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LejLigheden

Råderetten 
få et nyt køkken, badeværelse eller en altanover-
dækning, uden at det koster dig en formue – s. 6

Læs også:
• Fuglsangparken – portræt – s. 16
•  Bianca giver tryghed – s. 18
• Kampen mod ukrudtet – s. 20
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af organisationsformand lis gregersen
ligr@boligfa.dk

Partnerskabs-
aftaler

leder

I det danske samfund står vi over for en mængde sociale 
udfordringer, som kun kan løses via et samarbejde med 
landets virksomheder. Et ansvar for de udfordringer har 
Boligkontoret Fredericia taget på sig i et samarbejde med 
boligforeningen boli.nu og Fredericia Kommune. 

Vi ved godt, at vi ikke kan løse alle landets og byens pro-
blemer, men med en social ansvarlighed kan vi som bolig-
organisationer sørge for, at vi udnytter de muligheder, der 
er for at give en hjælpende hånd til dem, der er faldet ud 
af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Partnerskabsaftaler skal give job
Boligkontoret Fredericia og boli.nu er selv store arbejds-
givere, og vi tager vores del af ansvaret – men vi ønsker 
også, at andre bakker op og yder deres bidrag i indsatsen 
for at få flest mulige i ordinær beskæftigelse. Det er godt 
for den fælles økonomi og af uvurderlig betydning for de 
mennesker, der på den måde opnår en tættere tilknytning 
til arbejdsmarkedet.

En virksomhed, der indgår en partnerskabsaftale med 
Boligkontoret Fredericia og boligforeningen boli.nu, viser 
såvel indadtil i virksomheden som over for omverdenen, 
at den er parat til at påtage sig et socialt ansvar.

Helt konkret vil vi gøre alt, hvad vi kan for at indgå part-
nerskabsaftaler med alle vores entreprenører i nuværende 
og kommende projekter. Men entreprenørerne skal ikke 
tvinges. Vi tror på, at vi på frivillig basis kan få skabt det 
samarbejde og den sociale ansvarlighed, der skal til, for 

at vi kan få oprettet en række ordinære jobs som lære- og 
praktikpladser til vores beboere. 

Vi vil sammen med Fredericia Kommune gøre alt for at 
blive brobyggere, der skaber nye standarder for, hvad et 
samarbejde kan indeholde. 

Vi glæder os til at komme i gang og ikke mindst se resul-
taterne af vores fælles anstrengelser.

4 udgivelser af ”lejligheden” i 2013
Du sidder her med første udgave af vores blad ”Lejlig-
heden” i 2013, som jeg håber, du synes er spændende og 
inspirerende. I den forbindelse kan jeg oplyse dig om, at 
bestyrelsen i Boligkontoret Fredericia har besluttet at ud-
give fire numre i 2013 mod hidtil to. 

Beslutningen er truffet, fordi Bladudvalget løbende har 
haft alt for meget godt og spændende materiale at ar-
bejde med, som vi tidligere ikke 
kunne finde plads til i de to år-
lige udgivelser.

God læselyst!

FOTO: JESPER SENECA

socialt ansvar skal være  
med til at skabe en udvikling  
af vores by, fredericia



4

kort & godt

Vind 1.000 kr. til fredericia shopping

Find svarene på nedenstående 8 spørgsmål ved at nær-
læse ”Lejligheden”, så bliver du måske den heldige vinder 
af et gavekort på 1.000 kr. til Fredericia Shopping.

Hvis ingen svarer rigtigt på alle 8 spørgsmål, finder vi vin-
deren ved lodtrækning blandt alle med 7 rigtige svar – og 
så fremdeles. Vinderen får direkte besked og offentliggø-
res i næste nummer af bladet og på Boligfa.dk

Send dine svar via mail til post@boligfa.dk – skriv ”Find 
8 svar” i emnelinjen. Eller læg dine svar i en kuvert og put 
den i postkassen ved kontoret på Vesterbrogade 4. 
Sidste frist: 1. april

sPØrgsmÅl:
1. Hvilket telefonnummer har Boligkontoret Fredericia?
2. Hvilken ’slags’ råderet bliver betalt over huslejen?
3. Hvilket afdelingsnummer har Fugleparken?
4. Hvornår er der Åbent Hus i Boligkontoret Fredericia?
5. Hvad er Bianca Lassens titel?
6. Hvad betyder ’ukrudt’ egentlig?
7.  Hvor mange deltog i indvielsen af Medborgerhuset 

Korskær?
8. Hvad er forskellen på ventelisten og oprykningslisten?

Konkurrence:

Find svar8

Velkommen
   til nye beboere
Vi siger velkommen til 178 nye beboere, der er flyttet til 
Boligkontoret Fredericia de sidste 3 måneder.

(AP)

Vinder:
Bent og kirsten Hansen-thiim fra afd. 307
29 beboere svarede på sidste nummers 8 konkurrence-
spørgsmål, og af dem svarede 19 rigtigt på alle spørgs-
mål. I lodtrækningen blev Bent & Kirsten Hansen-Thiim 
fra afd. 307 udtrukket som vindere af gavekortet på 1.000 kr.

rigtige svar fra sidste nr.
1. ingenting er der sket i ’bussagen’ fra Lumbyesvej.
2. Venedig bliver FredericiaC sammenlignet med.
3. 1. januar 2013 træder nye huslejeregler i kraft.
4. 2015 kan de første beboere efter planen flytte ind på havnefronten.
5. 4 grønne farver er der i Boligkontoret Fredericias nye logo.
6. På www.boligfa.dk kan du finde din personlige ’boligmappe’.
7.  Den fremtidige elevator laver strøm, når den kører ned.
8. 80 år er Otto Trust.

fra 1. marts 2013 er det Udbetaling danmark, der 
udbetaler boligstøtte 

Har du spørgsmål eller ændringer mv. omkring din bolig-
støtte, skal du ikke længere kontakte Fredericia Kommune, 
men Udbetaling danmark, kongens Vænge 8, 3400 Hillerød 
- 7012 8063.

Læs mere på www.boligfa.dk – under ’Vigtig 
info’ - ’Nyttige links’, eller i pjece fra BL.

VIGTIGT NYT 
om boligstøtte 



Der er tryk på telefonerne i Boligkontoret Fredericias åb-
ningstider, og derfor har vi nu fået et nyt telefonanlæg, så 
du fremover undgår en del ventetid og omstillinger, fordi 
du kommer direkte til den person, der kan svare på din 
henvendelse.

Når du fremover ringer til Boligkontorets hovednummer – 
7622 1200 – så får du følgende besked:

Velkommen til Boligkontoret Fredericia, 
du har følgende muligheder:
 Δ Udlejning – tryk 1
 Δ Husleje – tryk 2
 Δ Økonomi – tryk 3 
 Δ Drift el. inspektør – tryk 4
 Δ Genhusning/Helhedsplaner – tryk 5
 Δ Øvrige henvendelser – tryk 9

Vi håber, du vil blive glad for den nye service.
(AP)
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kort & godt

Hallo, hallo...

Invitation:

Hils på alle os, der til daglig arbejder for dig, tag 
på guidet bustur til udvalgte afdelinger, og kig dig 
omkring i den energi- og miljøvenlige, ombyggede 
 administration, som vi indvier ved et Åbent Hus 
 lørdag d. 25. maj mellem kl. 10 og 15.

 

af direktØr finn mUUs
fm@boligfa.dk
 

Det vil glæde alle medarbejderne i Boligkontoret Fredericia, 
hvis DU og DIN FAMILIE kigger forbi os på Vesterbrogade 
4, når vi indvier og viser rundt i vores ombyggede admini-
strationsbygning.
 
Åbent i Udlejningen
På dagen holder vi også ekstraordinært åbent i ’Udlejnin-
gen’, hvor du kan blive skrevet på ventelisten eller se det 
store udvalg af ca. 5.000 boliger, som vi i Boligkontoret 
Fredericia administrerer.

guidet bustur 
På dagen har vi desuden lejet 
en bus, hvor bestyrelsesmed-
lemmer og personale vil guide 
interesserede på en rundtur 
til udvalgte afdelinger. Der er 
tre afgange, og tidspunkter 
får du oplyst på dagen.
 
Bofællesskab for seniorer
Seniorboforeningen Fredericia vil fortælle om deres pla-
ner for seniorbofællesskaber i Fredericia.
 
gratis indkøbsnet samt kaffe og te 
– og tid til en snak
Til alle gæster på dagen er der et gratis indkøbsnet med 
information om de mange gode boliger, vi har i Fredericia 
Kommune. Og så har de ansatte tid til en snak om løst og 
fast i forbindelse med dig og din bolig.
 
