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LEDER

FORSIGTIGT KIG FREMAD
Ukrainske beboere er en del af vores 
samfundsansvar lige nu. Og stigninger i 
energipriserne gør det ekstra attraktivt at 
energioptimere

ORGANISATIONSFORMAND MIKAEL PAASCH   

mipa@boligfa.dk

Efter en velfortjent sommerferie er efteråret kommet til 
landet. Det betyder indendørshygge og forskellige aktivite
ter, fx vores årlige afdelingsmøder, hvor de sidste afholdes 
her i slutningen af september. 



I Boligkontoret Fredericia ser vi fremad efter et meget tur
bulent forår med mange udefrakommende udfordringer, 
boliger til ukrainske flygtninge og prisstigninger på både vo
res renoveringer og vores nybyggerier. 





KOMMUNAL ANSVISNINGSRET 
Fredericia Kommune har lovgivningsmæssig ret til at råde 
over hver 4. ledige almene bolig i kommunen. En ret, kom
munen har gjort brug af for at sikre, at flygtninge fra Ukraine 
kan få en bolig, når de kommer til Fredericia. 



Det kan selvfølgelig mærkes hos vores 'egne' aktive bolig
søgende, men vi er nødt til alle at bidrage til at tage sam
fundsansvar, og vi gør det, der er Boligkontoret Fredericias 
primære opgave: at sikre mennesker et godt hjem til en 
rime lig pris. 




Læs mere side 12.

ENERGIPRISER
Vi må også erkende, at der stadig er mørke og truende skyer 
i horisonten. I lyset af krigen i Ukraine er en energikrise un
der opsejling i Europa, især drevet af Tyskland, der bruger 
enorme mængder af gas fra Rusland. 



Det sidste kommer ikke umiddelbart til at påvirke dansker
nes forsyningssikkerhed, men alligevel ser vi energi priser på 
himmelflugt. Senest varslede Fredericia Fjernvarme i juni 
stigninger på op til 20%, der overvejende skyldes stigende 
priser på flis, som fjernvarmeværkerne i Trekantområdet 
bruger til opvarmning. 



Det meste af den flis kommer fra de baltiske lande, der tid
ligere har købt træet i Rusland. Det betyder mangel på flis, 



og så kan man kun købe flis til at sikre forsyningen til den 
kommende fyringssæson. 

ENERGIRENOVERINGER SPARER PENGE  
FOR BEBOERNE 
Når det er sagt, så kan vi glæde os over, at vi stadig har vir
kelig lave fjernvarmepriser i Fredericia sammenlignet med 
andre fjernvarmekunder i Danmark. 



Boligkontoret Fredericia vil derfor fokusere endnu mere på 
mulighederne for fremtidige energirenoveringer af vore  af
delinger. De store renoveringer af Korskærparken og Sønder
parken viser meget store besparelser på varmeregningen 
for beboerne. Fx har afdeling 304 Fyrrehaven fået udskiftet 
vinduer, og også her giver det et væsentligt lavere energifor
brug for beboerne. 

s 




 
Jeg vil ønske jer alle et godt og hyggeligt efterår, hvor vi alle 
igen rykker indendørs og finder plaiden frem.
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KORT & GODT

CYKELoprydning

4

  

Når varmemesterene rydder op 
i  kældre og opgange er det især 
ift. efterladte cykler.

Et nyt tiltag er, at de sætter en 
'strimmel' på cykler, der ikke ser 
ud til at være i brug. Herpå står 
en dato, hvorefter Boligkonto
ret Fredericia fjerner cyklen. 

Er cyklen din, og vil du gerne 
beholde den, så fjerner du bare 
'strimlen'.

Henrik Würgler

2022-opdatering 
 

 



 

Skiltet her er ikke fra en af Boligkontoret Fredericias afdelinger, 
men i gamle dage var sådanne skilte udbredt (modelfoto).

Vi er gået i gang med at omskrive vedligeholdelsesregle
menter, rådighedskataloger og husordener, så de bliver 
gjort lettere forståelige og med positiv ordstilling. Alt sam
men for at få fokus på, hvad der er tilladt, frem for hvad der 
er forbudt. Arbejdet foregår i samarbejde med de enkelte 
afdelings bestyrelser.

Stigninger i A CONTO-VARME
Fjernvarmeprisen er steget, så rigtig 
mange af vores beboere – men ikke alle – 
har fået varslet en højere a conto på varme

Omkring 1. august fik en lang række beboere en varsling om, 
at vi har sat deres a contovarme 20% op i lyset af de stigende 
fjernvarmepriser, så mange dermed kan undgå en stor efter
betaling. Vi hæver selvfølgelig kun a contobeløbet i de afde
linger, hvor vi afregner – og hvor vi kan se, at den hidtidige 
indbetaling har ligget 'på vippen'. Bor du et sted, hvor du selv 
afregner direkte til Fredericia Fjernvarme eller Trefor Varme, 
så får du besked direkte fra dem, hvis/når de varsler. 

LAV STIGNING I NYE OG ENERGIRENOVEREDE BOLIGER
Ifølge Fredericia Fjernvarme vil en standardlejlighed på 75 m2 
få et øget varmeforbrug på ca. 130 kr. om måneden – der er 
dog store individuelle forskelle:

Fx kan beboere i en nybygget lejlighed eller i en af de energi
renoverede lejligheder i fx Korskærparken eller Sønderparken 
forvente prisstigninger på under 100 kr. pr. måned.

"Mange af vores beboere i nye eller energirenoverede lejlig
heder vil opleve prisstigninger på 'kun' 6070 kr./md. Af det 
kan vi lære, at renoveringer i ellers krisetider ikke kun er godt 
for den grønne omstilling, men også giver en robusthed over
for stigninger i energipriserne", siger direktør Finn Muus.





 
Vi har samlet en række varmespareråd side 14.

Direktør Finn Muus
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PLANLÆGGER DU  
ÆNDRINGER UDENFOR?
Går du og drømmer om at få et skur sat op, at få lagt flere 
fliser ved terrassen eller andet? 

Så er der lige et par ting, du skal være opmærksom på: 

1.  Start med at tjekke, om din afdeling har et råderetskatalog, 
der beskriver, hvad der er tilladt at opføre i din afdeling. Har 
afdelingen et råderetskatalog, kan du finde det online under
afdelingens dokumenter – på enten lejerweb eller boligfa.dk. 
Du kan ikke bare starte med dit arbejde i morgen.

2.  Herefter skal du sende en ansøgning til Administra
tionen med tegninger mv. over det, du ønsker at lave.
Administra tionen har en behandlingstid på op til 8 uger
(juli  undtaget).

