
LEJLIGHEDEN
B E B O E R B L A D  F O R  B O L I G K O N T O R E T  F R E D E R I C I A SEPT · 3· 2015

Læs også:
• Nedgravede affaldsbeholdere – s. 10
• Bæredygtigheds-ambassadør – s. 12
• 60 år i samme lejlighed – s. 16
• NY serie: Hyggekrogen – s. 25

Klub Korskær er  
kammeratskab 
Børn og unge hygger sig på tværs af kultur 
og alder i Klub Korskær – s. 6

Læs også:
• Nedgravede affaldsbeholdere – s. 10
• Bæredygtigheds-ambassadør – s. 12
• 60 år i samme lejlighed – s. 16
• NY serie: Hyggekrogen – s. 25



3
4
6
9

10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
26
28
30
31

INDH  LD

6

Vesterbrogade 4 

7000 Fredericia 

7622 1200

www.boligfa.dk 

post@boligfa.dk

LEJLIGHEDEN
Blad for beboere i Boligkontoret  Fredericia
Oplag: 5300

Redaktionsudvalg
Lis Gregersen (ansv.), Flemming Lorenzen, Steffen Møller Borgbjerg, 
Finn Muus, Anja Paaske, Gitte Madsen, Stefan Weihrauch, Bianca 
Lassen og journalist Joan Grønning (redaktør)

Grafisk design
Jesper Seneca Art & Design · www.jesperseneca.dk

Forsidefoto
Jesper Seneca Art & Design · www.jesperseneca.dk

Foto
Jesper Seneca, Flemming Lorenzen m.fl.

Produktion
TekstXpressen.dk

Næste nummer
Medieudvalgsmøde: 23. september 2015
Udgivelse: 4.-5. december 2015

Leder: God, bedre, Fredericia

Kort & Godt

Klub Korskær er kammeratskab

Senior Bo Fredericia 

Nedgravede affaldssystemer

Bæredygtigheds-ambassadør

Indeklimatest

Rift om de renoverede og ombyggede boliger 

Nyt Aktivitetshus i Sønderparken

60 år i samme lejlighed

Kulturarven

Efter genhusning: ”Det er blevet rigtig godt”

Frivillig hjertestarter

Politiets tryghedsindeks

Hyldestbog – nu også som e-bog 

Ny serie: ”Hyggekrogen”

På job med... boligrådgiverne

Kurser for afdelingsbestyrelser

Udlejning af selskabslokaler og gæsteværelser

Telefonliste

10

15 20

2 LEJLIGHEDEN · SEPTEMBER 2015



AF ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN
ligr@boligfa.dk

God, bedre, 
Fredericia
En ny og reduceret bestyrelse tager 
fat på at sætte nye mål og visioner for 
Boligkontoret Fredericia

LEDER

Med over 5.200 lejemål er Boligkontoret Fredericia ikke 
kun Fredericias største boligorganisation, men også Tre-
kantsområdets største, lokale, forankrede boligorganisa-
tion med et bredt udvalg af ny-istandsatte boliger. 

I en stor kampagne rundt om i byen og via tv-spots, op-
slag og annoncer har vi siden maj fortalt om fordelene 
ved at bo alment hos Boligkontoret Fredericia – samtidig 
med, at vi med kampagnen har ønsket at sætte byen Fre-
dericia på Danmarkskortet, som dét byen er: En attraktiv, 
miljøvenlig og stemningsfyldt by at bosætte sig i.

Åbent Hus
Et væsentligt led i Boligkontoret Fredericias reklamekam-
pagne har været en række Åbent Hus-arrangementer, 
hvor alle interesserede tirsdage mellem kl. 15 og 17 i juni, 
juli, august og september har kunnet (og kan stadig et par 
gange endnu) se og opleve én af de flere end 100 ombyg-
gede lejligheder i Sønderparken og høre mere om mulig-
hederne for en bolig hos os. 

Der har været en meget stor interesse for arrangemen-
terne, hvor der i gennemsnit har været 50 besøgende. I 
sagens natur har der været mange besøgende fra Frede-
ricia, men der har også været gæster fra København, Fyn, 
Sønderborg og Kolding.

Fra industri til grøn by
Vores renoveringer og kampagne hænger sammen med, 
at Fredericia som by har fået nye muligheder, efter at den 
har forvandlet sig fra at være en industriby til at blive en 
grøn, attraktiv og hyggelig by ved Lillebælt. 

 Δ En by, hvor virksomhederne er flyttet fra bymidten til 
Danmark C-området for at give plads til udviklingen af 
midtbyen. 

 Δ En by, hvor vi geografisk ligger placeret midt i Danmark 
med en fantastisk infrastruktur. Bymidten er bevaret 
med sit oprindelige præg uden fx storcentre som i Kol-
ding og Vejle, som er en udfordring for detailhandlen i 
midtbyen. 

Det skal vi forstå at udnytte, så Fredericia bliver byen, hvor 
man ønsker at bo, når man flytter til Trekantsområdet. 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god læselyst med det nye 
nummer af Lejligheden.

FOTO: JESPER SENECA
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KORT & GODT

Velkommen
     til nye beboere
Vi siger velkommen til 208 nye beboere, der er flyttet ind i en 
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder.

(AP)

Nyt varmemesterkontor i Nord

17 afdelingsbestyrelser i det såkaldte ”Område 3 – Uden for Voldene” 
har samlet varmemesterfaciliteterne centralt
Det nye, fælles varmemesterkontor ligger på Indre Ringvej 
51, hvor det tidligere Ringvejens Bageri lå og er nu nabo til 
Brændeovnsspecialisterne, som er vores nye lejer af den 
øvrige del af det tidligere bageri.

Det er de større krav til brandsikkerhed og arbejdsmiljø, 
der er årsagen til at samle varmemesterfaciliteterne. 

Ved at afdelingerne lige uden for voldene samarbejder og 
samler deres varmemestres bygninger og lokaler, kunne 

de spare mange penge i modsætning til, at de hver især 
skulle gå i gang med at løfte deres individuelle varmemes-
ter faciliteter til et lovligt og tidssvarende niveau.

De nye lokaler blev færdige kort før sommerferien, og 
fremover er det her, at varmemestrene i området mødes 
og koordinerer den fælles indsats, spiser frokost, klæder 
om m.v.

Steffen Møller Borgbjerg

Rabat 
på træning

Nu er også FICNESS i Fredericia 
Idræts center en del af de mange til-

bud på dit Fordelskort, som alle vores lejere har. Spar 60 
kr. om måneden på træning. Normalpris 279 kr., men 219 
kr. for medlemmer i Boligkontoret Fredericia. Et FICNESS-
medlemskab giver adgang til træningscenter, holdtræ-
ning, svømmehal, bowling, badminton og bordtennis.

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

Fordelskort
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KORT & GODT

Miljøforum for alle
Er DU interesseret i miljø, 
bæredygtighed og energi? 

Så kig forbi Boligkontoret Fredericias elektroniske 
mødested, hvor alle, der har et bankende grønt 
hjerte kan læse mere og udveksle erfaringer.

Forummet var oprindelig kun for Boligkontorets 
Miljøagenter, men det er nu åbnet for alle, der er 
interesseret i miljø og bæredygtighed.

I det elektroniske forum kan du læse alle indlæg 
og kommentarer. Ønsker du selv at kommen-
tere eller omrette et indlæg, skal du oprette en 
bruger profil.

Besøg www.miljøagenter.dk 
– eller scan koden

 Joan Grønning

Tjek kalenderen på Boligfa.dk
Afdelingsmøder?
Er du blevet i tvivl om dato og sted for egen afdelings-
møde eller en anden, så kan du altid tjekke kalenderen på 
Boligfa.dk.

 Δ Har du en idé til 
et interessant emne, 
vi bør skrive om i 
”Lejligheden”?

 Δ Har du selv en god 
historie? - eller kender 
du én, der har?

 
Så send redaktionen et 
tip på blad@boligfa.dk

TIP
 OS!

www
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Klub Korskær er  
kammeratskab

I Medborgerhuset i 
Korskærparken er der 
hver aften gang i den 
i Klub Korskær. Her 
mødes områdets børn 
og unge for at ’hænge 
ud’ med deres venner

BØRN OG UNGE

AF JOURNALIST SUSANNE SIIG PETERSEN 

På bordet står en stor kurv med lune boller 
og Lurpak-smør klar – og de bliver hurtigt 
spist med glubende appetit, efterhånden 

som områdets børn og unge møder ind i klubben. Alle går 
de hen og hilser pænt og kammeratligt på klubleder Jacob  
Busk Hansen, inden de sætter sig. Nogle af dem giver 
 hinanden håndtegn. Alle taler de flydende dansk. 

”Det handler om de unge”
29-årige Jacob Busk Hansen er 
daglig leder af Klub Kors kær, og 
man fornemmer, at der hersker 
en helt naturlig respekt om-
kring ham. Ikke kun fordi han 
er leder af klubben, men fordi 
han udstråler en helt naturlig 
autoritet på en kammeratlig og 
imødekommende måde – som en slags storebror. 

Han er med til at skabe tryghed, stabilitet og underhold-
ning i de unges liv. Men Jacob selv er beskeden og absolut 
ikke meget for at være i fokus - for som han siger: 

”Det er de unge, det handler om. De er jo selv med til at 
skabe og opretholde den her klub med deres store enga-
gement og med deres lyst til at lave en masse aktiviteter. 
Nogle gange er der op til 60 børn og unge her på en aften”, 
fortæller Jacob, der – uden undtagelser – kan alle nav-
nene på dem, der kommer i Klub Korskær. Og han kender 
også deres søskende.

Men ellers ønsker Jacob ikke at være i centrum, så resten 
af artiklen, synes han, skal handle om de unge:

Virkelighedens integration: Tasnim 10 år, Galimo 13 år og Asiyah 9 
år hygger sig med noget så dansk som boller og lurpak-smør. 
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BØRN OG UNGE

Højt aktivitetsniveau
Særligt ved 18-tiden strømmer det ind med områdets 
unge til Klub Korskær. Og kurven med boller er nu ved 
at være tom. Nogle køber slush-ice og slik i Medborger-
husets café. 

Omkring kl. 19 er aktivitetsniveauet højt i klubben – både 
indendørs og udendørs. I kælderen sidder de ældre unge 
og samler op på den sidste ’sladder’, mens de spiller poker. 

Der kommer også en del, som ikke længere går i klubben, 
fordi de er blevet for gamle. Aldersgruppen i klubben er 
nemlig fra 8 til 13 år. 

De ’lidt for gamle’ unge har dog fået lov til at være her 
af Jacob, hvis de opfører sig pænt. Jacob opfatter dem 
nemlig som en ressource, fordi de hjælper til og holder 
øje med de små. 

Fodbold og venskab
I yndlingssofaen i kælderen møder vi Husnan, Jonas og 
Mile. De er alle 13 år og kommer her hver aften. 

”Hvis jeg ikke kom her, ville jeg helt sikkert kede mig”, for-
tæller en ærlig Husnan. Og de andre stemmer enigt i. 