Ud over ovenstående arbejder vi også med en enkelt over-
raskelse eller to på dagen, men dem må du møde op for 
at opleve.

Boligkontoret fredericia har fået nyt telefon anlæg, 
så ventetiden fremover bliver minimal

Kom til Åbent Hus 25. maj

1 2
3 4
5 9
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af redaktØr Joan grØnning
jgr@boligfa.dk

Drømmer du – eller din bedre halvdel – om et nyt køkken?
Vil I gerne have fliser i badeværelset?
Eller er det en overdækket terrasse, der vil give jeres hver-
dag mere hygge?

Ja, så er det faktisk muligt med råderetten, som giver dig 
som lejer i en almen bolig en unik mulighed for at forbedre 
eller forandre dit hjem – men også jer som boligafdeling 
mulighed for at forandre og forbedre enten alle boliger el-
ler kun de boliger, hvor beboerne ønsker det – fx med nye 
overdækkede terrasser eller udskiftning af køkken eller 
bad i alle boliger.

Hvem betaler?
Helt overordnet skelner man mellem ’individuel råderet’ 
og ’kollektiv råderet’.

Ved individuel råderet finansierer du selv forandringer og 
forbedringer i eller udenfor din bolig – du betaler kontant, 
og er der tale om forbedringer, får du en del af dine penge 
tilbage, hvis du flytter, inden forbedringerne er afskrevet. 

Ved kollektiv råderet finansierer din boligafdeling forbed-
ringer indenfor de muligheder, et afdelingsmøde har be-
stemt – fx et nyt køkken, bad eller altan – så udgiften bliver 
fordelt på de boliger, der får glæde af dem. Her kan du få et 
nyt køkken for ca. 300-500 kr. ekstra i husleje pr. måned.

Indrømmet, det lyder næsten for godt til at være sandt 
– men det ER sandt!

Læs mere om individuel råderet på siderne 7-11.
Læs mere om kollektiv råderet på siderne 12-14.

rÅderetten

din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken 
eller nyt bad – uden at det koster en formue

Råderetten
Lyder næsten for godt 

til at være sandt 
– men det eR virkelighed!

FOTO: JESPER SEN
ECA
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få drømmekøkkenet eller et nyt 
badeværelse – og en del af dine 
udgifter tilbage, hvis du flytter

af driftscHef steffen mØller BorgBJerg
smb@boligfa.dk

Råderetten er en særlig ’ret’, du som beboer i en almen 
bolig har. Retten giver dig nemlig stor frihed og mange 
muligheder for at præge og indrette din lejlighed efter 
dine egne ønsker og behov. 

Har du og familien længe drømt om et åbent køkken/stue 
eller et nyt badeværelse?
Eller ville nye og energirigtige vinduer og nye elinstalla-
tioner gøre livet rarere for jer?

Med den individuelle råderet i hånden kan du som lejer 
selv bestemme, hvad der skal ændres, men du skal også 
selv sørge for, at arbejdet bliver udført og finansieret – 
uanset om det er små justeringer eller store ændringer. 
Overordnet har du 4 muligheder:

1 – forbedringer (inde)
Du vælger at forbedre din bolig i køkken, bad, entré el-
ler værelser, så boligens værdi stiger. Fx ved at du får nyt 
køkken eller bad – eller ved at du får etableret flere stik-
kontakter, udskifter gulvet til en bedre type/kvalitet eller 
udskifter den gamle bordplade med en ny i bedre kvalitet. 

Her betaler du selv udgifterne på én gang, men du får en 
del af dine udgifter tilbage i godtgørelse, hvis du flytter.

2 – forandringer (inde)
Du vælger ’kun’ at forandre din bolig, så din boligs værdi 
ikke stiger. Fx fordi du skifter det eksisterende linoleum 
ud med et nyt linoleum – eller ved at du blænder en dør 
eller sætter en skillevæg op. Forandringer forbedrer ikke 
boligen, så derfor får du ikke godtgørelse ved flytning.
 
I sjældne tilfælde kan du også blive bedt om at reetablere 
det ændrede, fx hvis du markant ændrer køkkenbords-
højden. Så vil boligafdelingen jo skulle ændre den til stan-
dardhøjde igen efter din fraflytning.

3 – forbedringer/forandringer (udenfor)
Uden for din lejebolig er der særlige regler for, hvad du 
må ændre, alt efter din boligtype. Der kan fx være særlige 
regler for bl.a. overdækket terrasse, carport, redskabs-
skur, drivhus, hegn og flagstang. 

Fælles er dog, at alle arbejder uden for boligen skal god-
kendes på et afdelingsmøde. Afdelingen skal her udfær-
dige et katalog over tilladte arbejder, så alle lejere kan se, 
hvad der er forbedringer, og hvad der er forandringer.

indiVidUel rÅderet

Gør din 
drøm til 
virkelighed

Individuel råderet:

Råderetten er et virvar af muligheder og regler, 
men med tungen lige i munden – og hjælp fra 
Boligkontoret Fredericia – åbner råderetten også 
for et hav af muligheder for at forandre eller for-
bedre din almene bolig til det, DU gerne vil have.

eksempel:

Vælger du fx at få et nyt køkken, der bliver afskrevet over 
20 år – og du så flytter efter 5 år – får du en 15/20-del af 
dine udgifter godtgjort. Har du fx betalt 100.000 kr. for køk-
kenet, så får du 75.000 kr. tilbage, hvis du flytter efter 5 år. 
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hvordan gør jeg?

Har du mod på at ændre din bolig med brug af den indivi-
duelle råderet, ligesom Erling og Annelise på Færgegårds-
vej, så grib det sådan an:

•  Ring og få en snak med din inspektør hos Boligkontoret 
Frede ricia (7622 1200), og fortæl om dine planer og 
ønsker.

•  Send en skriftlig ansøgning til Boligkontoret inkl. skriftlige 
håndværkertilbud m.v. 

•  Du modtager et skriftligt svar fra Boligkontoret inden otte 
uger – ofte hurtigere. Nogle arbejder kræver dog bygge-
tilladelse eller anmeldelse til kommunen, og det kan 
trække sagen lidt.

•  NU kan du gå i gang med dine forandringer/forbedringer.
•  Aflever en færdigmelding hos Boligkontoret Fredericia, 

når arbejdet er helt færdigt. 
•  Du får en samlet godkendelse og en oversigt med bereg-

ning af din evt. godtgørelse.

indiVidUel rÅderet

ingen penge?

Har du ikke penge på kontoen til selv at finansiere dine 
ønsker under den individuelle råderet, så læs om den 
kollektive råderet side 12-14.

Lyder næsten for godt 

til at være sandt 

– men det eR virkelighed!

4 – Hårde hvidevarer
Råderetten omfatter ikke hårde hvidevarer – her skal du i 
stedet bruge ’Installationsretten’. Den giver dig som lejer  
ret til at få installeret fx vaskemaskine, tørretumbler, 
 opvaskemaskine, køleskab m.v., medmindre ejendom-
mens el- og afløbskapacitet ikke kan klare installationen. 
Alle udgifter forbundet med installationsretten skal du 
selv betale.

Ønsker du en anden type og størrelse køleskab end det 
eksisterende, så kan du aftale med Boligkontoret, at du 
køber et køleskab efter eget valg og sætter det ind i ste-
det – og samtidig aftale mht. ejerskab af det nye køleskab 
og vedligeholdelsespligt, og hvad der skal ske med det 
eksisterende m.v.

HUSK: Du skal ALTID aftale ALLE installationer med Bolig-
kontoret, INDEN du køber og installerer dem. Gør du ikke 
det, kan du blive pålagt at fjerne dem igen.

kontakt Boligkontoret fredericia
Det var – kort – lidt om råderetten. Inden for hvert områ-
de er der forskellige regler og krav, som din inspektør hos 
Boligkontoret Fredericia kan give dig flere detaljer om.

Læs evt. også pjecen ”Råderetten”, som du 
kan finde på www.bl.dk – under ’publikatio-
ner’ + ’pjecer til beboerne’.
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af driftscHef steffen mØller BorgBJerg
smb@boligfa.dk 

Har du for egen regning forbedret din lejeboligs værdi fx 
med et nyt køkken, bad eller nye installationer, ny bord-
plade eller lignende – og du flytter, inden udgifterne til 
forbedringerne er afskrevet efter typisk 15-20 år – så får 
du en del af dine udgifter godtgjort. 

Boligkontoret Fredericia beregner din godtgørelse, straks 
arbejdet er færdigt, så du ved, hvor du står, når du flytter.