3. Kr æver arbejdet en byggetilladelse, skal du, efter at have
fået en forhåndsgodkendelse fra Administrationen, ansø
ge Fredericia Kommune, som også har en behandlingstid.
Så vær ude i god tid, og vent ikke til sidste øjeblik.

LÆS MERE
•  Boligfa.dk/Nyttigvidenforlejere/Raaderetten.aspx.
•  Bolius.dk/hvilkeombygningermaaduforetageienleje

lejlighed16228.

VELKOMMEN
til nye beboere





Vi siger velkommen til 158 nye beboere, der 
er flyttet ind i en af Boligkontoret Fredericias 

boliger de sidste tre måneder. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde:

VEDTÆGTS-
ændringer

9. juni 2022 vedtog 37 medlemmer af Repræsen
tantskabet på et ekstraordinært repræsentant
skabsmøde to vedtægtsændringer i hhv. §14 stk. 1 
og §17 stk. 3.




•  Fristen for indkaldelse til afdelingsmøder forlæn
ges fra fire til fem uger.

• Frist en for indsendelse af forslag forlænges fra to til 
tre uger før mødet.



Fremover vil Administrationen få en uge mere til at 
behandle forslagene, inden de sendes til jer beboere 
med en frist på en uge. På det ordinære repræsen
tantskabsmøde i år var der fuld opbakning til forsla
get, men fordi der ikke var fremmødt 2/3 , så skulle der 
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til.
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LADESTANDERE

Ladestandere i afdelingerne:

HVOR SVÆRT  
KAN DET VÆRE?

Mange efterspørger ladestandere i deres afdeling, men det er ikke så enkelt, som at 
lade på en stor ladestation. Vi giver et overblik over muligheder og begrænsninger

REDAKTØR JOAN GRØNNING

"D et kan vel ikke være så svært at sætte ladestandere 
op og få trukket nogle ledninger?".

Så kort kan spørgsmålet være – men svaret, ja, det er meget 
mere kompliceret. Og fordi området er nyt, og der kun er få 
erfaringer og en smule lovgivning, så er der også en vis wild 
weststemning over området.

IKKE SÅ NEMT 
"Vi vil så gerne hjælpe vores beboere med el eller hybridbi
ler med ladestandere i deres afdeling, men samtidig må det 
ikke gå ud over beboere uden el og hybridbiler. Og så vil vi 
gerne tage den helt rigtige beslutning, der holder i mange 



år", forklarer Mikael Paasch, der gennem de sidste mange 
måneder ofte har mødt spørgsmålet i overskriften i denne 
artikel, når han er rundt til møder i afdelingerne.

Ifølge Mikael Paasch spiller mange forskellige faktorer og 
udfordringer ind: 
1.  Antallet af el og hybridbiler – er der få, bliver løsningen 

ofte for dyr, omvendt, er der mange, så kan elnettet ikke 
trække det.

2.  Lovgivning – området er nyt, så meget af den almene lov
givning passer ikke ind.

3.  Økonomi – priserne er høje på etablering, og elpriserne 
stiger p.t. med raketfart. Og så må man som almen afde
ling ikke tjene på at tilbyde el, så der vil være en del admi
nistration og dermed udgifter forbundet med løsningen.
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4.  Lokale udfordringer – nogle afdelinger
får store udgifter til elarbejdet, fx hvis
de bor langt væk fra fx transformator
stationer, eller hvis afdelingens elinstal
lation ikke kan bære opgaven.

5.  Beboerdemokrati – der skal et flertal til 
i en afdeling.

6.  Udbuddet – elladeområdet er stadig
i sin barndom, og mange udbydere
kæmper om kunderne, så priserne vil
måske falde en del de kommende år, i
takt med at der (måske) kommer flere
el og hybridbiler på vejene. Og hvor
kraftige ladestandere skal man vælge?
Den rigtige løsning i dag er måske ikke
den bedste og billigste om 5 år.

7.  Elnettet – ingen kender niveauet for,
hvor mange elladestationer og elbiler
det nuværende elnet kan trække. Vi så
alle, da beboere på Baldersvej pludselig
blev uden strøm juleaften 2021 pga. 40
varmepumper, der overbelastede nettet.




Der er lige nu 3 muligheder, der er mest oplagte, selvom in
gen af dem er optimale:



AFDELINGS-niveau
Ideelt set skulle beslutningerne ligge i den enkelte afdeling, 
om man vil have ladestandere eller ej – og hvor mange. Med 
denne løsning ejer hver afdeling selv sine ladestandere, og 
det koster et sted mellem 60.000 og 100.000 kr. at etablere 
en ladestander – og en del tid. 

Oveni det kræver det beboerdemokratimæssigt, at der er et 
flertal på afdelingsmødet for denne løsning, dvs. at også en 
del beboere uden el eller hybridbiler skal stemme for. Umid
delbart er ladestandere den bedste løsning i en afdeling med 
mange boliger, da startomkostningerne er store og skal beta
les over huslejen, medmindre man lejer dem hos en udbyder.





I Fredericia er der en stor fælles ladestation for mange forskellige 
udbydere, der - og for at det skal være lidt mere besværligt, så har 
de forskellige stik og forskellige priser. Og så et forhold, en afde
ling skal forholde sig til, hvis de vil købe eller leje en ladestation.

I Fredericia er der solgt 33% flere elbiler ift. en gennemsnitsby, 
og her er mange offentlige ladestandere.

Afdelingen skal afsætte særlige parkeringspladser til elbiler. 
Afdelingen skal også selv sørge for, at elbiler bliver flyttet 
fra ladestanderen, når de er ladet op, hvis ejeren ikke selv 
gør det.

Økonomisk kræver denne løsning, at afdelingen selv opta
ger lån til finansieringen, og så vil udgiften typisk give en 
huslejestigning til alle beboere – også dem, der ikke bruger 
ladestanderne. 



ORGANISATIONS-niveau – skattepligtigt selskab
Her kan Boligkontoret Fredericia stifte et skattepligtigt sel
skab med egen bestyrelse, hvor man fx har afsat 1 mio. kr., 
som afdelingerne kan søge om til etablering af ladestander
ne. Her står organisationen med en økonomisk risiko, hvis 
ikke der bliver tanket nok strøm til at dække udgifter til ad
ministration og afskrivning.







Der skal optankning af strøm til ca. 2 rene elbiler og mindst 
2 hybridbiler til at forrente 1 ladestander.

ORGANISATIONS-niveau – sideaktivitet 
Her etablerer Boligkontoret Fredericia en såkaldt 'sideakti
vitet', hvor organisationen indkøber ladestanderne og får fx 
én sat op i hver afdeling.



"Hos vores kolleger Alfabo i Kolding har de etableret lade
standere som en 'sideaktivitet'. Her har organisationen Alfa
bo betalt for ladestanderne og samtidig valgt samme faste 
leverandør af både vaskerier og ladestandere. Det er en 
måde at gøre det på. 




