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LEDER

Bæredygtighed
og miljø de
vigtigste emner
Efter den varmeste og tørreste
sommer nogensinde er det blevet
endnu vigtigere, at vi alle gør noget
for at forbedre miljøet og prioritere
bæredygtighed. I Boligkontoret
Fredericia er vi godt i gang
FOTO: JESPER SENECA

AF ORGANISATIONSBESTYRELSESFORMAND LIS GREGERSEN

Bæredygtighed

ligr@boligfa.dk

På det bæredygtige område gør vi, hvad vi kan for at opføre bæredygtige boliger og støtte vores beboere i at leve
bæredygtigt. Til det formål har vi senest oprettet Facebook-siden "Bæredygtig Bolig&Liv", hvor vi sætter fokus
på vores arbejde for miljøet, ligesom siden er med til at
skabe en fælles platform for idé- og vidensdeling for alle
med interesse i det bæredygtige arbejde.

Sidste år bød jeg jer alle sammen velkommen tilbage fra
sommerferien efter en lang og våd sommer. I år vil jeg
gøre det samme, men denne gang efter en lang og solrig
sommer, hvor I alle sammen forhåbentlig har fået tanket
noget energi på kontoen, inden efteråret sætter ind.

Byudvikling
Boligkontoret Fredericia er med vores ca. 5.000 lejemål
en af de største boligorganisationer i Trekantområdet.
Det forpligtiger os til at tage et stort ansvar for udviklingen af vores by, der sammen med nye boligformer og
klare by- og boligpolitiske holdninger hele tiden har været
en del af vores mål siden sammenlægningen i 2011.
I 2016 udarbejdede vi vores første
"Visions- og Målsætningsprogram" og
"Handleplan", der viste en retning for
vores boligorganisation frem til 2018.
Den er nu blevet afløst af "Visionsog Handleplan 2018-2021", der blev
godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2018.
Som boligorganisation vil vi fortsat
være en udviklingsorienteret og bæredygtig organisation, der er med til at
udvikle anderledes boligformer og finde
løsninger, så alle kan finde sig en bolig i
Fredericia, som de har råd til at bo i.

Har du derfor en artikel, en idé eller et debatemne, så del
det på siden, og vær med til, at vi sammen kan skabe et
grønnere og mere bæredygtigt miljø.

Bred involvering
Arbejdet med den nye retning i den nyeste "Visions- og
Handleplan" har taget tid, fordi vi har gjort rigtig meget
ud af at involvere så mange som muligt
gennem flere workshops – både organisationsbestyrelsen, afdelingsformænd
og personale har været involveret. Det
har været en givtig proces, hvor vi er
kommet langt med det, som vi mener er
vigtigt at have fokus på de kommende
tre år.
Med de ord vil jeg gerne på bestyrelsens og egne vegne ønske jer
alle nogle gode afdelingsmøder her
i efteråret – og rigtig god læselyst
med denne udgave af LEJLIGHEDEN.
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KORT & GODT

Har du
en god historie?
– eller kender du nogen, der har?
Lige nu bor der over 10.000 mennesker i Boligkontoret
Fredericias over 5.000 lejemål – alle med hver deres søde,
sjove, spændende, overraskende og interessante baggrund, historie eller livssyn.

Fortæl den i "LEJLIGHEDEN"
Har DU en anderledes historie eller spændende oplevelser
i dit liv, som du gerne vil fortælle om – eller kender du én,
der har – så skriv til redaktionen på joan@gronning.dk,
ring til Boligkontoret på 7622 1200, eller nævn det for en
af Boligrådgiverne, næste gang du kommer forbi Boligkontoret Fredericia i Vesterbrogade.

Har du givet os dit

SAMTYKKE?
På grund af den nye persondataforordning har Boligkontoret brug for dit samtykke for at betjene dig bedst muligt.
Vi skal bl.a. have din tilladelse til at bruge dit CPR-nummer, dit telefonnummer og din e-mailadresse, så vi fortsat kan sende dig vigtige informationer, boligtilbud og
sms-beskeder samt udbetale til din NemKonto.

Sådan gør du
Log derfor ind på lejersiden på www.boligfa.dk og vælg
"Mine oplysninger", hvor du kan ændre dine samtykke
erklæringer og læse mere om hvert enkelt. Er du ikke online, så kom ind på kontoret, så ordner vi det sammen.

Bæredygtig Bolig&Liv
Vi har flyttet vores populære "Miljøforum" fra Boligkontoret Fredericias
hjemmeside til Facebook, så det bliver
hurtigere, nemmere og mere direkte
at lægge oplæg og debatter ud.
Her fokuserer vi på den brede bæredygtighed – altså social, økonomisk
og miljømæssig bæredygtighed, så
du kan læse om alt fra fuglekasser til
atomkraft og fra mad til mikroplast.
Vi overvejer også, om vi skal oprette
fællesarrangementer om de emner,
der får flest 'likes'.
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KORT & GODT

Fordelskort

Velkommen
til nye beboere

Vi siger velkommen til 141 nye beboere, der er flyttet ind i en
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder.
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Skal din bolig gøres mere indbydende og vinterklar
med nye gulve eller gardiner – eller trænger væggene til nye farver? Så husk, at du med vores Fordelskort i hånden får rabat hos både Chris Gardiner,
BT Gulve & Gardiner og Sadolin i Fredericia.

eller barnebarn

Hjælp dit barn på vej
Meld dit barn eller barnebarn ind i Boligkontoret Fredericia, når de fylder 15 år, og hjælp dem dermed på vej til en
god og billig lejlighed hos Boligkontoret Fredericia, når de
bliver voksne.
Det koster 200 kr. at melde sig ind hos Boligkontoret Frede
ricia og herefter 125 kr./år at bevare sin anciennitet.