...fortsættes næste side

De tre syriske søskende Jamal, Hussein og Sbasia leger med Lego.

Husnan, Jonas og Mile på 13 år kommer hver aften i Klub Korskær – 
og så elsker de at spille fodbold. Både på computer og ’rigtigt’, hvor 
de alle er udtaget til et stort stævne i Odense.
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Klub Korskær holder kedsomheden på afstand. Og man 
skaber nye venskaber – og nye interesser. Mange af klub-
bens unge drenge spiller fodbold. Og nogle af dem på et 
seriøst plan. 

”Vi er alle tre udtaget til et fodboldstævne i Odense”, for-
tæller drengene i sofaen stolt i munden på hinanden.

I Klub Korskær bliver der trænet fodbold – også af den vir-
tuelle slags med det sidste nye FIFA-fodboldspil til com-
puteren. Der bliver også spillet poker ved det store grønne 
bord i kælderen. Naturligvis kun med plastikjetoner.
 
To medhjælpere
Som nævnt i starten af artiklen er det for klubleder Jacob 
Busk Hansen hele tiden vigtigt, at det er de unge, der er i cen-
trum. Og han har faktisk gjort to af dem til sine medhjælpere. 

Den ene er den 25-årige Sundus. Hun står for pigegrup-
pen, som holder til hver onsdag aften i Klub Korskær. Her 
bliver der formet lysestager og pyntet tørklæder. Men det 
vigtigste er at være sammen og snakke om pigeting. 

Den anden er 18-årige Mustafah, som til daglig læser HF. 
Han har fire timer om ugen i Klub Korskær.

Selvom Klub Korskær primært har åbent om aftenen, så 
tager klubleder Jacob Busk Hansen og hans medhjælpere 
indimellem også på udflugter om dagen. Senest har de 
været til en ”Hård-på-brystet”-dyst, hvor de har gennem-

gået strabadser som en gående maraton. Over sommeren 
har drengene været til fodboldgolf og pigerne i badeland.

Jo, i Klub Korskær er kedsomhed ikke velkommen. Det er 
til gengæld alle områdets børn og unge.

BØRN OG UNGE

Facts

 Δ Klub Korskær ligger i Medborgerhuset på Ullerupdalsvej
 Δ Klubben er for områdets børn i alderen 8 til 13 år.
 Δ Unge over 13 år er velkomne, hvis de bidrager ved at 
hjælpe og tage ansvar overfor de yngre.

 Δ Klubben har åben mandag til torsdag  
fra kl. 17.00 til 20.00.

 Δ Klub Korskær har et fodboldhold. 
 Δ Du kan finde Klub Korskær på 
Facebook.

www

Sundus er 25 år er frivillig og 
hjælper især de unge piger i 
Klub Korskærs pigeklub.

18-årige Mustafah er 
ansat som medhjælper 4 
timer om ugen.

Fem flotte fodbolddrenge 
poserer sejt for fotografen. 
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AF DIREKTØR FINN MUUS, 
BOLIGKONTORET FREDERICIA

Alle medlemmer af Senior Bo Fredericia 
blev i juli bedt om at skrive deres senior-

bolig-bopæls-ønsker – i prioriteret rækkefølge – og en 
endelig venteliste lå klar i august, hvorefter medlemmer-
ne får deres placering oplyst.

Når Boligkontoret Fredericia har det samlede tegnings-
materiale af lejemålene, vil medlemmer med laveste 
nummer vælge lejlighed først, hvorefter Boligkontoret 
Fredericia kontakter den enkelte for en aftale på lejemålet 
og en huslejekontrakt.

Fredericia C 
(forventet 43 boliger) 
Der er udarbejdet og god-
kendt en lokalplan for byg-
gefelt OL7, så der ikke læn-
gere er forhindringer ift. 
hverken projektering eller 
fordeling af lejemålene. 

Det eneste, vi pt. afventer, er, at den endelige aftale mel-
lem Boligkontoret Fredericia og lokale investorer falder 
på plads vedrørende de planlagte almene boliger og en 
række ejerlejligheder. 

Vi forventer, at aftalen er på plads i starten af september, 
hvorefter vi udarbejder en tidsplan for det samlede pro-
jekt på Fredericia C, så de medlemmer, der bliver de første 
lejere, kan planlægge indflytningen i god tid.

Købmagergade skole
(53 boliger) 
Boligkontoret Fredericia har 
overtaget Købmagergade 
skole den 1. april 2015. Fore-
løbig er Senior Bo Frederi-
cias bestyrelse afdelingens 
byggeudvalg, indtil man har fundet de medlemmer, der 
som de første får lejemål i bebyggelsen. Herefter skal de 
selv vælge bestyrelse. 

Der er licitation på Købmagergades Skole den 14. sep-
tember 2015, hvorefter man forventer, at byggetiden er 
ca. 1½ år. Enkelte etaper vil dog kunne være klar til ind-
flytning tidligere, og den endelige tidsplan bliver oplyst 
senere.

IP Schmidts Gård 
(31 boliger) 
Boligkontoret Fredericia 
overtager hele IP Schmidts 
Gård pr. 1. oktober 2015, ef-
ter at de nuværende beboere 
har meddelt Fredericia Kom-
mune, at de ikke ønsker at købe ejendommen. 

I august blev der udarbejdet en tidsplan, så de første på 
listen til IP Schmidts Gård kan planlægge deres indflyt-
ning i god tid. 

De nuværende beboere kan beholde deres bolig og behø-
ver ikke at stå på ventelisten.

Alle medlemmer er nu skrevet på 
de forskellige ventelister, men nye 
medlemmer er stadig velkomne

Senior Bo Fredericia
Status:

SENIORBO

Jeg vil også gerne…

Bo i et seniorbofællesskab
Nye medlemmer i Senior Bo Fredericia er stadig 
velkomne. Det koster kun 100 kr. om året.

 Δ Vil du skrives op til de tre aktuelle projekter 
(Købmagergade, IP Schmidt og FredericiaC), skal du 
henvende dig til Boligkontoret Fredericia på Vester-
brogade 4. 

 Δ Vil du gerne have et medlemsnummer til fremtidige 
projekter, skal du melde dig ind i Senior Bo Fredericia 
ved at kontakte foreningens formand Edvin Steiness.

Læs mere om Senior Bo Fredericia på Boligfa.dk, og 
meld dig ind på seniorbo fredericia@gmail.com.

Ventelister

Alle medlemmer i Senior Bo Fredericia blev før som-
merferien bedt om at prioritere, hvor de helst ville bo og 
resultatet blev:

1. prioritet:  
Fredericia C: 103 interesserede
IP Schmidt: 19 interesserede
Købmagergade skole: 81 interesserede

2. prioritet:
Fredericia C: 71 interesserede
IP Schmidt: 58 interesserede
Købmagergade skole:  74 interesserede
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AFFALDSSORTERING

AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

De ligner lidt en forstørret pedalspand – 
bare uden pedal: De nye, pæne og lugtfrie 

‘paddehatte’ skyder i disse uger op i Sønderparken som 
toppen af isbjerget på nye, store nedgravede affaldsbe-
holdere. Alt sammen som et led i Helhedsplanerne i tre af 
Boligkontoret Fredericias områder:

 Δ I Sønderparken er nedgravningen færdig og ‘toppen’ er 
nu ved at blive sat på.

 Δ I Korskærparken startede man nedgravningen lige efter 
sommerferien, og i de kommende måneder bliver alle 
’toppe’ også sat på her.

 Δ I Hasselhøj vil beboerne inden årets udgang kunne glæ-
de sig over samme smukke affaldsløsning.

”I fremtiden skal alle beboere sortere markant mere, så 
mere af affaldet kan blive genbrugt. Det er derfor utrolig 
vigtigt, at hver enkelt beboer og husholdning fokuserer på 
at sortere korrekt og putte affaldet i de rigtige beholdere”,  
forklarer projektleder Bent Laursen der sammen med 
 kollega Jørn Brynaa står bag etableringen af de nye miljø-
stationer i de tre områder, så Boligkontoret Fredericia 
 allerede nu er på forkant med fremtidens krav.

Som de første steder i 
Fredericia får Sønderparken, 
Korskærparken og Hasselhøj 
– i nævnte rækkefølge – 
nedgravede affaldsbeholdere 

Nedgravede 
affaldssystemer

De nedgravede affaldsbe-
holdere har kun en ‘hat’ over 
jorden, hvor man putter sit 
affald i. Og da selve åbningen 
er ca. 1 meter over jorden, kan 
også både børn og kørestols-
brugere nemt benytte dem.
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Utrolig mange fordele
“Det nye affaldssystem giver flere sorteringsmuligheder, 
ser pænere ud og er mere hygiejniske, da affaldet bliver 
opbevaret under jorden og ikke tiltrækker bananfluer og 
bakterier mv.”, fortæller Bent Laursen og peger på, at be-
holderne også er sværere at udøve hærværk på:

“De er næsten umulige at sætte ild til, fordi beholderne 
ikke får tilført ilt. Og fordi beholderne står frit og ikke er 
gemt væk i en kælder eller skur, men står ‘frit fremme’, 
kan alle se, hvad der sker omkring dem. Derfor er risi koen 
for både hærværk, og at man kommer til at sætte affald 
ved siden af eller putter forkert affald i beholderne, mini-
meret”, smiler Bent.

Han fremhæver også, at de nye miljøstationer generelt 
bliver mere trygge at bruge, fordi de både er oplyste og 
ligger centralt, hvor mange mennesker færdes.

Chip styrer adgangen 
til affaldsbeholderen
Som noget nyt er det 
kun beboere i afdelingen, 
der kan smide affald i de 
nye beholdere, som kun 
kan åbnes ved brug af 
den chip, som bruges til 
at åbne opgangsdørene 
med. Det betyder, at ude-

frakommende ikke kan smide affald i beholderne, men at 
det kun er afdelingens beboere, som kan benytte den mil-
jøstation, som hører til hver enkelt afdeling.

“Faktisk kan vi kode chip’ene, som man ønsker i afde-
lingen. Vi har via chip’en mulighed for at se, hvordan de 
forskellige affaldsbeholdere bliver brugt, og hvordan der 
bliver sorteret i afdelingen”, fortæller projektlederen, der 
glæder sig over det nye system på beboernes vegne: 

Det handler ifølge ham både om at være grøn, sortere 
korrekt, få større genanvendelse og dermed forhåbentligt 
på sigt at kunne spare penge på sit affald. 

Tømning af affaldsstationer
De nye nedgravede affaldsstationer bliver tømt efter en 
fast tømningsplan – som miljøstationerne bliver nu.

Hvis Fredericia Kommune vælger at gå over til betaling 
af affald efter vægt, er de nye affaldsstationer forberedt 
til at følere kan blive installeret. Det vil samtidig give den 
enkelte afdeling mulighed for at påvirke udgiften for af-
fald til gavn for afdelingens økonomi og dermed for den 
enkelte beboers økonomi”, siger Bent Laursen.