-
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I Boligkontoret Fredericia kan vi se usikkerhed ved at binde 
os til én virksomhed. 

Og så ser vi en fordel i, at hver enkelt elbilejer i afdelingen 
afregner direkte til leverandøren efter tankning, så det ikke 
påvirker de beboere, der ikke bruger ordningen – og samti
dig sparer vi masser af tid og penge til administration", for
klarer Boligkontoret Fredericias direktør Finn Muus.




MULIGHEDER I DAG – OG OM 5 ÅR 
Ovenstående er 3 muligheder i dag, men udviklingen går 
stærkt, så måske er ovenstående 3 muligheder forældede 
om 5 år? 

Power2X, metanol og brint er andre energikilder, man ar
bejder på, fordi man ved, at elnettet de fleste steder ikke er 
kraftigt nok, hvis fx 25% af bilejerne får en el eller hybridbil.



En anden ukendt spiller er selvfølgelig elprisen. Fortsætter 
elprisen på nuværende eller højere niveau, så er det ikke bil
ligere at køre elbil end en traditionel benzin eller dieselbil. 
Stopper folk så med at købe elbiler? Eller betyder miljøet 
stadig mest for elbilejere? 



Og er det bedst for en afdeling af leje ladestandere? Eller at 
eje dem?

Og vil fremtidens beboere overhovedet have lyst til at bo i 
afdelinger uden ladestandere? Eller betyder det ikke noget , 

fordi mange beboere i fremtiden vil kunne lade deres el biler 
op på arbejdspladsen, eller mens de handler?

Der er mange uafklarede spørgsmål. Derfor besluttede 
organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Fredericia d. 31. 
august 2022 og kort før bladets deadline at sætte en under
søgelse i gang blandt alle relevante afdelinger.



Oveni alle de praktiske og økonomiske spørgsmål under
streger både direktør Finn Muus og formand Mikael Paasch, 
at politikerne er nødt til at sikre sig, at der ikke er forbundne 
kar i den grønne dagsorden. Altså, skal der komme penge 
ind i systemet, når vi arbejder med den grønne omstilling?



Læs mere i Lederen s. 3.

MORMOR-LADER VS. EGEN ELLADER

Enkelte beboere har spurgt, om de selv må oplade deres elbil fra 
eget stik i boligen og via en såkaldt 'mormor-lader' – en almindelig 
forlængerledning. 

Det må du som beboer godt, hvis du bor i et rækkehus og du 
dermed kan gøre det på egen grund – og Boligkontoret Fredericias 
elektriker har sagt god for installationen – og der ikke bliver ladet 
mere, end elnettet kan bære. 

Du må derimod ikke opsætte din egen ellader på din bolig uden 
først at ansøge hos administrationen i Boligkontoret Fredericia – 
og det gælder også, hvis du bor i et rækkehus. 
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Boligkontoret Fredericia er ved at udvide deres el-bils-park. 
I september har de en Kia E-soul på prøve, inden en VW ID.3 bliver testet.



ELEV








30-årige Trine Bonnesen 
troede i starten, at hun var 
'for gammel' til at komme i 
kontorlære. Men både hun 
og Boligkontoret Fredericia 
er glade for samarbejdet.

Voksen-elev  
hos os

30-årige Trine Bonnesen er Boligkontoret Fredericias første voksen-elev, og hun har en 
grafisk uddannelse i bagagen

REDAKTØR JOAN GRØNNING

Boligkontoret Fredericias nye elev Trine Bonnesen er 
med sine 30 år en såkaldt 'voksenelev'. Hun er oprin

delig uddannet mediegrafiker og kommer fra en grafisk virk
somhed, der måtte opsige hende pga. færre arbejdsopgaver 
i kølvandet på corona.

"Kort efter opdagede jeg, at jeg var gravid med mit første 
barn. Under min graviditet fandt jeg ud af, at det kunne være 
en jobsikkerhed for mig, hvis jeg kunne kombinere grafiker 
og kontor", forklarer Trine, der også er glad for, at hun med 
en datter på 1,5 år ikke skal på SU i to år.

DEJLIGE KOLLEGER
Trine har selv tidligere boet i to boliger hos Boligkontoret 
Fredericia: På Rahbeksvej og Lumbyesvej. 

"Da jeg så elevopslaget, så jeg samtidig på Boligkontoret 
Fredericias hjemmeside til min glæde, at mange af de med
arbejdere, jeg havde haft kontakt med som lejer, stadig var 
ansat. Det overbeviste mig om, at det også må være en god 
arbejdsplads, når man bliver i så mange år", fortæller Trine, 
der i dag bor i hus i Bredstrup med sin mand Carsten og 
datteren Penny.

I første omgang var Trine bange for, om hendes alder på 
30 år var en ulempe til et elevjob. Ifølge Susanne Friis, ud

dannelsesansvarlig hos Boligkontoret Fredericia, er det  ikke 
tilfældet: "Vi vælger altid den bedst kvalificerede, og denne 
gang var det Trine", siger Susanne Friis.

INVESTERING I MIN FAMILIE
"Jeg ser min læretid som en investering i min og min families 
fremtid. Jeg håber, at jeg efterfølgende kan få et job, hvor 
jeg kan kombinere kontoruddannelsen med min grafiske 
baggrund", smiler Trine.

"Nu har jeg været her siden 1. februar, og jeg har kun mødt 
søde og imødekommende kolleger. Jeg går glad på arbejde 
hver dag, og det er vigtigt for mig. Mit liv er for kort til at gå på 
job med ondt i maven, og det gør jeg ikke her. Det er dejligt".

Hver morgen kører 30-årige voksenelev Trine datteren Penny på 
1,5 år i dagpleje på vej til kollegerne hos Boligkontoret Fredericia.
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BEBOERPORTRÆT

Min dejlige 
ALTANHAVE
Man behøver ikke en have for at kunne 
nyde naturen. Folke Kristensen bor på 8. 
etage i Jernbanegade 4 og har hver dag 
besøg af både fugle, sommerfugle og 
andre insekter på sin lille altan

REDAKTØR JOAN GRØNNING

H ver dag nyder Folke Kristensen sin lille 2 m2 store altan 
på 8. etage i Jernbanegade 4:

"Jeg har efeu, klematis, sommerfuglebusk og sidste år også 
solsikker og for nogle år siden også tomatplanter. Sommer
fuglebusken er både insekter og bier så glade for, at de glæ
deligt flyver op til min altan ca. 24 meter oppe over jorden", 




Folke Kristensen har boet hos Boligkontoret Fredericia i 13 år 
siden 2009 på 8. sal i Jernbanegade, hvor han nyder både plan
ter, insekter og fugle hver dag året rundt.

fortæller Folke Kristensen, der også har fundet plads til at 
fodre fugle og til en blåmejsefuglekasse, hvor et blåmejsepar 
opfostrer unger og overvintrer, så Folke kan nyde naturen 
hele året rundt fra sin stue.