Beregning og afskrivning
Godtgørelsen bliver beregnet på grundlag af dine doku-
menterede udgifter, når arbejdet er udført. Der er dog en 
maks.-grænse på knap 120.000 kr. med mulighed for ud-
videlse.

Den beregnede godtgørelse bliver afskrevet over en periode, 
der svarer til forbedringens forventede holdbarhed – et 
nyt køkken fx over 15-20 år. 

Hvis dit køkken fx bliver afskrevet over 20 år – og du flytter 
efter 6 år – så får du 14/20 af dine udgifter i godtgørelse. 
Flytter du efter 14 år, får du 6/20 tilbage. Osv.

Begrænsning i reduktion
I nogle tilfælde vil der ske en begrænsning i din kompen-
sation. Fx hvis du skifter en 3 år gammel bordplade ud 
med en ny, så vil man trække et beløb fra, da en 3 år gam-
mel bordplade stadig har en værdi. 

Du kan heller ikke få reduktion af arbejde uden moms og 
værdi af eget arbejde.

ny lejer betaler godtgørelsen
I første omgang dækker afdelingen udgiften til den godt-
gørelse, som du får udbetalt, når du fraflytter din for-
bedrede bolig. I anden omgang bliver det den nye lejer, 
der skal betale godtgørelsen. Den nye lejer kan vælge at 
betale udgiften enten kontant eller via en lejeforhøjelse. 
Lejeforhøjelsen svarer til godtgørelsen inklusive renter, 
og tilbagebetalingen følger perioden for afskrivning af 
forbedringerne.

Har du fået mod på og lyst til at bruge råderetten – uan-
set om det er den individuelle råderet eller den kollektive 
råderet (se side 12-14) – så kontakt din inspektør hos 
Boligkontoret Fredericia på 7622 1200.

Penge tilbage, når du flytter
Hvis du forbedrer din lejebolig under den individuelle råderet, 
kan du få økonomisk godtgørelse, hvis du flytter

indiVidUel rÅderet

eksempel:

Har du dokumenterede udgifter på 100.000 kr. til et nyt 
køkken, så får du 70.000 kr. tilbage, hvis du flytter efter 6 
år – og du får 30.000 kr. tilbage, hvis du flytter efter 14 år.

Lyder næsten for godt 

til at være sandt 

– men det eR virkelighed!
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Parret oplevede den individuelle 
råderet som nem at håndtere, og 
flytter de i morgen, får de 17/20  

af deres udgifter tilbage

Annelise fik sit     
     drømmekøkken

af redaktØr Joan grØnning
jgr@boligfa.dk

For 4-5 år siden overvejede Erling Holdersen og Annelise 
Madsen på Færge gårdsvej 60 at flytte fra deres elskede 
rækkehus og gode naboer i Snoghøj.

”Vi syntes, at især vores køkken var ved at være nedslidt. 
Vi ønskede os desuden skuffer i stedet for skabe, ovn i 
 arbejdshøjde, en bedre kvalitet og smartere udseende 
samt sokkelskuffer, der giver 10-20 % ekstra opbeva-
ringsplads”, fortæller Annelise og Erling, der dengang – 
som mange andre – tænkte, at de ikke ville ofre penge på 
det, da boligen jo ikke er deres egen:

indiVidUel rÅderet

Skuffer i stedet for skabe, ovn 
i arbejdshøjde, en bedre kva-
litet og smartere udseen de 
samt sokkelskuffer, der giver 
10-20 % ekstra opbevarings-
plads, var hovedårsagerne til, 
at Erling Holdersen og Anne-
lise Madsen valgte at få nyt 
køkken i 2011.

Lyder næsten for godt 

til at være sandt 

– men det eR virkelighed! FOTO: JESPER SENECA



”Gennem et par år overvejede vi at købe et lille hus, men så 
hørte Erling tilfældigt om råderetten, og så ændrede vi me-
ning fra dag til dag”, siger Annelise, mens Erling supplerer:

”Ja, da det gik op for os, at vores penge ikke var tabt – at 
vi faktisk fik en del retur, hvis vi skulle flytte – så slog vi til. 
Med råderetten i hånden er vi sikre på at få penge  retur 
– det er vi jo ikke, hvis vi køber hus eller investerer i en 
andelsbolig”.

Den dag i november 2009 trak parret derfor en streg i 
sandet efter et par års usikkerhed: De besluttede at reno-
vere deres almene rækkehus med et nyt køkken og male 
hele huset indeni. Nu skulle den danne rammen om deres 
hverdag resten af livet, og de var i det hele taget glade og 
lettede over, at de kunne blive boende i den gode lejlighed 
og i det dejlige område.

4 måneder fra start til slut
 Δ november: Erling Holdersen ringer til inspektør Michael 

Tonsberg hos Boligkontoret Fredericia og fortæller om 
parrets planer om et nyt køkken via den individuelle 
råde ret. Et par uger efter sender Erling en officiel an-
søgning – et brev på 4 linjer om deres planer vedlagt 
skriftligt tilbud på køkkenet inkl. håndværkerudgifter. 

 Δ december: Boligkontoret giver grønt lys for at parret 
kan gå i gang med projektet.

 Δ Januar: Parret bestiller køkkenet og håndværkere.
 Δ februar: Køkkenet bliver sat op i løbet af 3-4 dage, 

mens parret benytter chancen for samtidig at få malet 
boligen indvendigt.

 Δ 3. marts sender parret en klarmelding til Boligkontoret 
Fredericia, der kort efter kvitterer med et ’tillykke’ og en 
oversigt over parrets godtgørelse ved evt. flytning.

godtgørelsen – år for år
”Det var bare dejligt. Vi elsker vores nye køkken, og nu har vi 
en garanti for, hvor mange af vores investerede kroner vi får 
retur, hvis vi alligevel skulle flytte”, smiler Erling Holdersen.

Flytter parret fx i år – 3 år efter istandsættelsen – får de 
17/20 del af deres investering retur, mens de får 8/20 
 retur, hvis de flytter efter 12 år (antal år tilbage af afskriv-
ning/antal år for afskrivning af køkkenet).

Indtil nu er Erling og Annelise de eneste på Færgegårds-
vej, der har forbedret deres bolig via den individuelle råde-
ret. Enkelte beboere i afdelingen har dog fået overdækket 
terrassen via den kollektive råderet.

anbefaler brug af råderetten
Parret er slet ikke i tvivl om, at de vil anbefale råderetten 
til alle, der er glade for at bo i deres almene boligafdeling, 
fordi:

 Δ Det er nemt at gå til.
 Δ Pengene er ikke tabt – her er du sikker på at få nogen 

retur, det er du ikke i en ejerbolig.
 Δ Jo før, du gør det, jo bedre – og jo længere får du glæde 

af din investering.
 Δ Har du ikke penge på kontoen, eller kan/vil du ikke låne 

penge i banken, så undersøg, om den forbedring, du 
ønsker, er vedtaget i din afdeling som en mulighed ved 
kollektiv råderet (læs mere side 12-14).

Jo, råderetten lyder næsten for god til at være sand – men 
den er god nok. Kontakt din inspektør hos Boligkontoret 
Fredericia på tlf. 76 22 12 00 for at høre mere.

11

indiVidUel rÅderet

I Kirsebærlunden på Færgegårdsvej 60 i Snoghøj hygger Erling 
Holder sen og Annelise Madsen sig – og ofte foregår det i deres 
moderne køkken, som de fik installeret under den individuelle 
Råderet for 3 år siden. Flytter parret i morgen, får de efter reg-
lerne 17/20 af deres udgifter til køkkenet godtgjort.
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Ved den kollektive 
råderet lægger 
afdelingen pengene 
ud for forbedringer 
af alle eller udvalgte 
boliger – og kun de 
lejere, der får glæde 
af forbedringerne, 
betaler en smule 
ekstra over huslejen

af driftscHef steffen mØller BorgBJerg
smb@boligfa.dk

En almen boligafdeling, der ønsker at tilbyde den kollek-
tive råderet til sine beboere, skal starte med på et afde-
lingsmøde at vedtage den pågældende forbedring som 
mulig via den kollektive råderet. Afdelingen kan faktisk 
vedtage et ’katalog’ over, hvilke arbejder man opfat-
ter som forbedringer/forandringer, samt hvilke der kan 
finan sieres via den kollektive råderet, så alle kender for-
udsætningerne.

Reglerne i råderetten skelner mellem:

 Δ kollektive forbedringer
Her beslutter afdelingsmødet en forbedring, fx nye vin-
duer i samtlige boliger, og her får alle lejere derfor en 
lejeforhøjelse. 