Sortering af affald 
Hver miljøstation består af seks beholdere til hver sit 
affald – bioaffald, restaffald, papir, pap, glas-metal/fla-
mingo og hård plast/blød plast. De nedgravede affalds-
stationer er i hver enkelt afdeling placeret meget centralt 
for alle beboere i afdelingen.

Inden de nye miljøstationer bliver taget i brug, bliver de 
berørte lejere selvfølgelig informeret i detaljer om både 
sortering og brug af chippen, og hvordan chippen skal ko-
des/opdateres inden brug.

Etableringen og idriftsætningen af de nedgravede af-
faldsstationer sker løbende indtil ultimo november, hvor 
den sidste affaldsstation i Korskærparken er færdig – og 
inden årets udgang forventer man, at også Hasselhøj har 
fået de nye miljøstationer.

AFFALDSSORTERING

De nye affaldsbeholde-
re er en fordel for både 
miljø og beboere – og 
tilmed noget kønnere 
at se på end de gamle 
grønne containere. 

Bent Laursen glæder sig til, at alle tre afdelinger får de nye ned-
gravede affaldsbeholdere.
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AF JOURNALIST SUSANNE SIIG PETERSEN 

Han er i Boligkontoret Fredericia ansat til 
at fokusere på lige netop dét område, der 
interesserer ham allermest: Bæredygtig-

hed – såvel lokalt som globalt. Stefan Weirauch er en yderst 
miljøbevidst ildsjæl, som oven i købet har  videreuddannet 
sig inden for bæredygtighed. 

”Jeg har fremover det overordnede ansvar for at udvikle 
Boligkontorets strategi, visioner og mål i forhold til frem-
tidig bæredygtighed og energibesparelse for organisatio-
nen og dens beboere”, fortæller Stefan.

Og det er et helt naturligt fokus for Stefan, der selv tænker 
miljøbevidst i alt, han gør: 

”Når jeg står ved køledisken og skal handle ind, så tænker 
jeg fx over, hvor meget CO2, der bliver udledt for at produ-
cere et kg oksekød i forhold til et kg kyllingekød. Så vi får 

altså rigtig tit kylling hjemme hos os”, griner Stefan, der 
dog ikke er fanatisk. Med mindre det handler om madspil:

”Jeg planlægger ofte familiens aftensmad ud fra, hvad vi 
har i køleskabet, og hvad der er på tilbud. Jeg køber fx 
også tit fødevarer, der er tæt på udløbsdato for at undgå 
madspil og for at spare penge. Ofte er de fødevarer nem-
lig sat ned, og når vi spiser dem samme dag eller dagen 
efter, så sker der jo ikke noget ved det”. 

Stærk grøn profil
Stefan Weihrauch er et kendt ansigt i Boligkontoret, hvor 
han startede som inspektør og i lang tid har været ansat 
i Projektafdelingen som projektleder. Nu er hans arbejds-
fokus bare blevet endnu mere grønt. 

Dermed har Boligkontoret Fredericia skærpet organisati-
onens i forvejen meget bæredygtige profil, som udmærker 
sig i forhold til mange andre boligorganisationer i landet. 
Stefan er også sparringspartner for Boligkontorets Miljø-

Ambassadør for 
    bæredygtighed 

BÆREDYGTIGHED

Stefan Weihrauch tænker bære
dygtigt hele tiden – ja, faktisk 
kan han slet ikke lade være

For Boligkontoret Fredericia og 
Stefan Weihrauch gælder det om 
at tage stilling til bæredygtighed i 
hverdagen - ikke at være frelst.
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Flot indeklimatest

agenter og tovholder på energimærkerne (EMO) i afde-
lingerne, ligesom han sammen med inspektørerne råd-
giver og støtter afdelingsbestyrelserne, når de skal vælge 
materialer og metoder. Og så er Stefan en naturlig del  
af Boligkontoret Fredericias Energi- og Bæredygtigheds-
udvalg.

Drømmer om spændende udearealer
Omdrejningspunktet for Stefans arbejde er altid, at der er 
sammenhæng mellem økonomi, miljø og det sociale.

Stefan har fået en masse konkrete opgaver, men han har 
også drømme på beboernes vegne, som rækker udover 
miljømærkning af bygninger og måling af energiforbrug. 

”Det sociale aspekt af bæredygtighed ligger mig meget 
på sinde. Jeg har fx en drøm om at tænke helt nyt i forhold 
til alle vores udearealer. De kan blive meget mere dyna-
miske, rekreative og brugbare – som små energigivende 
 oaser”, lyder tankerne fra Boligkontorets egen bæredyg-
tighedsambassadør, der altså spænder lige fra ønsket om 
at skaffe sunde og tidssvarende boliger med godt inde-
klima og – i det store perspektiv – at give en bedre klode 
videre til vores børn.

Men én ting understre-
ger Stefan dog kraftigt:

”Det drejer sig dog ikke 
om at være ’frelst’ og al-
tid gøre ’det rigtige’. Det 
handler om, at man altid 
har et valg – og at alle 
vores valg har en miljø-
mæssig effekt – og så er 
det op til den enkelte at 
vælge”.

Vi har fået testet indeklimaet i en af de ombyggede bo-
liger på Søndermarksvej 42, 2. th., hvor specialfirmaet 
Eurofins har testet afgasningen i en lejlighed, efter den er 
blevet totalt ombygget.

Undersøgelsen foregår sådan, at firmaet holder lejligheden 
helt lukket i den 14-dages-periode, hvor de måler for 21 
forskellige navngivne, kemiske stoffer og koncentrationen 
af stofferne – alt det er samme et udtryk for indeklimaets 
kvalitet.

Resultatet af testen gav boligen et ’indeklima’-tal på kun 
430, hvor det i nyere boliger tit ligger på 1000-1500. 

I Boligkontoret Fredericia er vi meget glade og stolte 
over, at vi kan levere helt ombyggede boliger med helt nye 
overflader og helt nyt inventar og alligevel ligge på så lavt 
et niveau. Det er vi meget stolte af.

Eurofins konkluderer i deres rapport, at
•  ”Der er ingen af de påviste enkelt komponenter, der vur-

deres at være kritiske i sundhedsmæssig sammenhæng 
i forhold til de målte koncentrationer”.

Vi har haft fokus på indeklimaet og miljøet gennem 
hele projekterings- og byggeprocessen, og der er brugt 
Svane mærkede malinger, indeklimamærket trægulv, Inde-
klimamærket køkken- og badinventar, indeklimamærket, 
Svane mærket og C2C-certificeret linoleumsgulv.

Af Stefan Weihrauch, bæredygtighedsansvarlig

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er ifølge Stefan 
Weihrauch også fuglekasser, 
indbydende omgivelser, natur-
skifer på facaderne og 
masser af dagslys 
i boligerne.
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de renoverede 
og ombyggede

RENOVEREDE BOLIGER

Der er ca. seks ugers ventetid på en ombygget bolig, men ventelisten er 
levende, og der kommer hele tiden nye medlemmer til

AF BIANCA LASSEN
GENHUSNINGSKONSULENT

Boligkontoret Fredericias markedsfø-
ringskampagne, der har kørt både on- og 

offline og i trykte medier, har markeret os som områdets 
største boligorganisation. Kampagnen har været en stor 
succes, som vi bl.a. kan se på den store interesse, der har 
været – og fortsat er – for vores ”Åbent Hus” i en ombyg-
get lejlighed med elevator. Åbent Hus var planlagt at være 
i juni og juli, men er pga. den store interesse blevet for-
længet til august og september – to timer tirsdage.

”I juni var der mere end 500 besøgende. Folk var me-
get begejstrede og ville vide, hvor hurtigt de kan få de-
res drømmebolig”, fortæller boligrådgiver Anja Paaske, 
der sammen med boligrådgiverkolleger og varmemestre 
også stod klar med information og svar på spørgsmål.

Unge, voksne med børn
og seniorer
De besøgende kom fra alle sam-
fundsgrupper – der var både 
mange seniorer, der overvejede 
at sælge hus, en del familier med 
børn og flere unge par. 

Der har også været boboere fra de 
nærliggende boligområder for at 
sammenligne husleje og kvalitet, og flere fortalte, at Bolig-
kontoret Fredericias boliger er noget billigere i husleje. 

Eftersom kampagnen også har været vist på TV2 SYD 
og i biograferne rundt omkring i Sydøstjylland, kom der 
også besøgende lige fra Sønderborg og til Kolding-Vejle-
Esbjerg-området.

Åbent Hus-gæsterne ville primært vide, hvor hurtigt de kun-
ne få en bolig, og hvordan parkeringsforholdene er. Og så 
var der ekstra stor interesse og efterspørgsel på boligerne 
i gavlene, fordi de både har et ekstra stort gulv-til-loft-vin-
due i gavlen, der sikrer ekstra meget lys og åbenhed. 

Generelt var de besøgende meget begejstrede for, at lyset 
i boligen kan reguleres med de flytbare skodder i gavlen 
og på altansiden, som samtidig falder utrolig flot ind i 
bygningens arkitektur.

Mange udlejet – enkelte ledige tilbage
De ombyggede boliger ligger henholdsvis på Prangervej 
og Søndermarksvej i Sønderparken og på Ullerupdalvej og 
Korskærvej i Korskærparken.

 Δ På Ullerupdalvej har de første ombyggede boliger væ-
ret udlejet siden 2014.

 Δ På Prangervej er alle 54 eksklusive ombyggede boliger 
nu udlejet.

 Δ På Søndermarksvej var der ved redaktionens slutning 
udlejet 53 af de næste 65 ny-ombyggede boliger, al-
lerede inden håndværkerne havde afsluttet arbejdet og 
afleveret boligerne til udlejning. 

Først til efteråret 2016 er de næste 81 eksklusive ombyg-
gede boliger klar til udlejning, men vi ved allerede nu, at 
der bliver rift om dem. 

 Δ På Søndermarksvej får de sidste 54 boliger, der bliver 
klar til udlejning i efteråret 2016, en attraktiv beliggen-
hed direkte ned til Fuglsang Skov og dyrehaven, parke-
ring og bus direkte ved boligerne samt kun halvanden 
kilometer i gå-afstand til indkøb og Sandal Strand.

 Δ På Korskærvej bliver 54 boliger klar til udlejning i efter-
året 2016, og de ligger kun mellem 150 og 750 m fra 
centrale indkøbsmuligheder, lægehus og apotek, og det 
gør dem særligt attraktive for især ældre, der vil klare 
sig selv længst muligt i eget hjem. 

Rift om boliger 
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AKTIVITETSHUS I SØNDERPARKEN

Lækker og stilren arkitektur

AF ORGANISATIONS OG 
STYREGRUPPEFORMAND
LIS GREGERSEN

”Endelig har beboerne et 
fælles sted, hvor de kan lave arrangemen-
ter for og med hinanden. De har en ramme, 
og deres aktiviteter kan endelig udfolde sig. 
Der har nemlig været begrænset plads i pa-
villonen”, fortæller projektleder Stine Berg Sørensen.