Beboere bag murmaleri
Beboerne på Købmagergade
SeniorBo vil forvandle en kedelig
grå mur til et farverigt murmaleri –
malet af beboere naturligvis
Hvordan forvandler man
en grå mur til liv og livsglæde, samtidig med at
man inspirerer og aktiverer beboerne – og alt
sammen for meget få
penge?
Ja, i SeniorBo på den tidligere Købmagergades Skole gør
de det ved at have en afdelingsformand med utraditionelle idéer, amatørkunstnere som beboere og en ansøgning
til Boligkontoret Fredericias "Fond til sociale formål", som
man har søgt om at dække udgifter til maling, pensler mv.
Det bliver beboer og amatørkunstmaler Benny Uldall, der
sammen med en gruppe amatørkunstnere i afdelingen
skal forvandle den triste mur til livsglæde med inspiration
af malerne Troels Trier og Johnny Madsen.

Disse glade billeder
kommer snart til at
prydre en gavl i gården
på Købmagergades
Skole. Motiverne er en
såkaldt ’parafrase’ –
en fri bearbejdning af
en anden kunstners
værk. Her efter inspiration fra Troels Trier
og Johnny Madsen.

"Ja, hvorfor gå over åen efter vand, når vi har en kunstner
i huset", smiler Verner Zachariassen, der var idémand bag
murkunsten og afdelingens første formand indtil dette
års afdelingsmøde, hvor han valgte at stoppe.
"Det er en win-win-win for alle. Vi beboere får noget farverigt at kigge på, en gruppe beboere bliver aktiveret med
noget kreativt og Boligkontoret Fredericia viser igen, at
de er foran. Murmalerierne bliver de første af sin art i Fredericia".
LEJLIGHEDEN · SEPTEMBER 2018
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BEBOERPORTRÆT

noget særlig stort: 15. april i år blev
Jan danmarksmester i handicapskydning, og samtidig slog han ny
dansk rekord.
"Jeg drømmer tit om skydning, og i
mine drømme har jeg altid vundet.
Nu lykkedes det også i virkeligheden", siger Jan, der bor i afd. 326
Treldevænget.
Jan har været fascineret af skydning, siden han var ganske lille.
"Det skyldes nok, at min far gik på
jagt. Jeg ville så gerne med ham,
men det er ikke nemt, når man sidder
i en kørestol", fortæller Jan, der også
husker, at det var svært, når kammeraterne skulle på fodboldbanen.
"Der kunne jeg jo heller ikke være
med i min kørestol", siger han.

Ikke nemt med kørestol

Danmarksmesteren i Trelde:

Jan skyder
aldrig for sjov
Jan Winther har hele sit liv været lam i benene og
næsten døv. Men Jan har altid kæmpet, og senest
er han blevet danmarksmester i handicapskydning
AF JOURNALIST
ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Jan Winther har ikke haft den nemmeste start på livet. Han blev født
for 39 år siden med rygmarvsbrok og
har aldrig kunnet bevæge benene.
Som treårig væltede hans barnepige
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Faren foreslog derfor den dengang 8
år gamle Jan, at han kunne begynde
til handicapskydning.
"Jeg blev grebet af det med det
samme. Og selvom jeg nu har skudt
i over 30 år, så glæder jeg mig lige
meget, hver gang jeg skal skyde", siger Jan.
Og han er ikke i tvivl om, hvad der er
årsag til, at han hurtigt blev blandt
de bedste og for 10 år siden kom
med på landsholdet.

på cyklen, mens Jan sad bagpå uden
cykelhjem. Det hårde slag, da Jan
ramte jorden med siden af hovedet,
gjorde, at Jan blev næsten døv.
Men på trods af en hård begyndelse
har Jan altid formået at kæmpe sig
videre. Og senest har han opnået

En af flere trofæsamlinger vidner om Jans
mange år med træning og sejre.

BEBOERPORTRÆT

marvsbrokken. Og der er også en ledsager, som hjælper med at købe stort
ind, så han kan undgå de tunge løft.
"Men ellers kører jeg selv rundt i min
bil. Jeg skal jo også besøge min familie i Højer", siger han.

Fred og ro i Trelde
Jan øver dagligt - også i stuen i rækkehuset i Trelde.

"Jeg skyder ikke for sjov. Jeg har
taget det alvorligt lige fra begyndelsen. Jeg er stædig, og så bruger
jeg meget tid på træning", fortæller
Jan, der en gang om ugen kører til
Vejle Skytteforening for at træne. En
del af træningen foregår i Jans hjem,
hvor han med en laser på riflen 'skyder' på en computerskærm.
Tidligere kørte Jan til træning i Kolding og Vejle tre gange om ugen.
"Men det er åbenbart ikke nødvendigt. Det er først efter, at jeg er
begyndt at køre dertil en gang om

Mere end
danmarksmester

Efter skydekonkurrencen i Næstved kunne Jan Winther kalde
sig mere end danmarksmester.
I samme omgang fik han nemlig
også sølv og bronze. Guldet og
dermed danmarksmesterskabet
kom i luftskydning, mens sølv
og bronze kom i to forskellige
salonriffel-discipliner.

ugen, at jeg vandt guldet", siger Jan
med et smil.

OL er næste mål
Skydekonkurrencen foregik i Næstved med i alt 65 deltagere.
"Min modstander i finalen har været
danmarksmester fem gange, så jeg
var nervøs. Men min træner var god
til at få ro på mig. Og pludselig var
det mig, der var danmarksmester.
Det var en helt fantastisk følelse,
og jeg kan huske, at jeg flere gange tjekkede, om det nu også kunne
være rigtigt", siger Jan, der allerede
har et nyt mål.