MERE NATUR I HØJHUSE
Før sommerferien skrev Folke en mail til Boligkontoret Fre
dericias bæredygtighedsansvarlige Stefan Weihrauch og gav 
ham sin mening om, hvordan man kan få mere biodiversitet 

også hos altanfolket:



"Jeg nyder at sidde på min altan og beundre 
både udsigten og biodiversiteten i form af 
masser af insekter, blomster og fugle kun få 

meter fra mig. Og jeg ville blive glad, om jeg 

FREDERICIA-MESTERSKAB I ALTANER

-
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Folke Kristensen har foreslået Boligkontoret Fredericia at være 
vært for "Fredericias mest spændende altan". Det overvejer vi, og 
vi vil gerne høre fra jer beboere, hvad I synes om idéen?

Skriv til os på e-mail: sw@boligfa.dk

Bæredygtighedsansvarlig Stefan Weihrauch

mailto:sw@boligfa.dk


kunne inspirere andre til at få naturen tættere på – uan
set om det er beboere i min generation eller unge familier, 
hvor børnene kunne lære at glædes over naturen", fortæller 
Folke, der også er medlem af "Arternes Fredericia" og selv 
deltager i havevandringer i lokalområdet.

Insekter og sommerfugle elsker pynteblomster og sommer
fuglebusk samt krydderurter som merian, timian og rosmarin.

Når der er blåmejser eller musvitter i fuglekassen, kan Folke Kris
tensen betragte de travle forældre, der det meste af dagen bruger 
enorme kræfter og energi på at flyve ind og ud med fluer og larver.

"MANGE ALTANER ER KEDELIGE"
Citatet er Folkes, der er meget inspireret af DR’s havemand 
Søren Ryge, som for 9 år siden lancerede "Danmarksmester
skab i altan".



"Jeg synes, vi skulle have et "Fredericiamesterskab i alta
ner", smiler Folke, der pga. sin alder på 84 år ikke vil være 
initiativtager til det, men gerne støtter idéen.



Folke har en vision om at få flere til at lave natur på alta
nerne til glæde for sig selv, men også til gavn for insekter 
og fugle. 



"De fleste altaner er kedelige, kun enkelte har gjort noget 
ud af dem. Jeg synes jo, at altaner skal udnyttes, både til at 
trække frisk luft og nyde naturen, men også til at trække 
naturen tættere på os beboere, til glæde for os og børn og 
børnebørn og for at lære dem at finde kærlighed og nærhed 
i simple ting", mener Folke, der er uddannet folkeskolelærer 
og underviste i biologi i mange år.

Folke Kristensen foreslår Boligkontoret Fredericia at arran
gere en konkurrence om 'Fredericias flotteste altan' blandt 
organisationens beboere. 



"Det håber jeg lykkes. Jeg står selv gerne til rådighed, hvis 
folk mangler inspiration eller råd til, hvordan de selv får flere 
insekter og fugle på deres altan eller i deres have".

FOLKES RÅD TIL GRØN ALTAN

--
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BEBOERPORTRÆT

• Køb planter, der er insekt- og sommerfugle-venlige – fx sommer-
fuglebuske, forskellige krydderurter eller insektvenlige stauder. 

• Køb evt. billige krukker i genbrugsbutikker.
• Sæt planterne i læ og varme – fx med et stykke plexiglas, så 

udsigten ikke forsvinder.
• Husk at vande hver dag på varme dage.



POLITIK
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Billige boliger  
en mangelvare
Kommunal anvisning til hver 4. 
almene bolig i Fredericia – til 
ukrainske flygtninge og andre uden 
de store økonomiske midler

DIREKTØR FINN MUUS 

K rigen i Ukraine og den afledte flygtningesituation er i 
øjeblikket et centralt politisk emne i Europa og så san

delig også i Danmark. 

Boligorganisationerne i Fredericia har været i dialog med 
Fredericia Kommune om at huse det stigende antal ukra
inske flygtninge, der er kommet til Fredericia, og dem, der 
løbende kommer. 

Direktør Finn Muus
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Det er vigtigt med et tæt samarbejde mellem kommunen 
og os som boligorganisation, når udlejning til flygtninge skal 
aftales og koordineres. På den måde kan vi sikre en holdbar 
fordeling, der også tager højde for beboersammensætnin
gen i de enkelte afdelinger.

Derfor har det været afgørende for os, at Fredericia Kom
mune har taget stilling til, hvordan flygtningene får tilstræk
kelig støtte i deres nye tilværelse, så de hurtigt falder til i 
de fællesskaber, som vi i den almene sektor er så gode til 
at skabe. 

KNAP 200 FLYGTNINGE P.T.
Hvor mange flygtninge, der kommer, er der ikke noget enty
digt svar på. I første omgang har Fredericia Kommune fået 
tildelt ca. 185 ukrainske flygtninge, og flere vil sandsynligvis 
komme til. 

Når de ukrainske flygtninge får deres opholdstilladelse, er 
de berettiget til en række af de samme ydelser og samme 
hjælp, som andre borgere modtager, fx hjælp til at finde en 
bolig. Det er her, vi som almen boligorganisation kommer 
ind i billedet.

Efter almenboliglovens §59, stk. 1 (Kommunal anvisningsret) 
kan kommunalbestyrelsen beslutte, at vi som boligorganisa
tion skal stille op til hver 4. almene familiebolig til rådighed 
til løsning af kommunale boligsociale opgaver. 

Den beslutning har kommunen også truffet her, men denne 
gang i samarbejde med os i Boligkontoret Fredericia og de 
øvrige to almene boligorganisationer i byen. Det betyder, at 



vi nu er forpligtet til at tilbyde hver 4. ledige bolig til Fre
dericia Kommune – og kun hvis kommunen ikke ønsker at 
benytte boligen, kan vi leje den ud til anden side. 



Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor vi stiller en 
ledig bolig til rådighed for kommunen, og indtil gen udlejning 
sker. Kommunen garanterer endvidere for lejerens opfyl
delse af kontraktmæssige forpligtelser overfor os som fx 
istandsættelse af boligen ved fraflytning. Afdelingerne vil der
for ikke få ekstra omkostninger i forbindelse med aftalen. 