Inde
Indretningen i Aktivitetshuset er meget åben, så alle kan 
bevæge sig overalt. Ingen rum ’ejes’ af forskellige interes-
segrupper – alle rum må bruges af alle, også selvom det 
enkelte rum er indrettet som fx kreative rum, unge-rum osv. 

Aktivitetshuset åbnede 1. august, og fremover kan beboerne 
købe kage, kaffe, the og smørrebrød. På sigt vil beboerne 
også kunne købe varme og lune retter, der bliver leveret fra 
Medborgerhuset i Korskærparken. Det er planen, at køkkenet 
skal drives i en kombination af frivillige og ansatte. 

Ude
Også udendørs bydes der på spændende løsninger, der 
lægger på til oplevelser og fællesskab. Der er skabt små, 
grønne oaser og en tagterrasse. Kombinationen af træ og 
græs giver et indbydende naturpræg. Særligt den store 

amfiscene er der store for-
ventninger til.

Aktiviteterne fra Pavillonen 
bli ver løbende flyttet til Aktivi-
tetshuset sammen med de 

kendte medarbejdere fra Helhedsplanen og fra de kom-
munale projekter som biblioteket, jobcenteret, sundheds-
sekretariatet, børneklub og ikke mindst alle de frivillige.

Det spritnye Aktivitetshus i Sønderparken blev indviet d. 28. august, men 
allerede i ugerne op til kunne man opleve et hus, der sydede af energi

Aktiviteter 
 Δ It-cafe.
 Δ Kreative damer og Strikkedamerne.
 Δ Lektiehjælp.
 Δ Undervisning for ordblinde.
 Δ Beskæftigelsesprojekt for ledige.
 Δ Klub Sønder 8-12-årige – kl. 17-20 mandag-torsdag.
 Δ Husbestyrelse. 
 Δ Forældreskole.
 Δ Fiskeklubben.
 Δ Foredrag.

Til aktivitethuset hører også flere 
terrasser i flere niveauer.
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BEBOERPORTRÆT

AF JOURNALIST OG FORFATTER LENE BYRIEL

”Det var som at blive født på ny. Vi følte 
virkelig, vi havde vundet i lotteriet!”

Sådan tænkte Kaj Aage Andersen, da han, hustruen og tre 
børn flyttede ind i en helt ny boligblok på Frantz Hansens 
Allé 1. september 1955.

Bag sig havde familien flere års dårlige oplevelser med en 
privat udlejer: I en villa fra 1920’erne med masser af fugt 
i kælderen boede de i stueetagen. Det ældre ægtepar, der 
ejede huset, havde førstesalen. 

Det var en svigersøn til ejeren og en jernbanekollega til 
Kaj Aage Andersen, der havde tippet parret om den ledige 
lejlighed. Han ønskede ikke selv at bo der længere.

”Vi var dumme nok til at flytte ind. Der var ikke så meget 
andet at gøre, for det var svært at få boliger den gang. 
Man skulle kende nogen.” 

Kortspil og kaos
I begyndelsen gik det fint: Huslejen på 60 kr. om måneden 
var til at betale, og selv om lejligheden ikke var særlig stor 
for en børnefamilie, var de lettede over at finde et sted  
at bo. 

91årige Kaj Aage Andersen havde 1. september 2015 boet 60 år i samme 
lejlighed på Frantz Hansens Allé, efter at han i 1955 skiftede en privat udlejer 
ud med en almen

i samme lejlighed!
60 år
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Det ældre ægtepar ville gerne være gode venner med fa-
milien, så der var lagt op til hygge med kortspilsaftener 
og samvær.

”Men det var ikke længe, vi spillede kort, og så begyndte 
det at gå skævt. De sagde, vi larmede og smækkede med 
dørene i tide og utide, så lofterne revnede. Manden krav-
lede i øvrigt også op med en stige og kiggede ind ad vores 
vinduer, når min kone gik ude i køkkenet.”

Uoverensstemmelserne med udlejeren endte med en 
retssag, som Kaj Aage Andersen vandt. Han og familien 
havde dog ikke lyst til at bo privat mere. 

I stedet besluttede parret at blive skrevet op til en almen 
bolig i den daværende Andelsboligforening. Den gang var 
telefoner ikke hver mands eje, så torsdag efter torsdag 
måtte man møde op på kontoret på Høgevej. Og så stil-
lede man sig ellers i kø for at få at vide, om der mon var 
en ledig lejlighed.  

Et nyt liv
Efter tre-fire måneder lykkedes det: Familien fik tilbudt en 
lejlighed i Andelsboligforeningens nybyggede afdeling (nu 
209) på Frantz Hansens Allé.

”Jeg kan huske, at huslejen var på 196 kr. om måneden. 
Og så skulle vi betale 1300 kr. i indskud. Det var mange 
penge! Jeg havde kun 800 kr., men kunne heldigvis låne 
resten af kommunen. Lånet blev afdraget med 15 kr. om 
måneden.” 

Kaj Aage Andersen husker stadig glæden ved at flytte ind 
i den helt nye og veludstyrede lejlighed. Med 69 m2 for-
delt på det, der dengang hed to-et-halvt værelse, var der 
endelig plads til ægteparret og de tre pigebørn: Pigerne 
kunne sove i køjesenge i soveværelset, og forældrene fik 
så børneværelset.

En særlig luksus var eget bad og toilet, som de før skulle 
ud på gangen for at benytte. Men det, Kaj Aage Andersen 
og resten af familien glædede sig allermest over, var, at de 
nu havde fred og ro.  

”Der var ingen ballade. Der var orden på tingene, og her 
kunne man bo dejligt og fredeligt uden nogen problemer.”

Et mylder af børn
Familien trivedes i den fine, nye lejlighed, og siden blev 
ægteparrets fjerde pige født. For børnene var det et trygt 
og godt sted at vokse op. Selv om de var nogle af de før-
ste, der boede i blokken, kom der hurtigt nye legekam-
merater til. 

”Der var masser af børn herude. Jeg synes, at jeg en gang 
hørte tallet 500. Der var i hvert fald rigtig mange. Men den 
gang legede de også mere udenfor, end de gør i dag”. 

Da børnene siden begyndte at flytte hjemmefra, blev æg-
teparret med Kaj Aage Andersens ord ”bare hængende”. 
Og selv om han i dag er alene, nyder han stadig livet i lej-
ligheden.

”Det ligger jo fint og centralt. Og der er styr på tingene. 
Man kan ringe til varmemesteren, hvis der er noget galt - 
hvis man fx skal have ordnet en vandhane. Næh, jeg flytter 
ikke nogen steder hen. Bortset fra... tøserne har sagt, at 
jeg kan komme på børnehjem, hvis jeg ikke opfører mig 
ordentligt”, griner Kaj Aage Andersen.

Flere af hans ”tøser” bor i øvrigt også stadig alment og 
er glade for det. En enkelt endda lige i nærheden. Og selv 
om Kaj Aage Andersen med sine 91 år godt kan mærke, at 
kræfterne ikke rækker så langt som før, regner han med 
at hygge sig i sin velindrettede bolig adskillige år endnu.

BEBOERPORTRÆT

En af de gode ting ved at bo alment er, at man kan ringe til 
varmemesteren, hvis der er noget galt. Jeg fik fx ordnet min 
vandhane uden problemer.

På altanen er der sol om efter-
middagen og aftenen, men bli-
ver der rigtig varmt, så kravler 
Kaj Aage ind i skyggen.
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AF FINN MUUS, 
DIREKTØR BOLIGKONTORET FREDERICIA

Vi har bygget boliger i Fredericia i 100 år. 
Vi er glade for vores indsats og den måde, 

de fire tidligere boligorganisationer har bidraget til by-
ens udvikling. I dag lever flere af vores ældre afdelinger 
et stille liv, selvom de har haft en meget stor betydning 
for byens udvikling. Jeg er derfor glad for, at Kulturstyrel-
sen og Landsbyggefonden er gået i gang med at udpege 
almene boliger og afdelinger i Danmark, som bør fredes 
eller bevares ud fra deres arkitektoniske og kulturhisto-
riske værdier. 

Fokus på kulturarv via Peter Olesen 
Jeg ved ikke, om vi i Boligkontoret Fredericia har afde-
linger, der bliver udpeget som bevaringsværdige eller 
fredede – men jeg ved, vi har afdelinger, der kunne være 
kandidater. 

Uanset om én eller flere af vores bygninger eller afdelin-
ger får stemplet ’bevaringsværdig’ eller ’fredet’, så har vi 
nogle afdelinger, hvor jeg mener, vi skal forsøge at bevare 

deres oprindelige udtryk. Det 
står helt klart for mig, efter jeg 

tidligere på året gik rundt i flere af vores afdelinger med 
Peter Olesen, der er arkitektur- og facaderevser samt for-
fatter til flere bøger om boligrenoveringer. Peter Olesens 
kommentarer fik mig til at reflektere og sætte fokus på 
den del af vores kulturarv i Fredericia.

Læs Peter Olesens kommentarer til vores afdelinger i sid-
ste nummer af ”Lejligheden”.

Gamle dyder – moderne fryd 
Det almene byggeri fylder rigtig 
 meget i Fredericias historie fra 
1915 frem til i dag, som du også 
kan læse i vores bog ”100 år med 
almene boliger i Fredericia”. 

Datidens byggeopgaver var mange, samtidig med at bolig-
organisationernes bestyrelser var stålfaste i deres krav om, 
at de ville skabe gode boligforhold for dem, der dengang 
blev betegnet som helt ’almindelige mennesker’. 

BEVARING OG FREDNING

Kultur-
arven
Nogle af vores afdelinger kan 
være bevaringsværdige, hvor vi 
har en særlig forpligtigelse til at 
værne om de kulturhistoriske og 
arkitektoniske værdier
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Fra 1915 og op gennem 1950’erne blev 
der derfor bygget rigtig mange almene 
boliger i Fredericia. Boliger af meget høj 
kvalitet, hvor arkitekter så meget stor 
prestige i at bygge almene boliger. 

Arkitektonisk umage 
Bevæger du dig rundt i de 
ældste af vores afdelinger, 
kan du ved selvsyn se, at ar-
kitekterne gjorde sig umage 
med arkitekturen og det at 
skabe en høj grad af socialt bæredygtighed i byggerierne. 
Byggerier, hvor miljø og fællesskab skulle være med til at 
skabe liv i boligområderne og byen. Som eksempler er:
 Δ Afdeling 501, ”Kongsgaarden”, der ligger som en karre 

i Kongensgade 75-83, Fynsgade 64-76, Dronningens-
gade 80-92 og Lollandsgade 1-13. 

 Δ Afdeling 203, Johs. Jensens Allé 5-43 og Fr. Hansens 
Allé 12-50. 

Fremtiden
I de kommende år har vi i Boligkontoret Fredericia den ud-
fordring, at vi skal tage stilling til, om størrelsen og kom-
forten i en lang række boliger i de ældste afdelinger svarer 
til det, man i dag forventer af en moderne bolig. 