Jan flyttede fra Højer til
Fredericia i 1999, fordi her
er gode muligheder for folk
med hørevanskeligheder.
Jan er tilknyttet skolen ved
Center for Høretab i Fredericia, Fredericiaskolen.
"I begyndelsen gik jeg i en almindelig folkeskole. Men det var svært at
følge med, fordi jeg ikke kunne høre
særlig godt. Det blev meget bedre,
da jeg kom til skolen i Fredericia".
I 2009 flyttede Jan fra midtbyen af
Fredericia til Treldevænget i Trelde.
"Jeg er rigtig glad for at bo her. Jeg
har nogle rigtig gode naboer. Jeg er
opvokset på landet og sætter stor
pris på fred og ro", siger Jan, der
ofte bruger de smukke omgivelser
ved Trelde. Især når der er en skydekonkurrence i sigte.

"Jeg vil med til OL for handicappede", siger Jan, der er førtidspensionist og derfor har mulighed for at intensivere træningen yderligere. Det
kommer dog ikke til at gå ud over de
dage, hvor han sammen med hunden Plet er frivillig besøgsven på plejehjem i Kolding, Vejle og Fredericia.
"Det kan hverken Plet eller jeg undvære. Det er sådan en stor glæde. Der
er mange ensomme mennesker, og
dem vil jeg ikke svigte", siger Jan, der
stort set klarer sig selv i hverdagen.
Han har af og til hjælp til rengøringen,
fordi han har ondt i ryggen pga. ryg-

Jan forbereder sig med ro – her med Plet
og en veninde.

"Jeg kan godt lide at forberede mig
med en gåtur ved stranden sammen
med Plet. Der er sådan en dejlig ro,
så jeg kan holde fokus. Det betyder
meget for mig".
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GRØNNINGEN

8-årige Zen hjalp borgmester Jacob Bjerregaard med at klippe snoren til Grønningen –
Fredericias nye bypark. Den røde snor holdes
af 13-årige Thien Nga og 12-årige Jamaad.

Indvielse:

Fredericias egen
Central Park
Danmarks bedste ghetto har netop indviet sin helt
egen bypark og inviterer alle fredericianere til at
komme og nyde både natur og aktiviteter
AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Over 300 fredericianere smuttede
forbi Fredericias nyeste grønne åndehul – Grønningen i Korskærparken. Her holdt Boligkontoret Fredericia og Boli.nu d. 1. september fælles
indvielse i den fredericianske udgave
af Central Park i New York.

"Korskærparken er langt bedre end
sit rygte og milevidt fra fx Gellerupparken og Vollsmose. Jeg oplever
ikke, at jeg bor i en ghetto. Selvfølgelig har vi udfordringer, men det
har de fleste steder, hvor forskellige aldre, kulturer og religioner bor

Gang i Danmarks 'bedste ghetto'
Med konkurrencer, rulleskøjteløb og
udendørs fitness samt en god gammeldags pølsevogn understregede
Korskærparken endnu en gang, at
godt nok står området på regeringens ghettoliste pga. gamle statistikker, men de fleste beboere ser området som Danmarks bedste ghetto:
8
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I Danmarks bedste ghetto blev der serveret
pølsevognspølser i store mængder.

10-årige Hamdi med saksen.

sammen. Vi har et dejligt område –
og nu også med et fint naturområde
med aktiviteter", siger Kjeld Hansen,
formand i Foreningen Korskær.

Grønt åndehul
Også Boligkontoret Fredericia er tilfreds med områdets udvikling:
"Da vi sammen med Boli.nu købte
det grønne område, vi nu kalder
Grønningen, af Fredericia Kommune,
lå det kedeligt hen med skæve fliser
og ødelagte lygtepæle. Lokalplanen
dikterede "tæt, lav bebyggelse", men
vi mente, at området trængte til lys
og liv, så valgte at gøre det til et rekreativt område", fortæller Lis Gregersen, Boligkontoret Fredericia.

GRØNNINGEN

I en af områdets nye 'pause-pladser' tager
10-årige Razan sig en slapper.

"Idéerne piplede frem, da afdelingerne
kom med deres ønsker", fortæller Lis
Gregersen og nævner i flæng:
Indhegnede boldbaner, motionsredskaber, små grillpladser og små
læ-hyggekroge var blot nogle af
idéerne, der i dag er udført. Og ikke
mindst skulle Grønningen være en
grøn og aktiv 'vej' fra øst mod vest
igennem området.

Grønningen er for hele Fredericia og for alle generationer, der hygger sig sammen.

Ikke beboernes penge
Beboerne og boligorganisationen har
i fællesskab bestemt form og indhold, og pengene kommer fra Landsbyggefondens infrastrukturmidler.
"Pengene er ikke taget fra beboerne
i området, og netop derfor er områ-

det 'for alle', og vi håber, at alle fredericianere vil komme og nyde Grønningen", understreger Lis Gregersen,
der håber, at området fremover bliver en fast del af større aktiviteter i
byen: Fx et naturligt midtpunkt for
events/aktiviteter som Handerupløbet
eller rulleskøjteløb.

Hvad synes du?
Fredericianere om den nye park – og ghettostemplet

Marwa (33) og Khalid (36) samt datteren Shapal (3)
og sønnen Omed (6)
Vi har boet her i 4 år og er meget glade for det. Inde i byen er der
kedeligt og tit ingen mennesker. Her er altid liv, der er altid nogen
at lege med for børnene, og vi har altid nogen at snakke med.
Området beriger byen.
Parken her er dejlig, og her er noget for alle aldre.
Her bor folk fra hele verden, men vi er meget sammen med vores
danske naboer, og vi hjælper hinanden i hverdagen. Både med at
vande blomster og køre for hinanden.