 Δ kollektiv råderet
Her beslutter afdelingsmødet individuelle forbedringer 
efter de enkelte lejeres ønsker. Afdelingsmødet fast-
sætter også et maksimumbeløb for, hvad den enkelte 
forbedring må koste. Her får kun lejere i de forbedrede 
boliger en lejeforhøjelse.

finansiering og lejeforhøjelse
Uanset om beslutningen hedder ’kollektive forbedringer’ 
eller ’kollektiv råderet’, lægger afdelingen pengene ud ved 
at optage lån – og lejerne betaler afdrag og renter over 
huslejen. Når forbedringen er afdraget, fx efter 20 år, fal-
der huslejen igen med samme beløb, som den før blev sat 
op med. Boligkontoret Fredericia beregner ingen avancer, 
merrenter eller lignende i den forbindelse.

Har du fået mod på og lyst til at bruge råderetten – uan-
set om det er den individuelle råderet eller den kollektive 
råderet (se side 12-14) – så kontakt din inspektør hos 
Boligkontoret Fredericia på 7622 1200.

Betal over huslejen

kollektiV rÅderet

Lyder næsten for godt 

til at være sandt 

– men det eR virkelighed!

FOTOS: JESPER SEN
ECA

Kollektiv råderet:
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kollektive forbedringer gav beboere i 25 lejemål nye, 
overdækkede altaner og en lejeforhøjelse på 140 kr./md.

I afdeling 312 Nestlegården er der et eksempel på 
 kollektive forbedringer. Her fik alle 1.-salsboliger for 13 
år siden nye altanoverdækninger, der ikke kræver vedlige-
holdelse, som de gamle altaner krævede. 

Da altanerne var afskrevne den 31. december 2010, faldt 
huslejen igen med 140 kr.

kollektiv råderet har givet beboere i 8 lejligheder i snog-
højparken altanoverdækninger og en huslejestigning på 
209-234 kr./md., alt efter altanens størrelse

I afdeling 323 Snoghøjparken er der et eksempel på 
 kollektiv råderet. Her valgte beboere i 8 lejligheder at få 
 altanoverdækninger – enten fordi de var trætte af vand-
pytter på altanen, eller fordi de bare gerne ville kunne sid-
de i skygge og læ, mens de nyder udsigten over naturen 
og den nye Lillebæltsbro.

”Overdækningerne forlænger vores sommer, og glasta-
get tager ikke lys fra stuen. Det var vi ellers spændte på”, 
fortæller Ruth Andersen i nr. 41, der er glad for sin nye 
altanoverdækning.

Altanoverdækningerne bliver afskrevet over 20 år, så i 
2031 falder huslejen igen tilsvarende stigningen i 2011, 
da overdækningerne blev opført.

– via den kollektive råderet

Nye

Nestlegården

Snoghøjparken

altanoverdækninger

kollektiV rÅderet
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Ventelister

af driftscHef steffen mØller BorgBJerg
smb@boligfa.dk

en opnotering hos Boligkontoret frede ricia giver 
dig frit valg på mange hylder

Da Boligkontoret Fredericia 1. janu ar 2013 overtog ad-
ministrationen af BSB Erritsø, blev de to ventelister slået 
sammen. Det betyder i praksis, at du og alle andre med-
lemmer hos Boligkontoret Fredericia eller hos BSB Erritsø 
kan søge en bolig i begge boligorganisationer på den al-
mindelige venteliste. Altså får du flere muligheder ud af 
dit medlemskab, uden at prisen, det årlige ajourførings-
gebyr, bliver hævet.

De fælles muligheder gælder dog ikke opryknings listen. 
En beboer fra BSB Erritsø kan altså ikke rykke op foran en 

beboer i Boligkontoret Frede ricia, der står på den interne 
venteliste – oprykningslisten. Reglen gælder naturligvis 
begge veje.

af redaktØr Joan grØnning
jgr@boligfa.dk

Ventelisten er god, men opryknings lis ten giver 
end nu flere fordele

At stå på venteliste giver dig fortrinsret til en lejlighed i 
Bolig kontoret Fredericia foran andre, der ikke står på vente-
listen. Alle kan stå på ventelisten – også folk, der ikke bor 
hos os. 

Pris: 200 kr. i tilmelding + 100 kr./år.

At stå på oprykningslisten giver dig en ekstra for-
del, fordi du kommer foran dem på ventelisten – 
også selv om disse skulle have et lavt nummer. Du 
skal dog have boet hos Boligkontoret Fredericia 
i 1 år, før du kan melde dig på oprykningslisten. 

Du kan altså kun stå på oprykningslisten, hvis du bor i en 
af Boligkontorets lejligheder – og du kan kun rykke foran 
andre, hvis du frigiver en lejlighed, når du flytter – hvis du 
fx flytter fra en nuværende lejlighed, men lejligheden ikke 
bliver ledig, fx hvis du bliver skilt, og din ekspartner bliver 
boende, så kan du ikke bruge oprykningslisten.

Pris: 200 kr. i tilmelding + 100 kr./år.

oprykningslisten gjorde det muligt
Sølle tre dage gjorde det i slutningen af sidste år muligt 
for Boligkontoret Fredericia at hjælpe en familie tilbage, 
efter at de ellers havde sagt deres lejlighed op og var flyt-
tet i en privat lejebolig. Boligen hos deres nye udlejer viste 

sig nemlig at huse fugt og skimmelsvampe, så 
familien kontaktede os for at få hjælp. Og 
vi kunne heldigvis hjælpe. I de 14 dage ef-
ter fraflytning, hvor ens lejlighed bliver sat i 
stand, står man stadig på oprykningslisten, 
så vi fandt en ledig lejlighed i et andet om-
råde til familien, der nu er flyttet ind og er 
glade for det.

Administrationsaftale med BSB:

Ét medlemskab, flere muligheder!

FORSKEL på lister

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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af redaktØr Joan grØnning
jgr@boligfa.dk

Udenfor var der råkoldt, men indenfor var der varmt og 
venligt, mens 6. juligarden bød over 200 gæster velkom-
men i fuldt ornat. 

Mange har længe glædet sig til det nye medborgerhus 
– ikke kun beboerne i lokalområdet, men også Boligkon-
toret Fredericia, boli.nu og kommunale samarbejdspart-
nere, ligesom et stort medieopbud vidnede om, at det var 
en vigtig begivenhed – for Korskærparken, for Fredericia 
og for integration og udvikling i den almene sektor i øvrigt.

”I har fået en unik gave, som det ikke er ret 
mange forundt at få. En gave, hvor I kan få 
fællesskabet og beboerdemokratiet til at 
funkle, fordi I som de ildsjæle, I er, godt ved, 
at ”vi lever af det, vi får, men vi skaber et liv 
af det, vi giver”.

Lis Gregersen, fmd. for Boligkontoret Fredericia, i indvielsestalen.

Efter taler af bl.a. organisationsformand Lis Gregersen 
og Fredericias borgmester Kenny Bruun Olsen kunne de 
mange fremmødte nyde pindemadder, kreeret af husets 
køkkenpersonale, der til daglig også står for husets café.

For børnene var der arrangeret et trylleshow, der også så 
ud til at glæde de voksne.

Den daglige ledelse af huset består af en bestyrelse, som 
omfatter formændene for de 5 boligafdelinger, der er re-
præsenteret i Korskærparken – bestyrelsens formand er 
Lone Hartung, Boligkontoret Fredericia, og næstformand 
er Else Hejl, boli.nu.

    Indvielse af 
Medborgerhuset Korskær
over 200 kiggede forbi korskærparken, da det nye medborgerhus blev indviet

Medborgerhusets bestyrelsesformand Lone Hartung fik overrakt en 
symbolsk nøgle til huset af organisationsformand Lis Gregersen 
fra Boligkontoret Fredericia og kollega Erik Bennedsen fra boli.nu. 
Med nøglen fulgte en check på 35.000 kr. til udsmykning af  huset. 
Checken er finansieret af Nykredit (25.000 kr.) og de to bolig-
organisationer.

indVielse

FOTOS: ElSE-m
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fUglsangParken  – afd. 315

af JoUrnaliststUderende matHias raUn

Hvis beboerne i Fuglsangparken kunne flyve, så fløj de 
højt. Rigtig højt. På venskab, sammenhold og spændende 
oplevelser. For her i Fuglsangparken gør beboerdemokra-
tiet alt for at gøre venskab til livets vin. 

”Vi er stolte af, at vi igennem alle vores aktiviteter skaber 
et godt fællesskab. Vi har det rigtig godt med hinanden”, 
siger den 81-årige afdelingsformand, Martha Kjeldsen, 
der sammen med sin bedre halvdel, Juul Poulsen Kjeldsen, 
har boet i Fuglsangparken siden 1998. 