BILLIGE BOLIGER EN MANGELVARE
Kommunerne er nødt til at finde lejeboliger til de ukrain
ske flygtninge, der kan betales med den ydelse, de får ved 
ankomsten til Danmark. Det kan føre til mangel på billige 
lejemål og i sidste ende gå ud over lavindkomstgrupperne.
Det vil ramme dem, der har dårligst råd, fx studerende, folk 
med midlertidigt arbejde, førtidspensionister, enlige og ledi
ge på arbejdsmarkedet. De vil få svært ved at finde en bolig, 
de kan betale, og det bekymrer mig selvfølgelig. 





Men det er svært at sige, hvordan man sikrer sig imod det 
her og nu. Det er en udfordring, vi skal have drøftet med 
Fredericia Kommune, for hverken vi eller vores almene kol
leger har flere hundrede billige og ledige boliger – i Bolig
kontoret Fredericia har vi ingen ledige boliger, der bare står.




At kunne tilbyde meget billige boliger er fx også en forud
sætning for at løfte mennesker ud af hjemløshed. Også til 
den gruppe danskere ønsker Fredericia Kommune at gøre 
brug af den 'kommunale anvisning', så borgere på fx for
sorgshjem i andre kommuner kan komme hjem til Fredericia 
Kommune. 





HJÆLP PÅ VEJ?
Men måske er hjælpen på vej? I Boligforliget fra november 
2021 blev der afsat 150 mio. kr. til et huslejetilskud til midler
tidig nedsættelse af huslejen til 3.500 kr./md. for perioden 
202223 i forliget "Fonden for blandede byer".



På landsplan er der i øjeblikket 1800 almene boliger, hvor 
kommunerne har fuld anvisningsret. 

Herudover er der afsat 900 mio. kr. i perioden 20222027 i 
"Fonden for blandede byer" til et engangstilskud, som per
manent nedsætter huslejen til 3.500 kr./md., for på lands
plan at nå op på 2250 nye almene boliger med en maksimal 
boligstørrelse på 55 m2. 




Boligerne skal være underlagt fuld kommunal anvisningsret, 
og her kan vi i Boligkontoret Fredericia sammen med Fre
dericia Kommune måske finde en løsning på problemerne. 
Det håber jeg.



POLITIK

Følg "Boligkontoret Fredericia" på Facebook, LinkedIn og YouTube!

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

kommer nogle konkurrencer med fede præmier.



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



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

Vi glæder os til at se dig online!

FØLG BOLIGKONTORET FREDERICIA 
PÅ DE    

sociale     medier
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8 VARME-SPARERÅD
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SPAR PENGE

Er dine varmeudgifter eksploderet, så få gode spareråd her

1. TJEK DIT FORBRUG
Hold øje med din varmemåler fx én gang om ugen.  Bruger 
du pludselig ekstra meget uden årsag, så kontakt din varme
mester, der kan undersøge for evt. utæt heder i  systemet.

2. MAKS. 21 °C I STUEN
Sæt termostaten på mellem 2 og 3 – tjek temperaturen 
med et termometer. Overvej at sænke rumtemperaturen. 
Sænker du rumtemperaturen med bare én grad, sparer du 
5% energi. Om natten bør du dog maks. sænke med 3 °C. 
Under ferie og i sjældent brugte rum er 15 °C nok. Koldere 
rum kan give fugtproblemer og måske allergi eller astma
symptomer.

3. BRUG ALLE RADIATORER I SAMME RUM
En brandvarm radiator koster mere i energi end totre, der 
kører på kvart drift. Hold derfor en jævn temperatur. En op
timalt indstillet radiator er kun lunken på den øverste tred
jedel og kold på den nederste del.

4. SÆT RADIATOREN FRI
Dæk aldrig en radiator til – hæng ikke tøj på den, og lad ikke 
gardiner og større møbler stå lige op ad den, for så skruer 
termostaten automatisk op – og det koster. Stil helst møbler 
3050 cm fra radiatorerne.

5. DAGLIG UDLUFTNING MED GENNEMTRÆK 
– OG SLUKKEDE RADIATORER
Luft ud med gennemtræk 23 gange om dagen i 510 min. 
hver dag – et vindue på klem er ikke nok. Husk at lukke for 
termostaterne under udluftningen. Den type hurtig udluft
ning afkøler ikke vægge og møbler. Tværtimod så er møbler 
og vægge med til at genopvarme den nye, friske og tørre 
luft. Fugtig luft tager længere tid at varme op. Udluftning på 
over 30 min. – fx hvis vinduer står åbne hele dagen – afkøler 
også vægge og møbler, og så bliver det dyrt at varme rum
met op.

6. TJEK VARMTVANDSBEHOLDEREN!
Hold varmtvandstemperaturen på 5055 °C. Højere tempe
raturer kan give kalkdannelser i varmtvandssystemet, og det 
øger varmeudgiften. Lavere temperaturer kan give bakterie
vækst. Husk også korte brusebade.

7. TJEK TRÆK
Blafrer gardinet, eller mærker du træk fra vinduet, så mang
ler vinduet måske en tætningsliste – og det koster.  Kontakt 
din varmemester eller sæt selv en tætningsliste på.

8. UDNYT DEN GRATIS VARME
Træk gardiner og persienner helt væk/fra, når solen skinner. 























8 EL-SPARERÅD
El-prisen er eksploderet, læs her  
hvordan du kan spare mange penge
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SPAR PENGE

1. TV OG COMPUTERE
En spilcomputer inkl. skærm koster 4 kr. for tre ti
mers brug. To timers spil på en PlayStation 4 kos–
ter 2 kr., mens tre timers tv på en fem år gammel 
skærm på 4560 tommer koster 1,90 kr. Er skær
men ældre, er det meget dyrere.

Selvom apparaterne er slukkede, bruger de alligevel strøm 
– især ældre apparater. Standbyforbrug kan nemt koste en 
familie med mange computere, tvapparater mv. 46000 kr. 
om året.

Du kan spare på standbyudgifterne ved at slukke alle 
appa rater ved hver sin stikkontakt eller ved at bruge en el
spare skinne, hvor du automatisk slukker for alle apparater, 
der er tilsluttet din computer, når du slukker for selve  
pc'en (og tilsvarende for tv'et). Alternativt så saml alle ap
parater i et rum i en samlestikdåse med en fælles afbryder.

2. LYS
Lys sluger ca. 20% af en boligs elforbrug. Jo mere lys,  
du bruger, jo mere kan du spare ved at skifte til spare pærer 
eller LEDpærer. Det koster ca. 30 øre at have en LEDpæ
re tændt seks timer om dagen. Det er ca 110 kr. pr år – pr. 
pære. Så tæl selv hvor mange du har, det løber hurtigt op. 