Frederikke (38) og datteren Emilie (4)
Jeg er født og opvokset her, men har været væk nogle år, men kom
tilbage for 4 år siden, da jeg fik min datter. Det er et klart tilvalg for
mig at bo her.
Det er et godt område for børn, de leger virkelig udenfor, og her er
mange børn at lege med. Og så ligger området godt, og boligerne
er rigtig gode og til en ok pris. Jeg arbejder i Odense, så det er også
vigtigt, at det ligger tæt på motorvejen.
Her er stille og roligt – ikke som Vollsmose. Og den tidligere ballade
herude er heldigvis forsvundet. Området er bestemt ingen ghetto.

LEJLIGHEDEN · SEPTEMBER 2018
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PLANEN
GRØNNINGEN

Baggrund:

Grønningen
Korskærparkens egen bypark, hvor alle er velkomne
AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Idéen bag Grønningen er at skabe
sammenhæng mellem Korskærparken og den øvrige del af Fredericia.

Selve området er gået fra at være en
stor græsplæne med mange træer
og hyppig græsslåning til at omfatte
planter samt regnvandsopsamling
på stedets præmisser. 

PAUSEKASSEN

Gennem det store grønne område,
– går en 3,5 m bred offentlig gangog cykelsti, der slynger sig gennem
området som en "…flod i landskabet
med bakker, variation i beplantningen samt opholds- og aktivitetslommer – noget for alle generationer",
som arkitekterne formulerer det.

Fokus har været på, at området mest
muligt 'holder sig selv', så der kun er
få plæner, der skal slås, og hække,
der skal klippes osv.

GRØNNINGEN - FREMLÆGGELSE AF UDFØRELSESPROJEKT

Ophold og aktiviteter
På det store fælles aktivitets- og
opholdsområde er den indhegnede
boldbane, og langs hovedstien er der
tre opholds- og aktivitetslommer:
ΔΔ På nordsiden: En opholdsø med to
overdækkede pavilloner med grill.
Ved siden af er der træer og eng.
ΔΔ På østsiden: Fitnessredskaber til
unge.
ΔΔ På sydsiden: Aktivitetsplads til de
mindste med kolbøttestænger, net
til at ligge i, hængekøjer og arm
ringe. Desuden er der baner til rulleskøjter og skateboard.

Inventar
Langs 'hovedåren' er der mindre 'genvejs'stier på tværs til mere stille områder i parken med opholdspladser.

Beboernes ønsker
I processen er beboerne kommet
med deres ønsker og drømme for
parken, og interesserede har været
med helt fra grundidé, og til de endelige tegninger skulle produceres.
Mikrohaver stod fx højt på beboernes ønsker: Mikrohaver er tænkt
som højbede, som man kan 'leje'
og holde som sin egen lille plet, der
samtidig skaber miljø ved opholdspladser i parken.
10
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Fra den anden side fungerer "pausekasserne" som en slængeplads i læ – herfra
kan man kigge ind i parken væk fra stien
og sidde lidt alene.

Materialevalget skaber et roligt
udtryk, og materialerne er galvaniseret stål, beton og træ. Skilte
er fra Fredericia Skiltefabrik, så
de matcher Korskærparkens skilte
design. Rundt omkring er en række
sortbejdsede træpæle, som kan bruges til intervaltræning eller kapløb.

Belægninger
Parken skal være et sted, der samler
folk og giver dem oplevelser, sanselighed og skønhed, så man har lyst
til at opholde sig i parken. Liv avler
liv, og parken vil styrke det sociale liv
i bydelen.

"Floden" – den gennemgående
sti
GRØNNINGEN - FREMLÆGGELS
og opholdsarealer langs denne – er
udført i sandfarvet asfalt, mens opholdslommer langs med stien er i
sort gummi som faldunderlag eller
som asfalt. De smalle stier udføres
i leret stigrus.

TREND

Beboerhuse er nutidens
forsamlingshuse
Boligkontoret er på forkant med trenden på mange områder – også fremtidens
beboerhuse. Fælleslokalerne på Købmagergades Skole er et godt eksempel
AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Fælleslokaler, beboerhuse, fælleshuse og bydelshuse.
Betegnelserne for nutidens forsamlingshuse er mange. Og debatten
om, hvordan de bedst bliver brugt,
har aldrig været mere aktuel. Senest
blev emnet debatteret på årets Folkemøde på Bornholm, hvor Lokale og
Anlægsfonden samt BL – Danmarks
Almene Boliger inviterede til oplæg
og debat om, hvordan fremtidens
beboerhuse skal se ud.
Beboerhusene skal give beboere
mulighed for alt fra at holde sin 50års fødselsdag, danse Zumba og til
at dyrke slægtsforskning. De skal
bruges i hverdagen som samlingspunkt og mødested.

"Da vi købte Købmagergades Skole
tilbage i 2015, vidste vi i Boligkontoret Fredericia, at afdelinger i og omkring Fredericia midtby ikke havde
egne fælleslokaler, da de var opført
på et tidspunkt, hvor det ikke var en
del af det almene byggeri, som det
blev op igennem 70'erne frem til i
dag", fortæller direktør Finn Muus.

"I økonomiske op- og nedgangstider
i kommunerne vil vi med fællesafdelingen fremover kunne holde fast i
gode tilbud til vores beboere, så de
kan nyde godt af fællesskaber med
andre mennesker som i de gode
gamle dage, hvor forsamlingshusene var et samlingspunkt for aktiviteterne i lokalområdet", understreger
Finn Muus.

Fællesskabet vigtigt

Boligkontoret Fredericia foran
– igen
Boligkontoret Fredericia har været
på forkant gennem længere tid, når
det gælder fælleslokaler ude i afde
lingerne. Senest ved at etablere afd.
603 og indrette og udnytte Fælles
huset og Gymnastikhuset på Køb
magergades Skole bedst muligt. Her
har beboerne i de 13 afdelinger under
afd. 603 indflydelse på, hvad fælleslokalerne skal bruges til.