Vi vil som boligorganisation skulle se på, ’om’ og i givet 
fald ’hvordan’ vi kan gennemføre påtænkte renoveringer, 

så vi både tager hensyn til vores politiske målsætninger 
om bæredygtighed, energibesparelser og tilgængelighed, 
og samtidig bevarer de arkitektoniske kvaliteter, som be-
byggelserne har. Det bliver en balancegang, fordi hensy-
net til at kunne leje boligerne ud, vægter højest. 

 Δ På den ene side kan fx en fredning både sætte be-
grænsninger for renoveringer og gøre dem dyrere.

 Δ På den anden side kan en fredning være med til at sæt-
te fokus på en afdeling og på selve Fredericia som by.

Det betyder fx, at vi ikke skal tænke tilgængelighed ind 
eller tænke på at sammenlægge lejligheder i en eventuel 
ombygning, hvis en afdeling skulle blive fredet.

Rettidig omhu
Vi tror på, vi kan løse opgaven sammen med beboerne. 
Men det står også klart, at uden Landsbyggefondens pri-
oritering og finansiering vil kommende renoveringer ikke 
blive nær så ambitiøse, som vi godt kunne tænke os. 

Selvom vi har beboerdemokrati og afdelingsbestyrelserne 
bestemmer over afdelinger og renoveringerne af dem, så 
står en eventuel fredning juridisk over beboerdemokratiet.

Det er derfor vigtigt med rettidig omhu, så vi hele tiden er 
på forkant og klar til at løse alle eventuelle udfordringer 
til glæde for både vores beboere og den danske kulturarv.

BEVARING OG FREDNING
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AF JOURNALIST SUSANNE SIIG PETERSEN 

I den lyse opgang tager Hans Peter Han-
sen glad imod os i døråbningen med 

fjernsynet kørende højlydt i baggrunden. Lyden kommer 
fra Hans’ store fladskærms-tv, som han nu har fået plads 
til på stuevæggen, efter at lejligheden er blevet 16 m2 
større. 

Hans Peter Hansen er tilbage i sin lejlighed i opgang 120 
på Prangervej, som er én af de mange, Boligkontoret Fre-
dericia er ved at renovere. En lejlighed, som han har boet i 
siden 1997, men som er blevet totalrenoveret, mens Hans 
i seks måneder midlertidigt boede i en af Boligkontoret 
Fredericias andre lejligheder på Ullerupdalvej.

GENHUSNING

”Det er blevet rigtig godt”

Hans Peter Hansen har været genhuset i seks måneder, inden han i 
april vendte tilbage til sin tidligere, men nu totalrenoverede lejlighed på 
Prangervej – og det har været det hele værd, mener han

Efter genhusning: 

Det er en god idé at tænke langsigtet, når det gælder din bolig. Det 
har 60-årige Hans Peter Hansen fundet ud af i forbindelse med 
genhusningen og totalrenovering af hans lejlighed på Prangervej.
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I starten var Hans bekymret for både det praktiske om-
kring at skulle genhuses i seks måneder, men også om 
han mon ville have råd til at bo i en ny og større og dermed 
også dyrere bolig i en sen alder. 

”Det skal være skidt, før det bliver godt”
”Det bryder selvfølgelig lidt op i én at skulle flytte. Men 
så slemt var det heller ikke, når det kom til stykket. Jeg 
lod jo bare være med at hænge noget op på væggene, så 
jeg skulle ikke engang betale for maling, da jeg flyttede 
derfra”, fortæller Hans Peter Hansen og henviser til det 
gamle ordsprog, ”det skal være skidt, før det bliver godt”:

”Og så var det alligevel aldrig rigtig helt skidt”, smiler Hans.

Supermoderne og større lejlighed
Boligen er nemlig i mellemtiden blevet udvidet fra 54 m2 
til 70 m2, og den har fået nyt køkken, nyt badeværelse, 
nye gulve, ventilationsanlæg med varmegenvinding, egne 
fjernvarme- og vandmålere, ny og større altan, dørtele-
fon, nye døre og vinduer samt elevator i opgangen.

”Det er blevet rigtig godt. Og som I kan se, er lejligheden jo 
blevet både større og mere åben og lys. Og så er pladsen 
faktisk også bedre udnyttet nu med gode vinkler og ska-
be”, fortæller en tilfreds Hans Peter Hansen, mens han vi-
ser rundt i den nu 70,4 m2 store lejlighed med egen altan. 

Luksus 
Hans nyindkøbte, store læderstole er der nu også blevet 
plads til. 

”Ja, jeg tænkte altså, at jeg ville have de her stole, så jeg 
kan invitere gæster til hygge i min nye stue. Det må sgu 
godt være lidt luksus”, griner han og demonstrer stolt, at 
alle fire stole skam kan lægges helt ned. 

Nye flotte gulve
Hans Peter er som ’fagmand’ særligt glad for det nylagte 
trægulv:

”Det er simpelthen så flot og fint lavet, det her gulv”, sy-
nes Hans, der selv er uddannet snedker. 

”Og derfor passer jeg også rigtig godt på det, og jeg har 
kun lige købt nogle små tæpper, som beskytter mod de 
værste ridser fra bordet”. 

Luksusfølelsen får man også i det store badeværelse, og 
det giver ham også en tryghed i forhold til sin kommende 
seniortilværelse: 

”Der er jo god plads herude, så hjemmesygeplejerskerne 
kan nusse mig på ørene, når jeg bliver gammel og måske 
skal hjælpes i bad”, griner han.  

Elevator giver tryghed
Hans er også glad for, at der nu er kommet elevator i op-
gangen efter ombygningen, fordi de giver ham en tryghed 
at tænke på, at hans nye hjem nu er fremtidssikret, når 
han engang bliver gammel:

”Jeg er lungesyg og har problemer med vejrtrækningen, 
så nu kan jeg nemt komme op til mit hjem, selv når jeg i 
fremtiden ikke længere kan gå op ad trappen”, fortæller 
Hans Peter.

Hjælp fra genhusningskonsulent
Igennem hele forløbet har Hans været glad for hjælp og 
råd fra genhusningskonsulent Bianca Lassen – både 
omkring de praktiske ting og om muligheder for at få bo-
ligtilskud. 

”Da jeg regnede lidt på det, kunne jeg godt se, at jeg godt 
kunne få det til at hænge sammen med den nye husleje – 
også når jeg bliver pensionist. Og så tænke jeg, at her skal 
jeg blive gammel”, slutter Hans Peter Hansen, der glæder 
sig til at blive boende i lejligheden resten af sit liv. 

GENHUSNING

Hans er glad for sin ombyggede lejlighed, hvor han også har fået 
en større og overdækkede altan, som han bl.a. bruger til at male 
sine flotte, farverige malerier, der hænger rundt om i lejligheden.

Listen i loftet viser, hvor meget lejligheden faktisk er blevet større 
efter ombygningen. Nu har Hans bl.a. fået plads til sit store tv.
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HJERTESTARTERE

AF JOURNALIST SUSANNE SIIG PETERSEN 

En elektrisk hjertestarter kan ikke i sig 
selv redde liv. Man skal vide, hvordan man 
bruger den. Det gør den 19-årige kontor-

elev Steffen Rosendahl Chris tensen. Han har ansvaret for 
Boligkontorets 20 hjertestartere – og så er han selv en af 
Fredericias ’hjertestartere’.

Steffen har styr på 
hjertestarterne
Som ansvarlig for Boligkontoret Fre-
dericias hjertestartere sørger han for 
at registrere hjertestarteren i et offi-
cielt register, når en afdeling fortæl-
ler ham, at den er opsat.

Som del af et korps af frivillige ’hjertestartere’ er han ud-
dannet til at udøve hjertemassage. Og da minutter kan 
være afgørende for at redde menneskeliv, har alarmcen-
tralen mulighed for at trække på de frivillige hjertestar-
tere, indtil ambulancen når frem.

”Jeg har selvfølgelig været på kursus i det og har alle de 
beviser, der skal til”, fortæller Steffen, der alligevel fik sit 
livs chok for et par måneder siden, da alarmen pludselig 
gik kl. 22 om aftenen: 

 ”Ja, jeg var sgu selv ved at få et hjertestop. Jeg var træt 
og på vej i seng og havde kun lige undertøj på, men så blev 
jeg godt nok lige vågen, og jeg fik da tøjet på i en hulens 
fart og så bare ind i bilen og afsted”. 

Minutter er afgørende
Steffen var den første på stedet, og det er netop dét, der 
er meningen med de frivillige hjertestartere: 

”Alarmcentralen kan gå ind og se på gps, hvem af os fri-
villige hjertestartere der er i nærheden, og så er der på 
den måde en chance for, at man kan være der hurtigere 
end ambulancen og falckredderne. Og det kan redde liv”, 
forklarer Steffen, der ikke var upåvirket efter det seneste 
alarmopkald: 

”Jeg sov ikke om natten, da jeg kom hjem. Alligevel var 
jeg glad, fordi jeg trådte til og forsøgte at hjælpe, det jeg 
kunne – og det bør mange flere i virkeligheden gøre. Vi 
bør hjælpe hinanden”. 

Derfor er Steffen også i særlig grad forarget over et tidligere 
tyveri af den elektriske hjertestarter i Korskærparken: 

”Det er simpelthen ufatteligt, at folk kan finde på den 
slags. Hvordan kan man finde på at stjæle noget så vig-
tigt som en hjertestarter? Hvem gør den slags? Og de 
kan jo ikke engang sælge den eller noget”. 

For Steffen er det tanken om at kunne gøre en forskel, der 
tænder ham. 

Vil du også være frivillig ’hjertestarter’ 
som Steffen?

Så læs mere på www.hjertestarter.dk 

Steffen Rosendahl 
Christensen har 
ansvaret for 
Boligkontoret 
Fredericias 20 
hjertestartere. Og 
så er han også selv 
frivillig ’hjertestarter’ 
– noget, som mange 
flere burde melde sig 
til, mener han

Frivillig hjertestarter

www
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AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Sydøstjyllands Politi i Fredericia fortsæt-
ter deres indsats for at gøre alle områ-
der i Fredericia trygge at bo i – og her i 

september foregår der en ekstra indsats i Korskærparken 
og Sønderparken. Det sker som opfølgning på en tidligere 
undersøgelse, hvor beboerne har svaret på, hvilke forhold 
der gør dem henholdsvis trygge og utrygge.

”Ligesom ved tidligere politiindsatser i de to beboelses-
områder, sætter vi denne ekstra indsats i værk for at alle 
beboere skal føle sig trygge ved at bo i området”, forklarer 
vicepolitiinspektør Peter Balsgaard  Nielsen. Han under-
streger dog, at netop Korskærparken og Sønderparken er 
to af de mest trygge områder i Danmark, når man kigger 
på de såkaldte ’særlig udvalgte boligområder’, som tidli-
gere gik under betegnelsen ghettoer. 

