hvis de bliver plukket, før de bliver for kraftige 
og mørkegrønne. Pluk bladene, eller skær hele mælkebøtten 
af med en kniv i bunden af planten, hvor bladene samles. Pluk 
mælkebøtteknopperne, mens de stadig er runde, hårde og 
spændte. Blomsterne tager du, når de er friske og saftige og 
stadig dufter.

SANKNING

Bladene fra mælkebøtter kan du bruge i salater i stedet for 
rucola, mens blomsten kan bruges til saft, vin og marmelade.

22   JUNI 2022

BÆREDYGTIGHED

http://www.vildmad.dk


 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

XXL

XL

15% mere 
skabsplads
80 ↑  56 →

XXL

40% mere 
skabsplads
80 ↑  68,8 →

industri-
standard
70 ↑  56 →

Har du udnyttet din råderet?



Internet du bliver 
100 % tilfreds med 
Hos EWII får du ikke kun lynhurtigt fiberbredbånd. Du får fiberbredbånd med 100 % 
tilfredshedsgaranti, ingen binding, gratis oprettelse og 24/7/365 teknisk support. Og som 
beboer i Boligkontoret Fredericia, får du endda det hele til en meget lavere pris.

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

100/100 Mbit/s 

179,- 
pr. md. inkl. 

trådløs router
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