"Vi valgte så – udover at renovere og
nybygge seniorboliger på skolen – at
etablere en afdeling 603, der 'kun'
skulle omfatte fælleslokaler til fester
og møder for afdelinger uden egne
fælleslokaler.
Vi kunne allerede dengang se, at vi
her kunne tilbyde beboere at skabe
fællesskaber, hvor man kunne støtte
hinanden på tværs med tilbud om
gymnastik, foredrag og fitness og
andre tilbud og arrangementer".
Det er afdelingerne i fællesskabet,
der skal definere og skabe indholdet
i husene.

Har du en
god idé?
Afd. 603 er fælleslokaler til af
delingerne 201, 207, 209, 212,
213, 219, 316, 318, 408, 501, 502,
510 eller 601.
Bor du i en af de afdelinger,
og har du en ide til et arrangement eller en aktivitet, som du
gerne vil være tovholder på, så
kontakt afdelingen på mail på
603@afd-boligfa.dk
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EFFEKTIV DRIFT

Effektivisering
Boligkontoret fortsætter arbejdet med hele tiden at effektivisere for at kunne
bibeholde eller øge servicen overfor jer beboere uden at hæve huslejen
AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

Regeringen har som bekendt krævet, at den almene sektor over en årrække samlet skal spare 1,5 mia. Årsagerne
er bl.a., at staten sparer penge til boligsikring, hvis almene boliger bliver billigere i drift/husleje.
"I Boligkontoret Fredericia har vi altid haft fokus på at
passe på jeres husleje, men i dag gør vi det endnu mere
struktureret og i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne og varmemestrene. Målet er enten at give bedre
kvalitet for samme penge eller at sørge for, at I ikke stiger
i husleje", forklarer teknisk chef Jørn Brynaa.
Hovedfokus mht. at effektivisere er 'grønne områder',
'maskinpark' og 'energibesparelser'. I det arbejde mødes
Boligkontorets inspektører jævnligt med alle varmeme12

LEJLIGHEDEN · SEPTEMBER 2018

strene, der om nogen ved, hvor der kunne være opgaver,
som kan løses med mindre spild og færre ressourcer –
uden at det går ud over servicen.
"Det er økonomi det hele. Øvelsen er at spare, uden at
beboerne opfatter det som en service-forringelse. Nogle
gange er det som at blæse og have mel i munden samtidig – vi må være kreative, og måske skal vi på nogle
områder tænke fundamentalt anderledes", forklarer Jørn
Brynaa og giver nogle eksempler på nogle af de mange
overvejelser:

Grønne områder
Behøver vi fx klippe græs hver uge i højsæsonen? Kan
nogle græsområder, som benyttes mindre, udlægges til
eng? Altså, så vi kun klipper området 2 gange om året.

EFFEKTIV DRIFT

Skal vi i stedet købe en
græs-robot, så varmemestrene kan bruge mere tid på
at servicere beboerne med
individuelle opgaver – fx
skifte en stikkontakt eller et
toilet. Opgaver, som vi hidtil
har måttet bestille og betale
eksterne håndværkere for at
gennemføre – mens vores
varmemestre slog græs!

Og skal man skifte alle pærer til de mest miljø- og
energivenlige – det koster i
anskaffelse og arbejdsløn til
skift, men sparer miljøet for
energiforbrug. Eller skal man
skifte pærerne løbende, når
de går i stykker, og så spare
tid og indkøb, men forbruge
mere energi i mellemtiden?

Burde vi erstatte de mindre græsplæner foran stueetageboliger med lavt bunddække? Det vil igen spare græsslåning (her er robot ikke effektivt), men måske foretrækker
man græs?

Maskiner
En robotplæneklipper til store græsplæner koster omkring 60.000 kr., og derfor skal udgiften dækkes ind ved
fx at varmemestrene selv foretager flere reparationer hos
beboerne end hidtil. Men før varmemestrene fx kan skifte
stikkontakter og toiletter, skal opgaverne sikkerhedsgodkendes, og
varmemestrene oplæres i det.
Vi skal også gennemgå
vores hække, der tager
en del tid at klippe. Skal
de alle i det hele taget
være der? Eller kunne
nogle med fordel fjernes?

Energiforbrug
Inden man i givet fald udskifter gamle vinduer, pumper
og pærer, skal der en samlet totaløkonomisk vurdering til.
Når man alligevel udskifter en rude, der er itu, kan man
måske med fordel skifte ruden til en bedre kvalitet, som
isolerer bedre.

Processen
Helt konkret gennemgår Boligkontoret alle afdelinger
med effektiviseringsbriller på sammen med de enkelte
afdelings-varmemestre. Alle effektiviseringsforslag bliver
skrevet i et skema og gennemgået i detaljer. De bedste
bliver så præsenteret for de enkelte afdelingsbestyrelser, der så selv vælger, hvilke man vil enten beslutte eller
høre beboernes mening om på de årlige afdelingsmøder i
august/september.
"Vi har heldigvis en masse engagerede varmemestre med
mange idéer og forslag til, enten hvordan vi kan spare penge på driften, eller hvordan vi ved at ændre nogle opgaver
kan give varmemestrene mere tid til den direkte kontakt til
vores beboere", fortæller Jørn Brynaa og understreger:
"Det hele handler om at spare penge, at effektivisere og
minimere spild og at passe på, at huslejerne ikke stiger.
Det er Boligkontorets mål, som vi er pålagt af regeringen.
Afdelingerne er selvstændige og kan altid stemme dyrere
løsninger igennem, men det kan så også give en huslejestigning. Men det er op til de enkelte afdelinger".

Plan
Efter afdelingsmøderne bliver forslagene finpudset, og
der bliver lavet en samlet såkaldt procesplan over, hvilke
effektiviseringsmuligheder der er, og hvordan og hvornår
de bedst kan gennemføres. Planen bliver efterfølgende
godkendt af afdelingsbestyrelserne og i nogle tilfælde
også organisationsbestyrelsen. Regeringen har krævet
besparelserne gennemført inden 2020.