3. VASK OG TØJTØRRING
Vask tøj ved lavest mulige temperatur – og centrifuger med 
højest mulige omdrejninger. Kogevask ved 90 °C er unød
vendigt – tøj kan sagtens blive rent ved 60 °C.  Kulørt tøj 
kan ofte vaskes ved 30 °C eller 20 °C i stedet for 40 °C. 
Du halverer strømforbruget – og prisen – hvis du har egen 
vaskemaskine hver gang går en vasktype ned. I gennemsnit 
koster det 4,50 kr. pr. time i ren strøforbrug at vaske tøj i 
vaskemaskinen.

Brug kun tørretumbleren, hvis det er absolut nødvendigt – 
og hold fnugfilteret rent. Hæng i stedet tøjet på tørresno
ren – helst udenfor for at undgå fugt. Lige nu koster det ca. 
16 kr. i timen at tørre tøj i en tørretumbler.

4. OPVASKEMASKINE
Det koster knap 6 kr. i timen at have opvaskemaskinen 
kørene. Gode råd er derfor at bruge det samme glas eller 
kaffekop hele dagen og fylde opvaskemaskinen til briste

punktet frem for at sætte en halvfyldt maskine i gang. Kan 
man spare ento vask om ugen, kan det blive til mange kro
ner på et år.

  

Tjek dagens elpris på Elpriser.dk.

5. KØLESKAB OG FRYSER
Det koster ca 4 kr. at have et køle/fryseskab tændt om dagen 
og 4 kr. for en kummefryser. 

Tjek, at der er +5 °C i køleskabet og 18 °C i fryseren. Hverken 
mere eller mindre. Hver grad, temperaturen bli ver sænket, 
koster 25% i øget elforbrug. Tø mad varer op i køleskabet, 
så klarer frostvarerne en del af kompressorens arbejde, og 
det sparer strøm.

6. MADLAVNING
Det koster knap 5 kr. pr. time at have en elovn tændt. Udnyt  
ovnens for og eftervarme; sæt maden i den kolde ovn, og 
sluk 510 min. før tid. Du sparer 75% i strøm ved at tilberede 
mindre portioner i en mikrobølgeovn ift. en almindelig ovn.

Udnyt eftervarmen på de almindelige kogeplader ved at 
slukke, et par minutter før maden er færdig. Brug brødri
ster, hvis du kun skal varme et par stykker brød. Kartofler 
og grøntsager kan koges i 12 dl vand – jo mindre vand, jo 
mindre elforbrug. Husk tætsluttende låg på gryder, så sparer 
du meget energi  og du mindsker damp i rummet, så du kan 
undgå, at emhætten skal køre for fuld styrke.

8. KAFFEMASKINE OG ELKOGER
En kaffemaskine, der brygger i en termokande og slukker 
auto matisk, sparer strøm. Det er også billigere at varme 
vand i en elkoger end på komfuret.

Priser er baseret på en kWh-pris på 6,70 kr. Læs mere på 
SparEnergi.dk og Bolius.dk.

http://SparEnergi.dk
http://Bolius.dk
http://Elpriser.dk


NYT FRA DRIFTEN

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:

DET LØSTE SIG!








-
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Trods stigende materialepriser lykkedes det Driften at få budgettet til at hænge 
sammen, så afdelingerne 401, 402 og 403 her i efteråret får en ny støjmur ud mod 
Vestre Ringvej. Bygherre er det lokale firma CJ A/S.

Den gamle støjmur er fra 1980'erne og har udtjent sin værnepligt – ift. både støj
reduktion og udseende.

Ved redaktionens slutning ligger byggesagen hos kommunen, så medmindre der er 
langsom sagsbehandling, forventer vi at begynde at sætte støjmuren op i efteråret 
og være færdige inden nytår.

Afd. 404 Christiansberg: 

RÅDGIVERAFTALER PÅ PLADS
Projektering på Helhedsplanen i Chris
tians berg er netop gået i gang, inden 
opgaven kommer i udbud i 2023. 
Større renoveringer er administrativt 
tunge, og det tager derfor ofte 34 år 
fra beslutning på afdelingsmødet om 
renoveringen, til beboerne kan flytte 
ind i deres nye lejligheder.  

Totalrenoveringen i Christiansberg 
kos ter i alt 130 mio. kr., og huslejen 
stiger med godt 30%, men den er i 
forvejen rimelig lav. Efter totalrenove
ringen kommer huslejen til at ligge på i 
gennemsnit 850 kr./m2, men så er lejlig
hederne også spritnye og med nye tek
niske installationer og gavle samt elevator, så beboerne kan blive boende, selvom 
bentøjet skulle svigte.

På Boligfa.dk kan du læse seneste nyt om byggeriet under 'afdelinger' og læse be
slutningsreferatet fra afdelingsmødet i Christiansberg den 16. september 2021.

http://Boligfa.dk


NYT FRA DRIFTENAfd. 402 Holbergshaven  
+ andre renoverede afdelinger:

FØLG BRUGER-
VEJLEDNINGEN














Alle renoverede og nybyggede afdelinger har en brugervej
ledning, hvor du kan læse, hvordan du skal behandle gulve, 
ventilationsanlæg mv. Her et par eksempler:

GULVE
Trægulve kan blive ødelagt eller misligholdt, hvis de ikke bli
ver behandlet på den rigtige måde. Der er forskel på, hvad 
du skal bruge til vask af fx vinyl, lakerede trægulve og be
handlede trægulve. Fx må du ikke bruge almindelig salmiak
spiritus på trægulve. 

VENTILATIONSANLÆG
Det er vigtigt, at du ALDRIG slukker for ventilationsanlægget 
– uanset vejret – og du må heller ikke ændre indstillingen eller 
dække ud/indsugning til. Gør du det, så virker ventilationen 
ikke optimalt, og der opstår kondens i rørene, og det kan give 
skimmelsvampevækst. Dermed risikerer du både, at du bliver 
syg, og at ventilationsanlægget bliver ødelagt. At slukke venti
lationsanlægget er mislighold, så i givet fald er det den enkelte 
lejer selv, der kommer til at betale for nyt ventilationsanlæg.

Alle renoverede og nybyggede afdelinger har en brugervej
ledning og et vedligeholdelsesreglement, som du kan se på 
Boligfa.dk under 'din afdeling' og 'generelle dokumenter'.

Afd. 310 og 623 Sønderparken:

STEN ERSTATTER TRÆ
Den 900 m2 store træterrasse ved Aktivitetshuset i Sønder
parken får en kombination af fliser og slotsgrus i stedet for de 
nuværende træplader, der bliver meget glatte, når det regner. 

Samtidig bliver bedene udvidet lidt, og arbejdet bliver udført 
dette efterår. 

GRATIS AFHENTNING 
AF SORTERET AFFALD

Som bekendt skal private nu sortere deres affald i op til 10 
fraktioner, inden man fordeler sit affald i affaldsbeholderne 
i Miljøstationen.