Vader i oplevelser 
”Hvert år holder vi nytårsfest med trerettersmenu, fri 
drikkelse og livemusik. Derudover sker der simpelthen så 
meget andet spændende”, fortæller Martha Kjeldsen med 
opadpegende mundvige og erkender, at det jo er let at 
sige som formand.

Men hun har ret. For parkens beboere vader rundt i oplevelser:
I marts er der altid en underholdningsaften – d. 12. marts i år 
får Fuglsangparken fx besøg af Bjergbankens Cabaret fra Fyn. 

Hvert år i august tager man på en fælles udflugt, der sidst 
bød på middag på Frøslev Kro med efterfølgende sejltur 
på Flensborg Fjord. 

I oktober har vi en aften med klaver, musik og fællessang.

Afdelingen har også et festudvalg med Britta Møller i 
spidsen, og det afholder bankospil om vinteren og en flot 
Sankt Hans-fest om sommeren – begge dele er godt besøgt.

Ikke overraskende får de mange aktiviteter da også bebo-
erne til at baske af begejstring.        
                                                
”Beboerne takker meget for alle de gode ture”, siger 
Martha  Kjeldsen, mens 76-årige Ebba Lødsen fortæller, at 
de i Fuglsangparken har ”en god bestyrelse, der arrange-
rer gode fester og udflugter”.

Beboerdemokrati 
                       i højsædet

skøn natur, masser af aktiviteter 
og et udvidet beboerdemokrati har 
gjort fugl sangparken til en afdeling 
fyldt med fornøjelse. et sted, hvor 
du ikke kan undgå at støde ind i et 
dagligt smil, og hvor de kun savner 
én ting: flere børnefamilier

Martha Kjeldsen har grund 
til at være glad og stolt over 
alle afdelingens aktiviteter, 
der har skabt et godt fæl-
lesskab og dannet basis for 
mange venskaber.

Klub Fuglsang har en månedlig hyggedag i beboerhuset 
med sang, spil, strikkeri og stolegymnastik. Initiativtager-
en til klubben er Inge Merete Nielsen (th.), mens Ebba 
 Lødsen møder op hver måned for at sludre og strikke.

FOTOS: JESPER SEN
ECA
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”klub fuglsang”
– sang, strik og stolegymnastik
Oven i bestyrelsens og festudvalgets arrangementer er 
der også den populære ”Klub Fuglsang”, der med en må-
nedlig hyggedag i beboerhuset også bidrager til det vel-
lykkede beboerdemokrati.

”Klubben er drevet af spontanitet og kreativitet, med 
input  fra de fremmødte. Vi laver alt. Lige fra sang og spil 
til strikkeri, stolegymnastik og julemarked”, siger Inge 
 Merete Nielsen på 60 år, som sammen med en veninde 
tog initiativ til klubben i 2010.

”Klubben er supergod. Jeg møder op hver måned for at 
sludre og strikke”, supplerer Ebba Lødsen.
  

græsgrøn ro
Mens ”Klub Fuglsang” og de talrige aktiviteter får beboer-
nes humør til at stige med en tak eller ti, så fremstår 
 områdets natur som en ekstra vitaminindsprøjtning til 
indbyggerne i parken. 

”Jeg elsker det grønne område. Her er fred og ro. Og det er 
jeg glad for”, fortæller Inge Merete Nielsen med et smil på 
læben. Hun bliver bakket op af formanden, der også poin-
terer, at området er kendt for et godt stiområde, koloni-
haver og en hyggelig skov. Sidstnævnte egner sig perfekt 
til gåture, hvis den fem kilometer lange tur til Fredericia 
midtby er for hård for bentøjet. 

af nyere dato
Det naturskønne område matcher Fuglsangparkens ved-
ligeholdte bygninger i spændende farvekombinationer. 
De lyseblå gavle, sorte skure og finpudsede ståltrapper 
pynter det græsgrønne naturområde og passer godt ind i 
afdeling 315’s livlige og behagelige stemning.  

Fra parkens centrum vogter desuden en enorm stenhug-
get fugl, som ifølge beboerne vist nok skal forestille en 

gråspurv. Herfra holder den opsyn med de få børn, der 
bruger den ellers fine legeplads.  

mangel på børnefamilier
Det eneste, der reelt mangler i afdelingen, er ifølge par-
kens varmemester, Kenneth Jensen, flere børnefamilier.   

”Lejlighederne er åbenbart ikke så godt egnet til børn.  
For lige så snart familierne får børn, så flytter de”, siger 
Kenneth Jensen og understreger, at der ellers i starten 
var mange enlige mødre med mindre børn i afdelingen.

”Skjoldborgvejens Skole ligger jo ellers tæt på. Og der 
er også en børnehave i nærheden”, supplerer Martha 
Kjeldsen, der ligesom Kenneth Jensen kalder udviklingen 
for ”ærgerlig”. 

nu er der ro
Afdelingsformanden lægger dog ikke skjul på, at der tid-
ligere har været store problemer med de ungdomsboliger, 
der grænser op til Fuglsangparken. I dag er det dog ikke 
længere en hovedpine: 

”Førhen larmede og rodede de med alle deres scooter-
dele. Men det er lang tid siden. Nu er der ro og orden”.

fUglsangParken – afd. 315

FAKTA
Fuglsangparken (afd. 315)
N 99 boliger i et- og toetages tæt-lav bebyggelse. 
N Opført i 1989.
N Fuglsangparken 24-48.
N Fuglebakken 13-19, 33-61 og 54-58.

Ligger i Vestbyen med grønne 
områder og tæt på skov, skole, 
børnehave og indkøbsmuligheder 
og med 5 km til  Fredericia midtby. 
Husdyr ikke tilladt.

På gåturen rundt i Fuglsangparken hilser næstformand Kurt Hansen  
på formand Martha Kjeldsen.

Varmemester Kenneth Jen-
sen savner flere børnefami-
lier i Fuglsangparken, der 
både har skole og børnehave 
lige i nærheden.
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genHUsning

af redaktØr Joan grØnning
jgr@boligfa.dk

Hvis der findes en verdensmester i puslespil, så må det 
være Bianca Lassen. Hun er Boligkontorets genhusnings-
konsulent, som skal informere og hjælpe beboerne i de 
knap 1100 boliger, der skal renoveres eller ombygges over 
de næste par år.

Alene det at finde en passende genhusningsbolig til alle 
kræver sin kvinde, da de fleste har brug for en bolig i en 
bestemt størrelse, mange har brug for en bolig i samme 
område, og en del kan ikke gå på trapper og/eller vil gerne 
bo i nærheden af familie medlemmer. Det er det store og 
komplicerede puslespil, Bianca skal lægge over de næste 
mange måneder.

Ifølge den foreløbige tidsplan skal de første beboere i afd. 
405 og 503 være færdige med at tømme deres kælder-
rum og haver i marts, fordi entreprenørmaskiner skal i 
gang med at grave ud til nye dræn. Og cirka i april skal de 
første beboere genhuses i 8-16 uger, så Bianca har travlt. 

løbende proces – løbende svar
”Det er et puslespil i flere etaper, og der sker en løbende 
udvikling undervejs. Faktisk ligesom når man selv byg-
ger om. Først skal man finde ud af sin økonomi, og hvilke 

muligheder den giver for ombygning og materialevalg. Så 
afgør man konkret, hvad der skal ændres – og i givet fald 
hvilke materialer og farver der skal bruges. Og til sidst fin-
der man svar på ’småting’, som fx hvor tingene skal stå, og 
hvad man mangler til sidst”, forklarer Bianca, der efter eget 
skøn indtil nu har haft kontakt til flere hundrede beboere 
enten via telefon, eller når hun har kontortid i Pavillonen i 
Sønderparken og i Medborgerhuset i Korskærparken.

Der er mange typer spørgsmål – lige fra byggeteknik over tids-
plan og materialevalg til, om man kan få lov at lade sine gamle 
flyttekasser stå nede i kælderen, mens man bliver genhuset.

trYgHedspakken
”Det er en meget stor ting for de fleste at skulle flytte. 
Mange er påvirkede og føler sig magtesløse – både fordi 
andre bestemmer småting, men også fordi byggeplanerne 
kan rykke sig”, fortæller Bianca, der oplever, at mange be-
boere har svært ved at overskue det hele og se 1½ år frem.