GODE IDÉER?
Har DU som beboer forslag til, hvordan Boligkontoret
Fredericia kan effektivisere, uden at det går ud over
servicen, så gå til din varmemester og fortæl ham det.
Eller send ham et skriftligt forslag.
Bent hjælper Mogens med at justere håndtaget på hoveddøren.
LEJLIGHEDEN · SEPTEMBER 2018
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Læs her om nogle af de
nyeste tiltag i driften
ude i afdelingerne i
Boligkontoret Fredericia

Af teknisk chef
Jørn Brynaa

Sønderparken afd. 217
Beboerne i stuelejlighederne i Sønderparken har
ønsket at få belægningssten foran deres boliger i
stedet for som hidtil både fliser og græs. Arbejdet
med at fjerne græs og lægge sten er i gang.

Hasselhøj afd. 311

Lumbyesvej afd. 306

i gang med at installere
Driftsafdelingen er gået
i afdeling 306 på Lumnye elevatorer i 3 blokke
r
og 14, der får elevatore
byesvej. Det er nr. 10, 12
t.
åre
i drift i slutningen af
løbende, og de sidste er

14
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Alle boliger med bryggers og
mellemgang har fået
lagt nye flotte gulvfliser de sid
ste måneder. Efter
den store renovering i 2016/2
017 viste der sig at
være penge tilovers i budget
tet, så beboerne nu
også kunne få nye gulvfliser.
"Nogle beboere var i starten
kede af at skulle
have håndværkere igen. Heldig
vis gik det denne
gang hurtigt og nemt, og vi er
glade for resultatet", siger Trine Justesen,
formand i afd. 311,
Hasselhøj.

NYT FRA DRIFTEN
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Sønderparken afd. 21

nu fået en hoppepude til
I Sønderparken har man
Kommunen har givet til
børn og barnlige sjæle.
en er 'åben' kl. 9-18 hver
ladelse til, at hoppepud
ning ift. afskærmning jf.
dag. Vi arbejder på en løs
fx være en klatrevæg.
lokalplanen – det kunne

Syrenpark

en afd. 3
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Kongens Punkt afd. 604
Hen over sommer og efterår 'stiger' byggeriet på
Kongens Punkt stille og roligt. Ligesom et Legohus kommer delene i klodser, og fx bliver der leveret færdige brusekabiner monteret sammen med
værelser – kabinerne er ved levering komplette
med fliser, spejle, bruser, wc og håndvask – ja,
faktisk mangler kun tandpasta.

Nestlegaarden

afd. 312

Der er travlhed i
karréen Nestlega
arden, der er
ved at få nye en
ergioptimerede
vi
nduer og døre.
Efter renoveringe
n kan beboerne
få en bedre inde
komfort og spar
e penge i varme,
medmindre man
ændrer forbrugs
mønster.
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SÅDAN GØR DU…

GUIDE:

Følg dit forbrug af el,
vand og varme
Varmemester Mogens Kristensen
har hjulpet flere beboere med at
blive tilmeldt elektronisk over
vågning af deres forbrug – her
Bent Christensen.

Via din telefon eller computer kan du nemt og hurtigt tjekke dit forbrug af el,
vand og varme, længe før du modtager regningen
AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Med ganske få klik kan du nemt tjekke og skabe dig et
overblik over dit forbrug af el, vand og varme, hvis du
afregner med Fredericia Fjernvarme eller Trefor. Du kan
gøre det enten på din computer eller via en app på telefonen, længe før regningen dumper ind i din postkasse.

Det viste sig også efterfølgende, at overforbruget skyldtes en fejl på måleren", siger Mogens Kristensen.

Og ifølge varmemester i afd. 323 Snoghøjparken, Mogens
Kristensen, er det en særdeles smart service, som alle kan
få stor glæde af. Det gør det nemlig nemmere at tage eventuelle fejl i opløbet eller komme et overforbrug i forkøbet.
"En ældre dame opdagede, at hendes regning lige pludselig var firedoblet. Ved at tjekke hendes fjernvarmeanlæg
for evt. fejl og tjekke hendes normalforbrug for perioden
på hjemmesiden kunne vi se, at det måtte være en fejl.
Følg dit varmeforbrug, og opdag evt. fejl i tide.
16
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Tjek én gang om ugen
Ifølge varmemesteren kan man både hos Fredericia Fjernvarme og Trefor sammenligne sit nuværende forbrug med
sidste års forbrug samt det forventede forbrug. Han anbefaler, at man tjekker det én gang om ugen.
"Det er med til at give et godt overblik over, hvor man
ligger henne. Der kan være perioder, hvor forbruget stiger, hvis man fx i længere tid er flere i husstanden. Dette
ekstra forbrug aflæses hurtigt på hjemmesiden", siger
Mogens Kristensen.

Sms- og mailservice
Er der driftsforstyrrelser, eller stiger dit forbrug pludseligt, så kan du lynhurtigt få en melding om dette, hvis du
tilmelder dig Trefors sms- og mailservice.
"Det kan være en stor fordel, hvis man fx er på ferie. Så
kan man få naboen til at tjekke, hvis forbruget pludselig
stiger, eller hvis der er nedbrud", siger Mogens Kristensen.
Fredericia Fjernvarme tilbyder endnu ikke sms- eller mailservice vedrørende forbruget. Man kan dog få sms eller
mail, hvis der sker nedbrud eller andre driftsforstyrrelser,
oplyser varmemesteren.

Det er både nemt og hurtigt at følge sit forbrug via en computer
eller telefon.

Ifølge varmemesteren er det nemt at tjekke sit forbrug
på både Fredericia Fjernvarmes og Trefors hjemmesider.
Med et kundenummer og en pinkode får man hurtigt adgang. Både kundenummer og pinkode finder man på sin
faktura, oplyser varmemesteren.