”Politiets tryghedsindeks”
Rigspolitiet foretager hvert år en undersøgelse af bebo-
ernes tryghed i forhold til kriminaliteten mange steder i 
landet – bl.a. også i Korskærparken og i Sønderparken. 
Undersøgelsen bliver også kaldt ”Politiets Tryghedsindeks”.

 
”På baggrund af resultatet af ”Politiets Tryghedsindeks”, 
vælger vi i Sydøstjyllands Politi i Fredericia, at vores ind-
sats i september skal have fokus på stoffer og alkohol 
på gadeplan, hensynsløs knallertkørsel og cykeltyverier”, 
fortæller den erfarne fredericianske politiinspektør.

”Det kan lyde voldsomt, men når man kigger tallene  efter 
i sømmene, så topper ’hensynsløs knallertkørsel’, som 
godt kan være irriterende, men som de fleste ikke anser 
som utryg i forhold til fx indbrud, overfald og stoffer”, for-
klarer Peter Balsgaard Nielsen.

Den erfarne inspektør har tidligere ved flere lejligheder 
udtalt, at det er mere trygt at gå en tur i Korskærkparken 
og Sønderparken end i fx Fredericia centrum. Og det står 
han ved, men derfor er forebyggelse stadig vigtigt. 

Tryghed det vigtigste
”I Sydøstjyllands Politi ser vi det som en vigtig opgave 
at forebygge og bekæmpe kriminaliteten og forebygge 
utryghed. Vi håber derfor, at vi med denne politiindsats 
i Korskær parken og Sønderparken kan være med til at 
sikre, at alle  beboere fortsat føler sig sikre og trygge i om-
råderne”.
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POLITI

Politiet i Fredericia gennemfører i 
september og oktober en såkaldt 
’trygheds skabende indsats’ i 
Korskærparken og Sønderparken. 
Det er dog ren forebyggelse, fordi 
de to områder i forvejen hører til de 
mest trygge af de såkaldt ’udsatte 
områder’ i Danmark

Politiets tryghedsindeks

Vicepolitiinspektør Peter Balsgaard Nielsen
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JUBILÆUMSBOG

AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Hyldestbogen ”100 år med almene boli-
ger i Fredericia” + ”Fællesskab i Frede-
ricia” er blevet læst af flere tusinde fre-

dericianere, og den er derfor blevet den succes, vi havde 
håbet på.

Ebog
Derfor har vi valgt også at tilbyde bogen 
som e-bog, som du gratis kan læse online. 
Vi håber dermed, at vi udbreder kendskabet 

til bogen i en endnu større kreds.

Du kan læse bogen via et link på forsiden af www.boligfa.dk

Fysisk bog
Selvom rigtig mange allerede har afhentet et eksemplar i 
Administrationen på Vesterbrogade 4, så er der stadig en 
stak tilbage. 

Hvis du derfor endnu ikke har set og læst den store og 
omfattende bog med masser af billeder, facts og anek-
doter, så slå et slag forbi kontoret i åbningstiden og få dit 
eksemplar.

Foredrag – gratis
Interessen for bogen og især historierne i den har nu fået 
Fredericia Bibliotek til at bede bogens forfattere om at 
fortælle om bogens tilblivelse – om de mennesker, de har 
talt med, og det researchmateriale, de har fundet frem.

Det sker mandag d. 28. september kl. 14-16, hvor bogens 
to forfattere, Lene Byriel og jeg, deler rundhåndet ud af de 
anekdoter og fortællinger, der dukkede op under resear-
chen til bogen. 

Foredraget er gratis, men du skal have en billet. Den kan 
du bestille via bibliotekets hjemmeside fredericiabib.dk/
arrangementer eller hos Fredericia Bibliotek, Prinsesse-
gade 27, 7000 Fredericia.

Populær bog – nu også som e-bog 
Nu kan du også læse den store hyldestbog som ebog. Du kan dog stadig 
hente et eksemplar af den trykte bog i Administrationen eller høre et foredrag 
om selve bogproduktionen på Fredericia Bibliotek d. 28. september kl. 1416

Tre veje til  
lokal bolighistorie 
Fysisk bog
Hent dit eksemplar på Vesterbrogade 4 eller send en mail 
til bogen@boligfa.dk og få den tilsendt mod portobetaling.

E-bog
Læs bogen online på Boligfa.dk

Foredrag
Bestil din gratis billet til foredrag d. 28 september kl. 14-16 
hos Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27 3. sal – eller via 
fredericiabib.dk/arrangementer.

1 9 3 0 - 1 9 4 0

I midten af 1930’erne var der stille i byens før-

ste boligforening, Arbejdernes Boligforening fra 

1915. Man passede de få afdelinger, der fandtes, 

og havde ikke store planer om udvidelser.

Blandt de mænd, der sad i bestyrelsen, var der be-

gyndende uro hos en lille gruppe. De syntes, der 

skete for lidt i den lille forening, der e� er deres 

mening kun fokuserede på at drive de par hund-

rede boliger, der allerede var bygget. 

Fredericia var dengang en levende industriby, og 

der manglede boliger til fabrikkernes mange ar-

bejdere, der var henvist til gamle, uhumske lejlig-

heder. Selvom Arbejdernes Boligforening siden 

sin start havde gjort sit til at a� jælpe bolignøden,

var det slet ikke tilstrækkeligt, mente de fem 

mænd: De ville bygge meget mere – og det skulle 

være snart.

De begyndte derfor at arbejde med tanken om 

at blive adskilt fra Arbejdernes Boligforening og 

danne en selvstændig boligforening. Det blev i 

første omgang til underafdelingen ’Arbejdernes 

ny Boligforening’, hvor de fem mænd selv udgjor-

de bestyrelsen. 

’Arbejdernes ny Boligforening’ havde kontor i 

kælderen i den gamle boligforenings ejendom 

på Falkevej, hvor bl.a. huslejeindbetalingen fandt 

sted. Der var kun kontortider på bestemte dage og 

Arbejdernes ny Boligforening 1930-1940

ANDELSBOLIG-

FORENINGEN

Afd. 1 (201) Falkevej

18 lejligheder i etagebyggeri. 

• Falkevej 19-23

 Opført 1939.
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58 A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

Ved at slå kræ� erne sammen er Boligkontoret Fredericia i dag ikke kun Trekantområdets største boligorganisation. Den er også rustet til at tage et stort samfundsansvar og til at imødekomme de store – og stigende – krav fra beboere og politikere.
Boligkontoret Fredericia er i dag ikke kun et sted, hvor man kan leje en bolig. Nej, Boligkontoret Fredericia er en holdspiller og et aktiv for byen, der deltager i byudviklingen og styrker beboer-demokratiet.

På Repræsentantskabsmødet 18. maj 2015 luk-kede man sidste kapitel i fortællingen om den historiske sammenlægning mellem Arbejdernes Boligforening, Andelsboligforeningen, LAB og Selvbyggerbo. 

Det var dagen, hvor Boligkontoret Fredericias  hovedbestyrelse blev reduceret fra 21 til 9 med-lemmer. 

Ringen er sluttet. 100 års almen bolig historie er fortalt, og vi er klar til de næste 100 år.

Velkommen hos os
Med det vil alle ansatte i Boligkontoret Frederi-cia sige tak til de mange frivillige i bl.a. afdelings-bestyrelserne, der hver især har en aktie i bolig-organisationens udvikling. Vi vil tage det bedste fra fortiden og bringe det med ind i fremtiden. 

Vi glæder os til at servicere både jer nuværende lejere og dem, der kommer i årene fremover.18. maj 2015 er det 100 år siden, at den første al-mene boligforening så dagens lys i Fredericia.
Der er sket meget de sidste 100 år: To verdenskri-ge, en verdensomspændende depression, en kold krig, de glade 60’ere og de fattige 80’ere. Men på det almene boligområde er det især de sidste to årtier, hvor der er sket ekstra meget i Fredericia, da fremsynede bestyrelser i Arbejdernes Bolig-forening, Andelsboligforeningen, LAB og Selv-byggerbo demonstrerede forandringsparathed og lagde kræ� erne sammen for at kunne servicere beboere og ansatte bedst muligt.

Set i bakspejlet er sammenlægningen gået over al forventning. Måske fordi alle – trods forskellige 

kulturer og vaner – har været indstillet på at kigge frem og ikke alt for meget tilbage.

Ændrede forhold og kravForholdene for og kravene til boligforeninger er nemlig ski� et enormt de sidste 100 år: • Tidligere var almene beboere o� est loyale over-for den boligforening, man var vokset op i. At ski� e bolig til en anden boligorganisation var næsten forræderi. Og i det daglige stillede man kun få krav til sin boligforening.

• I dag vægter almene beboere gode og moder-ne  boliger med alle bekvemmeligheder til den bedst mulige pris og en god service langt højere end gamle tilhørsforhold.

På vej ind i fremtiden 2015 100 års erfaring giver Bolig kontoret Fredericia den bedste ballast
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Som udgangspunkt har vi følgende emner i idé-støbeskeen. 

 Δ Indretning
-  Hvordan får du det bedste ud af dine kvadratmeter – 

for få penge? 
-  Har du et indretningsmæssigt ’problem-hjørne’?

 Δ Belysning
-  Hvordan får du den bedste hyggebelysning? 
-  Indret med lys.

 Δ Planter og grønt
-  Have – uden at have en (få mest ud af din altan/have/

terrasse)
-  Forår indenfor.

 Δ Husdyr 
-  Hvad har din hund/kat/fugl brug for i en lejlighed, når 

du ikke er hjemme? 
-  Min hund larmer og generer naboerne, hvad gør jeg?
-  Hund og kat omkring nytår.
-  Pasning af dyr i sommer(-ferie) – hvad er bedst?
-  Forsikringer. Hvad skal jeg vælge? Hvad siger lovgiv-

ningen?

Skal vi hjælpe dig?
 Δ Trænger DIT hjem til et frisk pust? 

- Eller har du et problemhjørne, du ikke rigtig synes, du 
udnytter godt nok? 

 Δ Er dit hjem nordvendt og trænger til tips til lysindretning
-  Eller mangler du tips til hyggebelysning?

 Δ Er dine husdyr alene hjemme i mange timer om dagen
-  Eller har du problemer med naboerne pga. dine dyr?

 Δ Ønsker du mere grønt i din lejlighed eller på terassen/
altanen?

 
Skriv til os og fortæl om dit problem – eller din udfordring 
– vedr. indretning, lys, husdyr eller planter – og vedlæg 
gerne fotos af det, du mangler hjælp til.

Sammen med en indretningsarkitekt, lyskonsulent, dyrlæge 
og gartner udvælger vi en række ’udfordringer’ fra de af 
jer beboere, der sender jeres spørgsmål og udfordringer 
ind til os.

SKRIV til os SENEST 22. september 2015 til jgr@boligfa.
dk eller LEJLIGHEDEN, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

Du hører fra os, hvis du bliver den heldige udvalgte, der får 
besøg af en fagperson og ’Lejligheden’ – du får gratis tips 
og råd, og vi laver en artikel om det hele, så andre beboere 
kan lade sig inspierere.