Det giver udfordringer i en del af Boligkontoret Fredericias 
afdelinger, hvor der ikke er fysisk plads til 10 beholdere. Der 
bliver arbejdet på alternative løsninger rundt omkring. Det 
er gratis at få afhentet sorteret affald. Det, der koster, er 
madaffald og restaffald. 

Ved at sortere mest muligt sparer det hver afdeling for rigtig 
mange penge. Penge, der kan bruges på afdelingen eller på 
at holde huslejen i ro. 

Afd. 407 Viaduktvej:

NYE TAGVINDUER, 
 ALTANDØRE OG
 INSTALLATIONER

 

Afdelingen med 31 boliger har fået nye tagvinduer, altandøre 
på 1.salslejlighederne og nye varmtvandsinstallationer med 
nye fjernvarmestik mv.

Afdelingen ligger dejligt i et lille, lukket vænge tæt på Søn
derparken, Hannerup skov og busrute.
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http://Boligfa.dk
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SÅDAN HÆNGER DU TING  
OP PÅ DIN GIPSVÆG
Gipsvægge kan holde til at bære mange kilo, hvis du bruger særlige gipsplugs.  
Læs, hvor meget væggene kan bære, hvad du skal bore med, og hvordan du lapper  
et hul i gipsvæggen

LOUISA HENCHEL VINTHER, VIDENCENTRET BOLIUS

E t billede, en lampe, en hylde eller noget helt fjerde skal 
op at hænge på din gipsvæg, og det kan sagtens lade sig 

gøre. For at få et godt resultat bør du dog bruge de rigtige 
hjælpemidler og tage højde for antallet af gipsplader eller 
bæreevnen i materialet bag gipspladerne.

DET SKAL DU BRUGE TIL OPHÆNG PÅ GIPSVÆG:
• Boremaskine/skruemaskine
• Murbor/træbor
• Skruetrækker eller skruemaskine med bits
• Lille hammer
• Plugs til den relevante vægtype
• Evt. billedkroge
• Blyant eller lignende til at markere på væggen



GUIDE
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Forskellige typer af skruer til gipsvægge. De to rawlplugs yderst til højre er ikke  egnet til gipsvægge. 

FØR DU GÅR I GANG MED OPHÆNG PÅ GIPSVÆGGE
Tjek gipsvæggen: Find ud af, om der er ét eller to lag gips 
på den væg, hvor du skal hænge noget op. Antallet af lag og 
lagenes type afgør nemlig, hvilke materialer du skal bruge. 
Find ud af, hvor mange lag gips der er, ved at lave et hul i 
væggen eller finde et sted, hvor du kan se væggen fra siden.

Køb passende plugs og skruer: Få evt. fat i de særlige gips
plugs eller combi rawlplugs, afhængigt af hvad væggen består 
af. Genstandens vægt og væggens bagvedliggende materiale 
afgør den nødvendige bæreevne og længde af rawlpluggene.  
Hvis genstanden fx vejer 10 kilo, skal den samlede bæreevne 
af de valgte plugs være på minimum 10 kilo og gerne 15 eller 
20 kilo. Bæreevnen er normalt angivet på pakken i forhold 
til forskellige materialer. For en gipsdyvel er bæreevnen ofte 
opgivet i Kilonewton, hvor 1 svarer til 100 kilo.



Væg bag gipsvæggen: Er der monteret en krydsfinérplade 
som bagplade bag gipspladen, er væggen stærkere – i så fald 
kan du, alt efter vægten på det, der skal hænges op, bruge 
enten gipsdyvel eller almindelige skruer, gipsskruer eller bil
ledkroge.



To lag gips: Hvis der er to lag gips, skal du have en gipsdyvel 
str. 5x65 mm. Dyvlen har en metrisk skrue og stort kontakt
område på bagsiden af pladen, hvilket giver en stor bære
evne. Derfor kan den bruges i alle pladematerialer, og også 
hvis væggen består af to lag gips.




NÅR DU SKAL HÆNGE OP PÅ GIPSVÆGGEN
•  Find ud af, hvor billedet skal hænge. Mål op, lav et lille

mærke.
•  Bor for med en lille skrue, så du undgår revner.
•  Brug et bor med murbor, hvis det er gips. Består væggen

af en kombination af træ og gips, skal du bruge stålbor,
fordi murbor ikke borer særlig godt i træ.

• T ryk gipspluggen ind i væggen – fx ved at bruge en lille
hammer.

•  Skru skruen ind i hullet i midten af gipspluggen. Ved nogle
af gipspluggene medfølger der skruer – og i så fald er det
vigtigt at bruge dem, da de er tilpasset den aktuelle plug.

• Afpr øv med hånden, om rawlplug med skrue sidder ro
bust fast i væggen, med tanke på hvor tung den pågæl
dende genstand er.

•  Hæng forsigtigt genstanden op på væggen.
•  Der er normalt ikke begrænsninger i, hvor meget du kan

hænge op på væggen. Ved meget tunge ting, som fx bog
reoler og køkkenoverskabe, sætter man typisk en liste un
der, så skruerne ikke bærer hele belastningen alene.  







SØM I GIPSVÆG
Du kan selvfølgelig også bruge søm eller billedkroge til op
hæng på din gipsvæg. Vær dog opmærksom på, at det selv
følgelig har en meget lav bæreevne.




 
Spørg i dit lokale byggemarked, om søm kan bruges til den 
konkrete opgave – eller om du bør vælge rawlplugs. Vil du 
være på den sikre side, bør du vælge plugs til ophæng på 
gipsvæg.

LAP HULLER I GIPSVÆG MED PULVERSPARTEL
Du kan også få brug for at lappe huller i eller reparere din 
gipsvæg – og det kan du gøre på flere måder.

Den nemmeste metode er:
•  Brug en spartel og spartelmasse, som er i pulverform.
•  Skær det papir eller pap, der ofte stikker lidt ud fra væg

gen, væk med et barberblad.
• Bland  pulvermassen med vand, og smør kun spartelmasse 

ud over selve hullet."
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Vejen fra Greta Thunberg  
til banken har ikke været 
lige, men i dag får bære
dygtige byggerier bedre 
lån og forhold end andre. 
I Boligkontoret Fredericia 
arbejder vi hver dag for  
mere bæredygtighed i  
vores byggerier

  

FOTO: SHUTTERSTOCK

Fra KLIMATOSSE til de 
FINANSIELLE HOVEDKONTORER
J eg var før sommerferien inviteret af Danske Bank og 

Realkredit Danmark til et formiddagsmøde i Århus. 
Når jeg umiddelbart hører Danske Bank, tænker jeg stadig 
hvidvask og et dermed blakket ry. Da de derfor inviterede 
til møde om "bæredygtighed i en finansiel kontekst", var jeg 
en lille smule bekymret for, om pengene til togbilletten var 
spildte. Mine holdninger blev dog i den grad rykket.