Trefor

Fredericia Fjernvarme

ΔΔ Gå ind på hjemmesiden www.trefor.dk.
ΔΔ Klik dig ind på Log ind/Selvbetjening.
ΔΔ En ny side åbner sig, og du kan her indtaste dit kundenummer og din pinkode. Begge dele finder du på din
seneste faktura i øverste højre hjørne.
ΔΔ Det er også på denne side, du kan tilmelde dig Trefors
sms- og mailservice.
ΔΔ Når du er logget ind, kan du få et overblik og følge dit
forbrug.

ΔΔ Gå ind på hjemmesiden www.eforsyning.dk.
ΔΔ Log ind med dit brugernavn og pinkode, som du finder
på din seneste faktura.
ΔΔ Når du er logget ind, kan du få et overblik og følge dit
forbrug.
ΔΔ Husk, at du også kan følge dit forbrug og din varme
økonomi direkte på din mobil eller tablet.
Du finder appen i App Store, Google Play eller
www.eforsyning.dk.
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KONGENS PUNKT

Status for
udlejning på
Kongens Punkt
Alle kan søge de resterende boliger
på det historiske sted i Boligkontoret
Fredericias nyeste afdeling
AF REDAKTØR JOAN GRØNNING

I starten af juli blev de sidste seniorboliger og alle de almindelige familieboliger på Kongens Punkt (afd. 604)
sendt i tilbud, så alle medlemmer af Boligkontoret Fredericia kunne søge dem.
Inden da havde medlemmer af SeniorBo Fredericia haft
førsteret til at søge seniorboligerne på Kongens Punkt.
Her takkede 19 senior-medlemmer 'ja'. Der var ekstra
stor rift om boligerne i Kongensgade 118, der ligger i
hjørnet af K
 ongensgade og Frederikskanalen med udsigt
til vandet.

GÅRDRUMMET

Kort før deadline havde alle betalt indskud og dermed
sikret sig en af de attraktive boliger, inden de resterende
altså blev sendt ud til alle medlemmer af Boligkontoret.
Kontakt Boligkontoret, hvis du er
interesseret i en af boligerne på
Kongens Punkt med indflytning 1.
september 2019.
Det gør du på 7622 1200, på kongenspunkt@boligfa.dk eller skriv
dig op digitalt på www.boligfa.dk.

Ændring af varmeåret
Fremover skal varmeregnskabsår følge kalenderåret. Afregner DU derfor
direkte med Fredericia Fjernvarme, vil du modtage årsopgørelsen ultimo
januar 2019 i stedet for ultimo juni
AF GITTE MADSEN, ØKONOMIFULDMÆGTIG

Energimyndighederne har ultimo 2017 ændret
"Lov om varmeforsyning", så fjernvarmeselskaberne skal standardisere regnskabsåret,
så det følger kalenderåret. Ændringen er en
konsekvens af en politisk aftale om en ny – og
strammere – regulering af fjernvarmesektoren,
så sektoren kan opfylde et effektivitetskrav på ca.
2,3 mia. kr., som er krævet i 2025.
Fredericia Fjernvarme er derfor nødsaget til at omlægge
deres regnskabsår fra 'varmeår' til 'kalenderår' med virkning fra 1. januar 2019. Det betyder, at fjernvarmeselskabet får et kort 7-måneders regnskabsår fra 1. juni 2018 til
31. december 2018. Herefter følger et normalt 12-måneders regnskab, der omfatter hele 2019. Fredericia Fjern18
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varme deler selvfølgelig de faste bidrag op, så effekt- og
abonnementsbidrag kun betales med 7/12 for det korte
regnskabsår.
For os i Boligkontoret Fredericia betyder det, at vi skal udarbejde et varmeregnskab for dette 'korte' regnskabsår.
Vi skal derfor foretage en normal aflæsning og aflæggelse af varmeregnskab pr. 31. december 2018, hvorefter vi
igen går over til normale 12-måneders varmeregnskaber.
I 2019 gælder varmeregnskabet hele året, og derfor bliver
denne omkostning på helt sædvanligt niveau.
Afregner DU direkte med Fredericia Fjernvarme, vil du
modtage årsopgørelsen i starten af året i stedet for ultimo juni. De månedlige a conto-rater bliver ikke berørt af
omlægningen.

NY ELEV

Pernille

– Boligkontorets nye elev
Boligkontorets nye elev,
Pernille Nyborg Hansen,
startede sin 2-årige elevtid
d. 1. august
AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Måske har du allerede mødt eller talt med hende i telefon:
Boligkontorets nyeste elev, 24-årige Pernille Nyborg Hansen. Pernille startede nemlig den 1. august i år. Og hvis du
ikke har, kommer du nok til at møde hende bag skranken
eller i telefonen, efter Katrine Høll Jacobsen, der efter to
år er færdiguddannet.

"Jeg drømmer om at blive rigtig god til økonomi. Så jeg vil
gerne læse videre indenfor det område", siger hun.

Computerspil

Flytter til Fredericia

I sin fritid elsker Pernille at spille computer. Tidligere mest
spillene "CS:GO" og "League of Legends" og i dag primært
"Destiny 2" og "GTA". Måske fordi hun er opvokset med to
brødre på Lolland, som hun har spillet meget med:

Pernille Nyborg Hansen kommer direkte fra kontoruddannelsen på Tietgen i Odense, hvor hun bor sammen med
kæresten, der faktisk introducerede hende for Boligkontoret Fredericia.

"Det er vildt sjovt og spændende. Og så er det rigtig god
træning for hjernen. Man lærer at tænke og reagere
hurtigt".