”HYGGEKROGEN”
NY SERIE:

Vi sætter i de kommende udgaver af ’LEJLIGHEDEN’ fokus på forskellige 
hverdagshyggeemner – og ikke mindst udfordringer – som vi så vil  
forsøge at hjælpe med at løse sammen med fagfolk på områderne

HYGGEKROGEN

25LEJLIGHEDEN · SEPTEMBER 2015



AF JOURNALIST SUSANNE SIIG PETERSEN 

Som beboer i en af Boligkontoret Fre-
dericias ejendomme kan du næsten ikke 
undgå på et tidspunkt at møde den smi-

lende Anja Paaske eller en af hendes fire kolleger, Helle 

Gantzel, Gitte Olesen, Henrik Würgler – eller kontorelev 
Steffen Rosendahl Christensen – enten fysisk ved skran-
ken eller i telefonen. 
 
På en helt almindelig arbejdsdag er de sammen i kontakt 
med over 100 beboere. Vi har fulgt Anja på en arbejdsdag:

PÅ JOB MED…

Boligrådgiverne er til for dig
Boligrådgiver Anja Paaske og hendes kolleger er altid klar til at hjælpe dig med 
alt fra ventelister til nye lejligheder, opsigelse og flytning. Vi har fulgt Anja på 
en helt almindelig arbejdsdag i Administrationen – og du er inviteret med 

8:00    
Mail og post:
Anjas morgen starter med, at hun tjekker og besvarer mails. 
Herefter tager hun og kontoreleven Steffen sig af den fysiske post, 
som de deler rundt til de rette modtagere i huset – det kan være alt 
fra svarskemaer og lejekontrakter til opsigelser mv.

Ud over at hjælpe jer beboere har boligrådgiverne også deres indi-
viduelle opgaver. Fx har Gitte Olesen og Helle Gantzel ansvar for det 
administrative i forbindelse med genhusninger, mens Henrik Würgler 
har ansvaret for Fordelskortet. 

8:15    
Møde:
Hver tirsdag har Administrationens udlejningsgruppe et ”rundt-om-
bordet”-møde, hvor de i fællesskab gennemgår aktuelle sager, nye 
udfordringer, nye love og aktuelle arbejdsgange. 

9:00    
Telefonrådgivning:
I løbet af dagen besvarer Anja 
opkald fra beboerne, som pri-
mært handler om udlejning. 

Det kan være rådgivning om 
overtagelse af ny lejlighed el-
ler opsigelse af nuværende 
lejlighed. Det kan også være 
om en generel udlejningssituation – i dag spørger en beboer fx: ”Tror 
du, at min lejlighed bliver lejet ud inden de tre måneder, som jeg  ellers 
hæfter for?” Spørgsmålene kan også være: ”Hvordan søger jeg ind-
skudslån, boligstøtte osv?”

I dag ringer en kvinde, fordi hun har modtaget tilbud via pendler-
ordningen, og hun vil meget gerne have lejligheden. Anja og kvinden 
aftaler, at Anja sender lejekontrakten, og at beboeren skal dokumen-
tere, at hun bor i Kolding og har arbejde i Fredericia.

10:00    
Kontoret åbner for ekspeditioner:
Selvom meget i dag kan ordnes via mail eller over hjemmesiden eller 
telefonen, så er den foretrukne betjening faktisk stadig den person-
lige kontakt i Administrationen. I dag kommer der fx en beboer ind 
som ønsker at fremleje sin lejlighed, og en anden vil søge om tilla-
delse til at installere en ny opvas kemaskine.
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PÅ JOB MED…

13:00    
Afløsning:
I dag skal Anja også afløse sin 
kollega direktions- og drifts-
sekretær Kirsten Källberg, som 
har ferie. 

Anja kigger nu på bl.a. klage-
sager om høj musik og husdyr-
hold i afdelinger, hvor det ikke 
er tilladt og besvarer jobansøgninger til to varmemesterstillinger.

Desuden tager Anja sig i dag hånd om årsregnskabet, som kommer 
retur med underskrifter og gør klar til de kommende afdelingsmøder. 

14:00    
Boligrådgivning:
En stor del af Anjas job består 
i boligrådgivning. I dag har 
Anja møde med et ægtepar, 
som har solgt deres hus, og 
som nu ønsker at aktivere de-
res medlemsnummer, som de 
har betalt til i flere år. Anja og 
ægteparret taler om ønsker for 
beliggenhed, og de aftaler til slut, at de selv kan kigge videre i ro og 
mag på boligfa.dk

12:30    
Frokost:
Anja spiser sin frokost, hentet fra den lokale slagter, sammen med 
sine  kolleger i Boligkontorets frokoststue på 2. sal. De kan dog ikke alle 
spise sammen, da Administrationen har åben for ekspeditioner hele  
dagen. Derfor må de gå til frokost på skift. 

15:00    
www.boligfa.dk:
Boligkontoret Fredericias hjemmeside – Boligfa.dk – bliver opdateret 
hver dag. I Udlejningen er det Anja og Helle, som opdaterer den del, 
der gælder boligerne. Fx lægger de jævnligt nye fotos op af boligerne, 
efterhånden som de bliver tomme og fotograferet. 

Boligkontoret Fredericias 
boligrådgivere:

Henrik Würgler har været med i 2 år i Boligkontoret Fredericia. 

Gitte Olesen har været ansat i 17 år 
– de første 7 år i Arbejdernes Boligforening. 

Helle Gantzel har været ansat i 17 år 
– de første 6 år i Andelsboligforeningen. 

Kontorelev Steffen Rosendahl Christensen har nu været 1 år i 
Boligkontoret Fredericia. 

Anja Paaske har været ansat i 20 år 
– de første 10 år i Selvbyggerbo.
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KURSER 2015

AF GITTE CHRISTIANSEN
FORMAND FOR KURSUSUDVALGET

Hermed kursuskataloget for efterårets kursusrække mål-
rettet medlemmer af afdelingsbestyrelserne.

Sæsonen starter med en ”Introaften” og fortsætter med 
emner som ”Hvem bestemmer hvad” , ”Budget og Regn-
skab”, ”Syn af lejligheder – hvordan?”, ”Råderet”og ”Bliv 
bedre til at kommunikere”.

Kurser til CV’et
Det er vigtigt med uddannelse, og udover at det giver vo-
res afdelingsbestyrelser konkret viden og indsigt i besty-
relsesarbejdet, så kan de også bruge mange af kurserne 
privat og på arbejdsmarkedet.

Al frivilligt arbejde og de kompetencer som fx kurserne i 
Boligkontoret Fredericia giver,  er efterspurgt på arbejds-
pladserne.

Mennesker, der har indsigt i penge, budgetter, bestyrel-
sesarbejde og beboerdemokrati, viser et helt menneske 
med mange kompetencer, og det efterspørger mange ar-
bejdsgivere i dag.

Er du nyvalgt medlem af din afdelings-
bestyrelse – eller kender du én, der er? 
– så læs om kurserne i efteråret her på 
siden eller på Boligfa.dk. www

Kurser
for afdelingsbestyrelser

Kursusudvalget har sammensat 
spændende kurser og introaftener 
målrettet medlemmer af afdelings
bestyrelserne
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Introaften for nyvalgte

Dato: 15. oktober kl. 18.00-20.00.
Indhold: Du lærer, hvad afdelingsbestyrelsens ansvar og 
kompetencer er, om loven på området, og hvordan du kan 
bidrage til gode afdelingsmøder.
Sted: Mødelokalet på Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia.
Målgruppe: Nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2015.

Hvem bestemmer hvad

Dato: 4. november 2015 kl. 16.30-20.00.
Indhold: Du lærer, hvem der bestemmer hvad i repræsen-
tantskabet, hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen og på 
afdelingsmødet.
Sted: Mødelokalet på Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia.
Målgruppe: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2015.

Budget og Regnskab

Dato: 5. november 2015 kl. 16.30-20.00.
Indhold: Du lærer det vigtigste omkring en almen boligaf-
delings driftsbudget og årsregnskab, så du kan følge med 
i, hvad afdelingens penge skal bruges og bliver brugt til.
Sted: Mødelokalet på Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia.
Målgruppe: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2015.

Bliv bedre til at kommunikere 
Dato: 12. november 2015 kl. 17.00-20.00.
Indhold: Du lærer grundlæggende fif om kommunikation 
– både mundtlig og skriftlig. Du lærer, hvordan du bedst 
får dit budskab ud, uanset om du taler med beboere, 
 Boligkontorets ansatte, pressen eller andre. Kurset er et 
grundkursus, så alle kan være med – uanset erfaring.
Sted: Mødelokalet på Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia.
Målgruppe: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Tilmeldingsfrist: 3. november 2015.

 Syn af lejligheder – hvordan? 

Dato: Mandag d. 16. november 2015 kl. 9.00-15.00.
Indhold: Du lærer, hvordan et syn foregår, om vedligehol-
delsesreglementet og den planlagte og periodiske vedlige-
holdelsesplan.
Sted: Medborgerhuset i Korskærparken. 
Målgruppe: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Tilmeldingsfrist: 9. november 2015.

Råderet – godtgørelse 
og fradrag 

Dato: Torsdag d. 26. november 2015 kl. 16.30-20.00.
Indhold: Du lærer reglerne bag både individuel råderet, 
den kollektive råderet og evt. lovgivningsmæssige fra-
drag. Og så får du indsigt I, hvordan man som afdeling og 
som privatperson kommer igang med alle dele.
Sted: Medborgerhuset i Korskærparken, Ullerupdalvej 13, 
7000 Fredericia
Målgruppe: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Tilmeldingsfrist: 19. november 2015.

KURSER 2015

Tilmelding mv. 
Ved hvert kursus bliver der serveret et let måltid.
TILMELDING efter først-til-mølle-princippet til: 
Til Kirsten Källberg på 7622 1205 eller kk@boligfa.dk.
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Afd. 214 
Gildesal (40 pers.) Ullerupdalvej 217 
Kontakt: Ejendomsfunktionær, 2688 8514 + 
2688 8524

Afd. 217 
Gildesal (30 pers.) Søndermarksvej 58 
2 gæstevær. Søndermarksvej 66 og 70
Udlejes kun til beboere i afd. 217 og 406 
Kontakt: Kirsten Jensen, 7591 0872
onsdag 16.30-18.00

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 + 3086 1731
Vinterhave (20 pers.) kan lånes gratis ved sam-
tidig leje af gæstevær. inkl. toilet og køkken. 

Afd. 305 
Beboerrum (90 pers.) Lumbyesvej 2-13 
2 gæstevær. Lumbyesvej 6-14  
Kontakt: 
Beboerhus: Kirsten Mikkelsen, 8126 0573 
(torsdag kl. 18-20) 
Gæstevær.: Inge Lise Eriksen, 2423 1595 
mandag-torsdag kl. 16-17.

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: Lis Passch, 5280 9330  
mandag-torsdag kl. 16-18.
Gæstevær.: Hans Frandsen, 4217 4080
mandag-torsdag kl. 16-18.