Danske Banks bæredygtighedschef, Christian Bach Jensen, star
tede med at sige: "Når isen på polerne er smeltet" – ikke 'hvis'. 



BANKERNE POSITIVE OVERFOR KLIMATILTAG  
OG BÆREDYGTIGHED
Danske Bank betragter de menneskeskabte klimaforandrin
ger som en af de alvorligste trusler i vores samfund. Allere
de nu risikoafdækker banken, ift. hvor bygninger ligger eller 
skal bygges, mht. hvordan de vil belåne bygningerne. 




Hvis bygninger ligger, hvor der ikke er risiko for oversvøm
melser selv ved stigende havniveau, så får man simpelthen 
billigere lån – og modsat: Hvis ens bolig ligger i Køgebugt





-
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området, så er det noget mere problematisk i det hele taget 
at få finansiering. 

Retfærdigvis må det siges, at det ikke er Danske Bank og Rea 
kredit Danmark, der har fundet på det helt selv. Det er EU, 
som er i gang med at integrere bæredygtighed i lovgivning 
om finansiel rådgivning.

l

Bankerne og realkreditinstitutterne giver også billigere lån, 
hvis bygherrer bæredygtighedscertificerer deres byggerier. 
Hvis byggerier fx er DGNB eller Svanemærkede, er de let
tere at sælge eller leje ud. 



BOLIGKONTORET FREDERICIA MED FRA START
I Boligkontoret Fredericia har vi i mange år været med helt 
fremme og betragtet bæredygtigheden på den måde, FN 
definerede det på i 1987: nemlig som en ligelig fordeling mel
lem økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Det 
har vi også formuleret vores Visions og Handleplaner efter, 
for at gøre det bedre globalt, men bestemt også helt lokalt 
i den enkelte bolig. 



VI FORBRUGERE DIKTERER MEGET
Det store og øgede fokus på klima og bæredygtighed de 
seneste år er i vid udstrækning en konsekvens af din og 
min adfærd. Bank og pensionskunder efterspørger nemlig 
i højere og højere grad, at bæredygtighed tænkes ind i øko
nomien – vi vil have investeringer i noget, der gavner vores 
fælles miljø og dermed os alle sammen.



Man kan ikke adskille tingene, de hænger uløseligt sammen. 
For mig er det glædeligt, at "de bonede gulve" – vores kapi
talforvaltere, som i mange år har været ualmindeligt fod
slæbende – endelig ser ud til at være vågnet og har valgt 
at være medspillere i vores fælles udfordring om at holde 
vores livsvilkår gode.




-
-

CERTIFICERING AF BYGGERI

Der findes forskellige certificeringer til byggerier i forskellige lande. 

For 12 år siden besluttede byggeriets parter i Danmark sig for at 
bruge den tyske DGNB og tilpasse det til dansk byggelovgivning. 

Men hvad er DGNB egentlig? Og hvorfor gør det en forskel på et 
byggeri?

DGNB er et kvalitetsmærke for bygninger, ligesom

Øko-mærket er for fødevarer,

Svanemærket og EU-blomsten for shampoo, vaskemidler  
og toiletpapir,
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og GOTS-mærket for økologisk mærkning af tøj og tekstiler.

Så egentlig er det "bare" at tage kvalificerede beslutninger i hele 
bygge processen og dokumentere dem hele vejen. 

Udgangspunktet er FN's definition fra 1987, hvor man deler bære
dygtig hed op i tre hovedelementer: økonomisk, social og miljø
mæs sig bære dygtighed. Udfordringen er så, at der er 36 forskellige 
hovedkriterier og omkring 200 underkriterier.

DGNB er integreret med FN's 17 verdensmål, som også Boligkontoret 
Fredericia bruger i vores dagligdag, og vi prøver nu at få certificeret, 
når vi laver helhedsplaner og bygger nyt.

Det vil sige, at vi hele tiden fokuserer på at bygge, vedligeholde og 
drifte så helhedsorienteret bæredygtigt, vi kan, og hele tiden er åbne 
for udvikling.



STEFANS KLUMME 
AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG




FUGLEHENSYN 
i byggeriet   

Byggeri behøver ikke kun at være til 
mennesker, men vi kan leve i symbiose 
med naturen, hvis vores byggerier giver flere levesteder 
og levemuligheder for dyr og planter

M ursejleren er en helt fantastisk fugl, som mange for
veksler med en svale, når den laver sine ekvilibris

tiske manøvrer i luften. Konturerne og flyve'stilen' minder 
om svalens, men du kan kende mursejlerne på deres skingre 
skrig, mens de i cirkler fanger insekter i luften.

Mursejleren flyver fra det sydlige Afrika og til Danmark for at 
yngle. Som mange andre dyr er mursejleren truet og derfor 
også fredet. Vi har derfor pligt til at passe på disse fugle og 
deres ynglesteder.

EKSTREM BIODIVERSITET ELLER BARE 
G ENNEMTÆNKT HELE VEJEN?
I et boligbyggeri i Vanløse ynglede der mursejlere inden re
noveringen, og man besluttede derfor midlertidigt at sætte 
redekasser op på stilladserne, så fuglene kunne yngle det 
sædvanlige sted, mens renoveringen foregik. 



Og så gjorde man noget genialt: I den nye gavl murede man 
permanente redekasser ind.

Et virkelig fint eksempel på, at man kan gøre noget godt for 
naturen i moderne og tidssvarende byggerier.
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Det er et rigtig godt eksempel til efterlevelse, kun fantasien 
sætter grænsen for, hvordan vi kan integrere natur og byg
ninger. Se også artiklen "Min altanhave" side 10.

SVALE ELLER MURSEJLER?

Svaler og mursejlere kan nemt forveksles, men mursejlere 
flyver højere, har stive, seglformede vinger og virker på afstand 
ensfarvet sorte. 

Mursejleren er 100% helt tilpasset et liv i luften og sover sågar i 
luften. Dens ben er fx også så korte, at den ikke kan bevæge sig 
på jorden eller sidde på grene og elledninger.

Svale Mursejler
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Ingen binding
Inkl. wifi-router

Døgnåben support
Gratis oprettelse

Skift til fibernet
fra 179 kr. pr. måned 
Med fibernet fra EWII får du stabilt og hurtigt internet - uanset hvor mange, 
der er på internettet samtidig. Hos EWII får du 100 % tilfredshedsgaranti, ingen 
binding, gratis tilslutning og oprettelse samt døgnåben support. Og som beboer i 
Boligkontoret Fredericia, får du endda meget lavere priser.

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

http://ewii.dk


 

Har du udnyttet din råderet?

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
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