”Her prøver jeg at hjælpe, alt det jeg kan. Med Boligkon-
toret Fredericias TRYGHEDSpakke modtager alle gratis 
flyttekasser, et flyttefirma flytter både møbler og flytte-
kasser til den midlertidige lejlighed – og tilbage igen. Og 

Bianca 
giver tryghed
genhusningskonsulent Bianca lassen 
hjælper de beboere i korskær parken 
og sønderparken, der midlertidig skal 
flytte fra deres bolig, mens den bliver 
renoveret eller ombygget som led i 
Helhedsplanen i de to områder

Bianca har indtil nu har haft kontakt til flere hundrede beboere 
 enten via telefon, eller når hun har kontortid i Pavillonen i Sønder-
parken og i Medborgerhuset i Korskærparken.

FOTOS: JESPER SENECA



genHUsning

syge og ældre beboere, der ikke har familie eller venner til 
at hjælpe, kan søge om hjælp til større ting – fx at få skilt 
en sofa ad”, forklarer Bianca.

Gennem hele forløbet bliver alle beboere informeret 
 løben de. Fx modtager alle en stor informationsfolder og 
et spørgeskema, seks måneder før de skal genhuses. I 
spørgeskemaet kan den enkelte fortælle om sine ønsker 
og behov. 

”Jeg sender også cirka hver måned et nyhedsbrev ud til 
alle om den aktuelle status, og hvad der sker den næste 
måneds tid. Det gør jeg, fordi tidsplanerne i store bygge-
rier godt kan rykkes, og fordi det er vigtigt, at beboerne 
ved, hvad vi evt. venter på – og hvornår der ’sker noget’ 
for dem”.

I nyhedsbrevene står også Biancas kontortid og telefon-
nummer, så du som beboer kan kontakte hende, hvis du 
bliver i tvivl om noget.

Det tager ca. 1-1½ år at renovere og ombygge en hel 
 afdeling.

Med Bianca på job
At det er et stort og kompliceret puslespil, viser et par timer i 
selskab med genhusningskonsulent Bianca Lassen, mens hun har 
kontortid i Sønderparken en kold januardag. Der er en lind strøm 
af beboere, der kigger forbi med spørgsmål til deres genhusning 
og deres kommende, nyrenoverede bolig.

En vil vide, om de gamle gardiner passer i den ombyggede 
lejlighed.
Bianca fortæller, at man 6-8 uger før indflytning får alle mål på 
den nye lejlighed.

En anden spørger, om han skal fjerne sine kabelkasser på 
væggen – og om der bliver gjort klar til opvaskemaskine med 
plads, strøm og vand i hans kommende renoverede bolig.
Bianca bekræfter det sidste, og lover at undersøge spørgsmålet 
om kabelkasserne, når processen er lidt længere fremme.

En tredje vil gerne fortsætte med at have 2 toiletter og spørger, 
om det er muligt?
Bianca lover at undersøge muligheden, men at det i givet fald 
bliver i en anden afdeling.

Tove glæder sig til den nye lejlighed
Den fjerde beboer er Tove. Og det er ikke første gang, Tove er 
forbi Bianca, men som hun siger: ”Der bliver ved med at dukke 
nye spørgsmål op”. 

Biancas råd

• Brug genhusningen til at få sorteret og smidt ud.
• Hold øje med din post og vores nyhedsbreve.
•  Hvis du og din nabo har forskellig opfattelse af noget om-

kring genhusningen, så få uenigheden afklaret ved at kon-
takte Bianca. Rygter løber hurtigt og er irriterende for alle.

Spørg Bianca

Ring til Bianca med spørgsmål om din genhus ning – 2527 
3731 – eller kig forbi i Biancas træffetid:

Korskærparken, 
Medborgerhuset 
Mandag kl. 12.30-15.30. 
Onsdag kl. 9.00-12.00.

Sønderparken, 
Pavillonen
Mandag kl. 9.00-12.00.
Onsdag kl. 12.30-15.30.

Tove og hendes mand Jens glæder sig til at få en af de om-
byggede lejligheder, også selvom det betyder, at de skal flytte 
til en anden afdeling. Men det er nu ikke egen lejlighed, der 
er årsag til Toves besøg denne gang. Tove har en besked fra 
sin søn om, at han kun får brug for en 2-vær. mod tidligere en 
3-vær. Det noterer Bianca, inden hun får hun sig en snak med 
Tove, der glæder sig rigtig meget til at få en ny, lys og mere 
moderne indrettet og bedre isoleret lejlighed.
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af redaktØr Joan grØnning
jgr@boligfa.dk

Lars Herlufsen har været varmemester i afd. 214 i 8 år, 
og i alle årene har man ikke brugt  kemiske sprøjtemidler i 
kampen mod bellis, mælkebøtter og tidsler – i daglig tale: 
UKRUDT!

fordele og ulemper
Det er godt for miljøet at bruge rugbrødsmuskler, hakke-
jern og gasbrænder i ukrudtskampen, fordi man dermed 
undgår, at kemikalier siver ned i grundvandet – men det 
giver også Lars og hans varmemesterkolleger mange 
ekstra timers arbejde med hakkejern og gasbrænder.

”I forårs- og sommermånederne er vi nødt til at hakke og 
brænde hver uge for at tage ukrudtet i opløbet, når det 
er lavt, og stænglerne stadig er tynde – så brændingen 
er mest effektiv”, forklarer Lars, der sammen med kollega 
Jens Andersen passer afdeling 214.

Hvis Lars og hans kolleger brugte sprøjtemidler, kunne 
de nøjes med at sprøjte to dage om året. Alligevel er Lars 
godt tilfreds med den ’økologiske’ ukrudtsbekæmpelse, 
fordi han synes, det er vigtigt at passe på grundvandet. 

Kampen mod 

ukrudtet
Boligkontoret fredericia 
satser grønt og miljørigtigt og 
har erstattet kemikalier med 
hakkejern og gasbrænder i 
kampen mod de uønskede planter 
– men det har sin pris at være grøn

Lars Herlufsen viser her, hvordan gasbrænding af ukrudt skal fore-
gå: Brænderen skal holdes sådan, og flammen skal være blå – ikke 
gul – for at brændingen er mest effektiv.

aktUelt fra Varmemestrene
FO

TO
S:

 J
ES

PE
R 

SE
N

EC
A



21

”Ukrudt er en smuk plante, som nogen har 
besluttet, at vi ikke vil have”

”Det er umuligt at holde ukrudt 100 % væk med gasbræn-
der og hakkejern, men vi forsøger at være over det fra for-
årets start. Jo tidligere vi kommer i gang, jo nemmere er 
det at holde nede”, siger Lars, men han medgiver dog, at 
han og Jens ikke kan følge med, når de hver især har som-
merferie. Især i den periode må du som beboer derfor leve 
med en vis mængde ukrudt.

mindre ukrudt i fremtiden?
I Korskærparken foregår ukrudtsbekæmpelsen primært 
mellem fliserne og ved græskanter, da området endnu 
kun har få bede. Det kan dog ændre sig, når man til næs-
te år får nye udearealer som led i Helhedsplanen – det 
samme sker i Sønderparken og Hasselhøj.

I planerne indgår mere grønt, så Lars er spændt på, hvor 
meget ekstra arbejde det giver. På Boligkontoret Frederi-
cia kan inspektør Michael Tonsberg dog berolige Lars og 
hans kolleger:

”Vi arbejder på en vedligeholdelsesvenlig løsning, hvor vi 
bl.a. får sat et ekstra antal planter pr. kvadratmeter og eks-
tra gromuld, så planterne gror hurtigt og ’lukker hurtigt til’, 
så ukrudtet ikke får lys og dermed ikke gror så godt”.

Ud over ukrudt så er det 
også Lars’ job at holde øje 
med affaldssorteringen. 
Og en bøn fra Lars lyder: 
Husk at sortere affaldet, 
inden I smider det ud. Det 
er billigst for Boligkonto-
ret, og dermed også for 
dig som beboer.