Afd. 307
Gæstevær. Korskærvej 18 1 MF  
Kontakt: Lone Hartung, 8154 5607
kl. 19-20.

Afd. 310
Beboerhus (50 pers.) Prangervej 130 
Kontakt:
Beboerhus: Ib Marcussen, 7593 4325

Afd. 311 
Beboerhuse (25 pers. + 50 pers.) Holmbjerg-
gårdsvej 76 
1 gæstevær. Holmbjerggårdsvej 127 
Kontakt: Kontakt: Annika Graversen, 3293 3697 
sms eller hasselhoej@live.dk

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

 = Udlejes kun til beboere i afd. 301-326. 
Kontakt: Kirsten Grombe, 7592 5348

Afd. 313 
Gildesal (30 pers.) Frejasvej 9 
Gildesal kan lejes af alle beboere i Bolig-
kontoret Fredericia.
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: Morten Mikkelsen, 2665 5788

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: Pia Jacobsen, Treldevænget 14,  
6048 1403

Afd. 402
Festlokale (36 pers.) Chr. Richardts Vej 1a 

 afd. 401- 416.
Kontakt: Lotte Lundfold, 2215 6947, 
efter kl. 16.00.

Afd. 405 
Festlokale (36 pers.) Ullerupdalvej 133 
Kontakt: Inga Pedersen, 2328 6312 

Afd. 406 
Festlokale (35 pers.) Søndermarksvej 104  
Udlejes kun til beboere i afd. 406 og 217 
Kontakt: Tonny Jensen, 7594 1934

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: Allan S. Nielsen, 2561 5514 eller  
tj.allan.stougard@gmail.com

Afd. 515 
Gildesal (50 pers.) Skolevej 129  
2 gæstevær. Skolevej 129 
Kontakt: Tina Bech, 2325 1372

Afd. 1 BSB Erritsø
Gildesal (45 pers.) Møllebo Allé 34  + BSB
Kontakt: Kim Hyldahl Nielsen, 7594 0261

Udlejning af 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 

7623 2730
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 toi-
let, 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

ADMINISTRATION
Direktør Finn Muus ..........................................................7622 1226 
Økonomichef Preben Lærche ........................................7622 1231 
Driftschef Steffen Møller Borgbjerg .............................7622 1220
Projektleder Stefan Weihrauch .....................................7622 1223 
Projektleder Jørn Brynaa ...............................................7622 1221
Projektleder Bent Laursen..............................................7622 1232
Projektleder Simon Gade Jensen..................................2330 9904
Genhusningskonsulent Bianca Lassen ........................7622 1215
Inspektør Kent Boholdt Larsen ......................................7622 1222 
Inspektør Michael Tonsberg ..........................................7622 1224 
Inspektør Simon Døssing ................................................7622 1254
Inspektør Tina Sand.........................................................7622 1229
Inspektør Torben Simonsen ...........................................7622 1230
Direktions- og driftssekretær Kirsten Källberg ...........7622 1205 
Økonomifuldmægtig Gitte Madsen ...............................7622 1206 
Økonomifuldmægtig Susanne Friis ...............................7622 1207 
Økonomifuldmægtig Inge Lauridsen .............................7622 1209
Løn/HR-ansvarlig Hanne Daugaard ..............................7622 1208 
Boligrådgiver Henrik Würgler ........................................7622 1201 
Boligrådgiver Gitte Olesen .............................................7622 1202 
Boligrådgiver Anja Paaske .............................................7622 1203 
Boligrådgiver Helle Gantzel............................................7622 1204
Kontorassistent Helle Thomasen ..................................7622 1208
Kontorelev Steffen Rosendahl Christensen ................7622 1211

OMRÅDESEKRETARIAT
Projektchef Stine Berg Sørensen .................................4024 0239 
Projektchef Anni Lindum.................................................4024 0236

BESTYRELSE
Boligkontoret Fredericia
Formand Lis Gregersen ...................................................2362 7592 
Næstformand Flemming Nis Lorenzen .........................2166 1341 
Medlem Bent Andersen ..................................................2112 3913 
Medlem Edvin Steiness...................................................7593 4435 
Medlem Verner Zachariassen .......................................7594 0533  
Medlem Karin Hedgaard Grønning ...............................2619 1221 
Medlem Gitte Christiansen .............................................7593 3450 
Medlem Lone Jensen ......................................................2992 5660 
Medlem Jonna Hansen ...................................................7591 2712 

BESTYRELSE 
BSB Erritsø
Formand Grethe Buch .....................................................2033 8209
Næstformand Kim H. Nielsen.........................................2747 2846
Medlem Tine Jensen .......................................................2652 0598

EJENDOMSFUNKTIONÆRER
Afd. 201-205-208 Ørnegården m.fl., Jeppe Siig ..................................................2688 8508
Afd. 203-204-207-209 Fr. Hansens Allé m.fl., Peter Kromann ...........................2688 8507
Johnny Hansen........................................................................................................2688 8504
Afd. 210 Ringparken, Claus Møller Hansen ........................................................2688 8510
Afd. 213-215 Midgårdsvej m.fl., Jens Schubert .................................................2688 8515
Poul Stougaard ........................................................................................................2688 8513
Afd. 214 Korskærparken, Claus H. Knudsen ......................................................2688 8514
Lars Herlufsen .........................................................................................................2688 8524
Afd. 217 Sønderparken, Mogens Madsen ..........................................................2688 8516
Finn Rasmussen ......................................................................................................2688 8517
Afd. 218 Skovvej, Parcelvej, Jimmy Steffensen ................................................2688 8518
Afd. 219-221-222 Vesterbrogade m.fl., Allan Jensen .........................................2688 8521
Afd. 220 Skovvej, Carsten Brøndbjerg.................................................................2688 8520
Afd. 223 Prangervej, Bjarne Vesterholm .............................................................2330 9412

Afd. 301 Birkehaven, Charles Petersen ..............................................................2527 3701
Afd. 302 Rønnehaven, Madsbyhus, Jan Nissen ................................................6029 7640
Afd. 303-304 Christianshusene, Fyrrehaven, Harly Borbjerg ..........................2527 3704
Afd. 305 Vaseparken I, Martin Ravn ....................................................................2527 3705
Afd. 306 Vaseparken II, Jan Christensen ............................................................2527 3706
Afd. 307-311 Korskærparken, Ullerupdalvej 90-94, Bruno K. Jørgensen ..........2527 3707
Jens Andersen ........................................................................................................2527 3708
Afd. 310 Sønderparken, Niels Linnet ...................................................................2527 3709
Åge Kjærgaard ........................................................................................................2527 3710
Arne Ulvestad
Afd. 311-314 Hasselhøj, Toftegårdsvej, Kenneth Thomsen .............................2527 3702
Afd. 312 Nestlégården, Dr.gade, Bjergegade, Alex Hofstedt ..........................2527 3712
Afd. 212 og 313 Kirsebærhaven, Fritz Rauchfuss ..............................................2527 3714
Afd. 212 og 313 Kirsebærhaven, Michael Olsen ................................................2527 3713
Afd. 315 Fuglsangparken, Kenneth Jensen ........................................................2527 3715
Afd. 317-322 Damsbohaven, Kirsebærlunden, Mosegårdsvej, 
Tobias Jørgensen ....................................................................................................2527 3717
Afd. 316-318 Hoffmannsgården, Ryes Plads, Jørgen Køngerskov .................2441 6208
Afd. 320 Jan Birger Andersen ...............................................................................2330 9452
Afd. 321 Dronningensgade, Bjergegade, Jørgen Køngerskov ........................2441 6208
Afd. 323 Snoghøjparken, Mogens Kristensen ...................................................2527 3723
Afd. 326 Treldevænget, Jan Rehmeier. ................................................................2330 9421

Afd. 402 Chr. Richardts Vej m.fl., Jan Nissen .....................................................6029 7640
Afd. 401+403 Rahbeksvej m.fl., Jan Linee ...........................................................6029 7641
Afd. 404 Christiansberg, Bjarne Christiansen ....................................................6029 7642
Afd. 405 Korskærparken, Lars Jensen ................................................................6029 7643
Afd. 405 Korskærparken, Jan Frandsen..............................................................2441 6209
Afd. 406 Sønderparken, Henrik Larsen................................................................6029 7644
Afd. 407 Viaduktvej, Jan Rehmeier. .....................................................................2330 9421
Afd. 408 Købmagergade, Dalegade, Peder Poetzsch .......................................2113 8012
Afd. 408 Købmagergade, Dalegade, Henrik Rosenfelt .....................................6029 7645
Afd. 415 Jupitervej, Bjarne Vesterholm ..............................................................2330 9412
Afd. 416 Mosegårdsvej, Mogens Kristensen .....................................................2527 3723

Afd. 501 Kongensgade m.fl., Flemming Andreassen .........................................2441 6207
Bjarne Christiansen ................................................................................................6029 7642
Afd. 502 Østerbo, Jørgen Køngerskov .................................................................2441 6208
Afd. 504 Åbrinken, Herslev, Jan Rehmeier ........................................................2330 9421
Afd. 505 Pjedsted, Jan Rehmeier .........................................................................2330 9421
Afd. 509 Taulov, Jan Rehmeier .............................................................................2330 9421
Afd. 510 Jyllandsgade m.fl., Peder Poetzsch .....................................................2113 8012
Afd. 510 Købmagergade, Dalegade, Henrik Rosenfelt  ....................................6029 7645
Afd. 511 Egeskov, Jan Rehmeier  .........................................................................2330 9421
Afd. 515 Skærbæk, Benny Hansen ......................................................................4019 1560

BSB Erritsø – Afd. 1, Ivan Dam Jensen ...............................................................2330 9980

OMRÅDE-EJENDOMSFUNKTIONÆRER
Område 3: Peter Willum Nielsen ..........................................................................2330 9415
Område 5: Jan Birger Andersen ...........................................................................2330 9452
Område 5: Niels Erik Mikkelsen ............................................................................2527 3737

Telefonliste
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frem for alt – hjem

LIGE NU 

NYISTANDSATTE LEJLIGHEDER 

I SØNDERPARKEN, FREDERICIA

ÅBENT HUS HVER TIRSDAG I AUG. OG SEPT.  

KL. 15.00-17.00. PRANGERVEJ 122, 2 TV. 

PENDLERBOLIGER

FORDELSKORT

RABAT

BOLIGKONTORET FREDERICIA  ·  VESTERBROGADE 4  ·  7000 FREDERICIA  ·  TLF. 76 22 12 00  ·  WWW.BOLIGFA.DK

Med over 5.200 lejemål er Boligkontoret Fredericia den største boligorganisation i  
Fredericia. Du kan frit vælge mellem en bred vifte af nyrenoverede og topmoderne 
leje boliger og nyde godt af vores samlede servicekoncept. Vi har reserveret 25% af lejlig-
hederne til pendlere og tilbyder et fordelskort med bl.a. store rabatter til byens butikker.
Gå ind på www.boligfa.dk og se hvad områdets største boligorganisation kan gøre for dig...
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