Ordbog:

Ordet ukrudt kommer af tysk Unkraut = “ikke-urt”.  
På ældre dansk hed det ugræs. Det er planter, der gror, 
hvor de ikke skal, ifølge det menneske, som ejer eller 
driver et land- eller vandområde.

aktUelt fra Varmemestrene

NYT på boligfa.dk

siden sidste nummer kan du nu også finde følgende på 
Boligkontorets hjemmeside:

 Δ Renoveringer – mere overskueligt og løbende opdatering.
 Δ Afdelingsbestyrelser – se valgperioder og kontaktinfo.
 Δ Husdyr – klik her og søg direkte på boliger, hvor dyr  

er tilladt.
 Δ Visions- & Målsætningsprogram.
 Δ Handleplan – udpluk af indsatser. Vil du have et log-in til hjemmesiden, så kontakt Anja eller 

Helle på ovenstående mailadresser eller på 7622 1200.

af anJa Paaske 
og Helle gantzel
ap@boligfa.dk
hg@boligfa.dk
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Afd. 214 
Gildesal (40 pers.) Ullerupdalvej 217 
6 gæstevær.  Ullerupdalvej 217 
Kontakt: Ejendomsfunktionær, 2688 8514 + 
2688 8524

Afd. 216 + 217 
Gildesal (30 pers.) Søndermarksvej 58 
5 gæstevær. Søndermarksvej 44, 52, 68, 86  
og 120 
Kontakt: Kirsten Jensen, 7591 0872

Afd. 218 
Gildesal (50 pers.) Skovvej 241  
Udlejes kun til beboere i afd. 218 og 220.
Kontakt: Boligkontoret Fredericia 7622 1200

Afd. 301 
Gæstevær. Jernbanegade 6-101 
Kontakt: John Sciegienny, 7592 7179 + 2895 0562
Vinterhave (20 pers). kan lånes gratis ved sam-
tidig leje af gæstevær. inkl. toilet og køkken. 

Afd. 302 
Festlokale (25 pers.) Skovbakken 26 (kælder) 
Kontakt: Birte Jahn Andersen,  7592 1193 + 
2086 1193

Afd. 305 
Beboerrum (90 pers.) Lumbyesvej 2-13 
2 gæstevær. Lumbyesvej 6-14  
Kontakt: 
Beboerhus: Kirsten Mikkelsen 8126 0573 
(torsdag kl. 16-18) 
Gæstevær.: Michael Vestergaard, 2023 1595 
(torsdag 18-20)

Afd. 306 
Beboerhus (50 pers.) Lumbyesvej 8 

 afd. 305 og 306.
2 gæstevær. Lumbyesvej 12-13 og 12-14 

 afd. 305 og 306.
Kontakt: 
Beboerhus: Bent Pedersen, 2423 3218
Gæstevær.: Helle Larsen, 5338 1759

Afd. 307
Gildesal (50 pers.) Korskærvej 96 
8 gæstevær. Korskærvej 96 
Kontakt: Lone Hartung, 8154 5607 (kl. 19-20) 

Afd. 310
Beboerhus (50 pers.) Prangervej 130 
8 gæstevær. Prangervej 116, 126, 136, 138, 146, 
154, 158 og 164.
Kontakt:
Beboerhus: Ib Marcussen, 7593 4325
Gæstevær.: Edvin Steiness, 7593 4435

Afd. 311 
Beboerhuse (25 pers. + 50 pers.) Holmbjerg-
gårdsvej 76 
1 gæstevær. Holmbjerggårdsvej 127 
Kontakt: Hans Jørgen Matthiesen, 2097 5189
(onsdag 16-19)

Afd. 312 
Beboerhus (50 pers.) Kongensstræde 3  
1 gæstevær. Nestlegården 

 = Kun beboere i afd. 301-326 
Kontakt: Kirsten Grombe, 7592 5348

Afd. 313 
Gildesal (30 pers.) Frejasvej 9 
2 gæste vær. Kirsebærhaven 
Kontakt: Boligkontoret Fredericia, 7622 1200

Afd. 315 
Beboerhus (50 pers.)  Fuglebakken 59  + husene 
i grundejerforeningen overfor.
1 gæstevær. Fuglebakken 59
Kontakt: Britta Møller, 7591 4363

Afd. 316  
Lokale (20 pers.) Prinsensgade 87-89 (kælder) 
Kontakt: Kathrine Nielsen, 2750 8199

Afd. 317 
Beboerhus (30 pers.) Damsbovej 46 
Kontakt: Jørgen Andersen, 7594 1272 + 2029 3018

Afd. 326 
Beboerlokale (24 pers.) Treldevænget v. nr. 10 
1 gæstevær. Treldevænget v. nr. 10 
Kontakt: Vagn Holm, 7595 7711

Afd. 402
Festlokale (36 pers.) Chr. Richardtsvej 1a 

 afd. 401- 416.
Kontakt: Lis Andersen, festhuset@jubii.dk + 
5054 7941 efter 14.00 

Afd. 405 
Festlokale (36 pers.) Ullerupdalvej 133 
2 gæstevær. Ullerupdalvej 89 og 133 
Kontakt: Inga Pedersen, 7593 4447

Afd. 406 
Festlokale (35 pers.) Søndermarksvej 104  
3 gæstevær. Søndermarksvej 98, 110 og 114 
Kontakt: Lillian Lange, 4339 6504 + 6048 3890

Afd. 416 
1 gæstevær. Mosegårdsvej 9t 
Kontakt: Jens Thusen, 2423 6485
Anne Marie Pedersen, Mosegårdsvej 9x

Afd. 501 
Gildesal (30 pers.) Kongensgade 75 

 afd. 501, 502, 510.
Kontakt: Heidi Poulsen, 2980 6045

Afd. 503 
Gildesal (36 pers.) Ullerupdalvej 7 
3 gæstevær. Ullerupdalvej 1, 75 og 79 
Kontakt: Inge-Lise Eriksen, 6067 3260

Afd. 513 + 506 
Gildesal (50 pers.) Skolevej 129 
2 gæstevær. Skolevej 129 
Kontakt: Tina Bech, 2325 1372

Udlejning - selskabslokaler og gæsteværelser

 = udlejes kun til beboere i afdelingen              
 =  udlejes til alle beboere i Boligkontoret Fredericia

Tallene i parentes er til ca. antal personer

VVS- og 
eL-VAgT 

VVS: 4091 2329
EL: 2224 7077

Vagtordningen gælder for uopsætte-
lige skader uden for varmemestrenes 
arbejdstid.

”Uopsættelige skader” er skader, der 
haster og ikke kan vente med at blive 
bragt i orden. Fx sprungne vandrør og 
smadrede vinduer.

”Ikke-uopsættelige skader” er fx et toilet, 
der løber, eller en vaskemaskine, der 
ikke vasker færdig.
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Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia
Tlf. 7622 1200 – Fax 7622 1212
post@boligfa.dk – www.boligfa.dk
Kontortid: ma.-ti.-ons.-fre. 10-12.30 + to. 15-17.30

AdMiniSTrATion
Direktør Finn Muus ..........................................................7622 1226 
Regnskabschef Preben Lærche ....................................7622 1231 
Driftschef Steffen Møller Borgbjerg .............................7622 1220
Projektleder Stefan Weihrauch .....................................7622 1223 
Projektleder Jørn Brynaa ...............................................7622 1221
Genhusningskonsulent Bianca Lassen ........................2527 3731 
Inspektør Birgitte Jensen. ..............................................7622 1222 
Inspektør Michael Tonsberg ..........................................7622 1224 
Inspektør Vagn Larsen ....................................................7622 1230 
Inspektør Simon Døssing ................................................7622 1254
Inspektør Tina Sand .........................................................7622 1229 
Inspektør Torben Simonsen ...........................................7622 1230 
Direktions- og driftssekretær Kirsten Källberg ...........7622 1205 
Økonomfuldmægtig Gitte Madsen ................................7622 1206 
Økonomifuldmægtig Lene Sølyst ...................................7622 1208 
Økonomifuldmægtig Susanne Friis ...............................7622 1207 
Økonomifuldmægtig Inge Lauridsen .............................7622 1209 
Boligrådgiver Lisbeth Pedersen ....................................7622 1201 
Boligrådgiver Gitte Olesen .............................................7622 1202 
Boligrådgiver Anja Paaske .............................................7622 1203 
Boligrådgiver Helle Gantzel............................................7622 1204

oMrÅdESEKrETAriAT
Projektchef Jane Findahl ................................................4024 0238 
Beskæftigelseskonsulent Stine Berg Sørensen .........4024 0239 
Uddannelseskonsulent Anni Lindum ............................4024 0236

BESTYrELSE
Formand Lis Gregersen ...................................................7592 2561 
Næstformand Fl. Lorenzen .............................................7593 0059 
Medlem Else-Marie Gøhns.............................................7593 4201 
Medlem Bent Andersen ..................................................2112 3913 
Medlem Edvin Steiness...................................................7593 4435 
Medlem Verner Zachariassen .......................................7594 0533 
Medlem Rita Jensen........................................................7593 0936 
Medlem Poul Erik Poulsen..............................................7592 7501 
Medlem Solveig Damkjær ..............................................7593 4602 
Medlem Kirsten Sørensen ..............................................7592 1118 
Medlem Torsten Mørck ...................................................2925 9256 
Medlem Gitte Christiansen .............................................7593 3450 
Medlem Jørgen Andersen..............................................7594 1272 
Medlem Lone Jensen ......................................................2992 5660 
Medlem Jonna Hansen ...................................................7591 2712 
Medlem Anker Warncke .................................................7592 4212 
Medlem Jytte Matthiesen ..............................................7592 8041 
Medlem Jimmy Andersen...............................................2032 1243 
Medlem Connie Lauridsen..............................................7593 1165 
Medlem Lone Löyche ......................................................2575 8102 
Medlem Allan Deluga ......................................................4276 1680

EJEndoMSFUnKTionÆrEr
Afd. 201-202-205-206-208 Ørnegården m.fl., Jeppe Siig ...................................2688 8508
Afd. 203-204-207-209 Fr. Hansens Allé m.fl., Peter Kromann ...........................2688 8507
Mogens Hansen ......................................................................................................2688 8504
Afd. 210 ringparken, Johnny Hansen .................................................................2688 8510
Afd. 212-213-215 Midgårdsvej m.fl., Sv. Aage Pedersen ..................................2688 8515
Poul Stougaard ........................................................................................................2688 8513
Afd. 214 Korskærparken, Jens S. Andersen ......................................................2688 8514
Lars Herlufsen .........................................................................................................2688 8524
Afd. 216 Sønderparken, Mogens Madsen ..........................................................2688 8516
Afd. 217 Sønderparken, Finn Rasmussen ...........................................................2688 8517
Afd. 218 Skovvej, Parcelvej, Jens Schubert ......................................................2688 8518
Afd. 219-221-222-319 Vesterbrogade m.fl., Allan Jensen .................................2688 8521
Afd. 220 Skovvej, Kresten Binns...........................................................................2688 8520
Afd. 223 Prangervej ................................................................................................2330 9412

Afd. 301 Birkehaven, Charles Petersen ..............................................................2527 3701
Afd. 302-320 rønnehaven, Madsbyhus, Kenneth Thomsen .............................2527 3702
Afd. 303-304 Christianshusene, Fyrrehaven, Ib Nordkrog ...............................2527 3704
Afd. 305 Vaseparken i, Martin Ravn ....................................................................2527 3705
Afd. 306 Vaseparken ii, Jan Christensen ............................................................2527 3706
Afd. 307-324-330 Korskærparken, Ullerupdalvej 90-94, Bruno K. Jørgensen ...2527 3707
Jan Frandsen ...........................................................................................................2527 3708
Afd. 310 Sønderparken, Henrik Larsen................................................................2527 3709
Aage Kjærgaard ......................................................................................................2527 3710
Afd. 311-314 Hasselhøj, Toftegårdsvej, Brian Bo Petersen .............................2527 3711
Afd. 312 nestlegården, Dr.gade, Bjergegade, Kent Jensen ............................2527 3712
Afd. 313-316 Kirsebærhaven, Ved Volden, Fritz Rauchfuss .............................2527 3714
Afd. 315 Fuglsangparken, Kenneth Jensen ........................................................2527 3715
Afd. 317-322-416 damsbohaven, Kirsebærlunden, Mosegårdsvej 
Benny Hansen .........................................................................................................2527 3717
Afd. 318 Hoffmannsgården, ryes Plads, Jørgen Køngerskov .........................2441 6208
Afd. 319 Vesterbrogade, Allan Jensen ................................................................2688 8521
Afd. 321 dronningensgade, Bjergegade, Jørgen Køngerskov ........................2441 6208
Afd. 323 Snoghøjparken, Mogens Kristensen ...................................................2527 3723
Afd. 326 Treldevænget, Tenna Hentzen ...............................................................2330 9421

Afd. 401-402 Chr. richardtsvej m.fl., Jan Nissen ...............................................6029 7640
Afd. 403 rahbeksvej m.fl., Jan Linee ...................................................................6029 7641
Afd. 404 Christiansberg, Bjarne Christiansen ....................................................6029 7642
Afd. 405 Korskærparken, Stephen Jensen .........................................................6029 7643
Afd. 406 Sønderparken, Per Olsen. ......................................................................6029 7644
Afd. 407 Viaduktvej, Tenna Hentzen ....................................................................2330 9412
Afd. 408 Købmagergade, dalegade, Michael Olsen .........................................6029 7645
Afd. 415 Jupitervej ..................................................................................................2330 9412
Afd. 416 Mosegårdsvej, Mogens Kristensen .....................................................2527 3723
Benny Hansen .........................................................................................................2527 3717

Afd. 501 Kongensgade m.fl., Harly Borbjerg .......................................................2441 6207
Bjarne Christiansen ................................................................................................6029 7642
Afd. 502 Østerbo, Jørgen Køngerskov .................................................................2441 6208
Afd. 503 Korskærparken, Søren Frost .................................................................2441 6209
Afd. 504 Åbrinken, Herslev, Tenna Hentzen .......................................................2330 9421
Afd. 505 Pjedsted, Tenna Hentzen ........................................................................2330 9421
Afd. 506-513 Skærbæk, Ivan Dam Jensen ..........................................................4019 1560
Afd. 509 Taulov, Tenna Hentzen ............................................................................2330 9421
Afd. 510 Jyllandsgade m.fl., Michael Olsen .......................................................6029 7645
Afd. 511 Egeskov, Tenna Hentzen ........................................................................2330 9421

oMrÅdE-EJEndoMSFUnKTionÆrEr
Område 1+2: Alex Hofstedt ....................................................................................2330 9433
Område 3: Peter Willum Nielsen, Alex Vibholm Christensen ..........................2330 9415
Område 4: Jan Birger Andersen ...........................................................................2330 9452
                   Niels Linnet ...........................................................................................2527 3720
Område 5: Niels Erik Mikkelsen ............................................................................2527 3721 
Område 6: Thobias Jørgensen ..............................................................................2330 9412 
Område 7: Tenna Hentzen ......................................................................................2330 9421

Telefonliste



Bestil Fiberbredbånd 
og få waoo  oveni
Waoo  – online film og TV
Når du bestiller fiberbredbånd fra Waoo!, kan du se frem til timevis af god underholdning 
på computeren med waoo.tv, som er inkluderet i dit abonnement.

  TV kanalen FRANCE 24, som er en engelsksproget nyhedskanal, der sender interna-
tionale nyheder 24 i døgnet

  TV kanalen TV 2 FILM, der sender gode film uden afbrydelser døgnet rundt
 F ilmkataloget fra TV 2 FILM, hvor du finder et stort udvalg af film med noget for hele 

 familien. Og du vælger selv, hvilke film du vil se, og hvornår

Med Waoo! 2 får du 30/30 Mbit/s fiberbredbånd med hastighedsgaranti,
waoo.tv og et Telefoni 0,- abonnement, hvor du kun betaler for den tid, du taler.

Kontakt TREFOR Bredbånd kundeservice og bestil nu på 
telefon 70 211 101 eller læs mere på trefor.dk/waoo

Kåret til: Danmarks bedste internetudbyder
Waoo! kommer ind på en sikker førsteplads som Danmarks bedste 
internetudbyder i en undersøgelse foretaget af Loyalty Group, som 
har afdækket danskernes holdning til og loyalitet overfor deres inter-
netudbyder.

Kunderne har talt – Waoo! er bedst i test!

* Min. pris i 6 mdr.:1.014,-. Prisen består af abonnement (6x169,-) 1.014,-. Bindingsperioden er 6 mdr. Kampagneprisen gælder i 6 mdr. Herefter er normalprisen: 269,- pr. md. Kampagneprisen gælder for alle private kunder, der ikke har 
modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres fibernetforbindelse de seneste 6 mdr. Forudsætter adgang til fibernettet. Spar 600,- (100,- x 6 mdr.). 

Waoo! 2 inkl. waoo  
 30/30 Mbit/s fiberbredbånd
 Telefoni 0,- abonnement
 Trådløs router

Kampagnepris 
– bestil inden 30.04.13 

169,-
 
Prisen gælder de første 6 mdr., herefter 269,- pr. md.
Min. pris i 6 mdr. 1.014,-*

pr. md.

City of Ghosts
Foto: TV 2 FILM/Scanbox

Marvin er svindlernes konge. Jimmy 
er lærermester, faderskikkelse 
og billet til et nyt liv. Bare et sidste 
indbringende kup, og så er det slut. 
Det går desværre rivende galt. Med 
glubske FBI-agenter i hælene gør 
Marvin sig usynlig. Han er forsvundet 
fra jordens overflade sammen med 
Jimmys andel af kuppet. En fnysende 
Jimmy kan intet gøre – indtil nogen 
hvisker ordet Fjernøsten. Det lykkes 
Jimmy at opspore Marvin i Asiens. 
Men igen forsvinder Marvin. Denne 
gang ufrivilligt.