"Hvis det ikke var, fordi min kæreste er vokset op i en af
Boligkontorets boliger på Skolevej i Skærbæk, så havde jeg
ikke kendt jer. Men han har talt så godt om stedet og har
mange gode minder derfra. Og nu søger vi også selv en bolig
gennem Boligkontoret", fortæller Pernille Nyborg Hansen.
"Jeg søgte uopfordret. Og var så heldig at blive ringet op
og inviteret til en samtale. Kort tid efter fik jeg besked om,
at de gerne ville ansætte mig".

Økonomi og ansvar
Pernille Nyborg Hansen glæder sig mest til at arbejde med
økonomi-delen – også selvom hun forventer, at det bliver
hendes største udfordring.
"Ikke fordi, jeg har svært ved det. Men der følger et kæmpe
ansvar med, når man sidder med en virksomheds samt
beboeres økonomi. Det ansvar er vigtigt for mig at leve op
til", siger hun.
Og selvom der stadig er længe til, ja, faktisk hele to år,
så ved Pernille Nyborg Hansen allerede, hvad hun gerne
vil, når hun er færdig med sin uddannelse og elevtid hos
Boligkontoret.

Råd fra Katrine til Pernille:
"Husk at nyde din elevtid hos Boligkontoret Fredericia.
Tiden går så stærkt, når man har det godt og sjovt. Inden
man får set sig om, står man med et uddannelsesbevis i
hånden og er udlært. Boligkontoret Fredericia er et fantastisk sted at arbejde. Man får masser af ansvar, arbejde og
en masse gode kollegaer, som kun ønsker en det bedste."
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STEFANS
KLUMME
AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG

Insekter er vores
venner – hjælp dem!
Boligkontoret Fredericia har søgt Friluftsrådet om tilskud til at holde
workshops målrettet børn, så de kan lære om bier og andre insekter og
at lave insekt-hoteller, som de kan sætte op på udvalgte steder
Spiser du æbler?
Eller gør dine børn?
Faktisk har bierne og andre insekter
en stor del af æren for, at der kommer frugt og grøntsager i de mængder, vi har behov for. Men desværre
bliver der i disse år færre insekter og
dermed også færre sunde frugter og
grøntsager.
Over de seneste 27 år er der blevet
75% færre insekter – de er simpelthen ved at forsvinde, og det kommer
til at påvirke hele kloden.
Insekterne udgør en helt nødvendig
del af fødekæden for fisk, fugle og
pattedyr og er også nødvendige for
bestøvningen af blomster og planter,
20
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så vi kan få afgrøder. Honningbierne
bliver anset for mest betydningsfulde, men vilde bier, sommerfugle,
svirrefluer og andre insekter, der
bevæger sig fra blomst til blomst,
hjælper alle med.

Miljøet ændrer sig
Der er flere grunde til, at insekterne
forsvinder. Mangel på egnede levesteder og vores intensivt opdyrkede
landbrugsland betyder meget – både
fødemæssigt og pga. sprøjtning.
Derfor er det vigtigt, at vi 'almindelige mennesker' inviterer insekterne
og giver dem plads.
Det kan vi gøre ved at have mange
og afvekslende grønne områder med
så mange forskellige planter som

muligt og gerne også på tagflader
og facader. Og selvfølgelig også ved,
at vi ikke bruger gift.

Vi forsøger at hjælpe
I Boligkontoret Fredericia ændrer
vi de gammelkendte, store grønne
plæner hen mod en større forskellighed af planter og græsser og flere
mindre stykker med plænegræs,
som giver insekter og fugle bedre levevilkår – og os andre mere at se på,
og som måske også giver os større
lyst til at være ude på arealerne. Vi
vil gerne give naturen mellem vores
boliger tilbage til naturen og os selv.
Måske tænker du, at det ikke betyder
noget? Men det gør det:

BÆREDYGTIGHED

ΔΔ 50% af alle blommer og 33% af
alle hindbær ville heller ikke være
her, hvis insekterne ikke lavede
forarbejdet.
Værdien i Danmark alene for æbleproduktionen var i 2011 lidt over 92
millioner kr.

Bi-hoteller
Danmarks Miljøundersøgelser lave
de i 2011 en rapport om "Bestøvningsforhold og -behov i dyrkede
afgrøder". Her konkluderede man,
at den samlede bi- og insektbestøvning i Danmark i 2011 havde en værdi på mellem 421 og 690 millioner kr.
– om året!
Samlet set i Europa er det svimlende
105 milliarder, som insekterne tilfører i værdi ved bestøvning.

Uden insekter – færre fødevarer
I rapporten kan man se, hvilke frugter og grøntsager der er mest afhængige af insektbestøvningen.
ΔΔ Vil du gerne have asier på din
leverpostejmad, så kræver det
100% insektbestøvning.
ΔΔ 70% af alle æbler, pærer og jordbær bliver kun til noget, hvis plantens blomst bliver bestøvet af et
insekt.

Hvis vi i Boligkontoret får penge til
projektet, så vil vi gerne sammen
med vores beboere – også de mindste – etablere en række bi-hoteller,
som selvfølgelig gerne må bruges af
andre insekter.
Hjemme på vores egne udendørsarealer kan vi gøre mange ting – fx
give plads i vores haver og på alle
udendørsarealer, så de naturlige levesteder bevares.
Det kan vi gøre ved at:
ΔΔ lade visne planter og stængler
ligge, så insekterne kan bo i de
hule stængler og mellem de visne
plantedele.
ΔΔ lave stenbunker eller stensætninger, som både er dekorative og kan
bruges som opholdssteder og ynglepladser.
ΔΔ undlade at bruge insekt-, svampe- og ukrudtsmidler.

Spiser du
æbler?
Der bliver færre og færre insekter,
og så bliver der også færre og
færre sunde frugter og grøntsager.
Pas derfor godt på vores insekter
– læs i artiklen, hvordan.

Vi afventer nu med spænding på det
endelige svar fra Friluftsrådet.

LÆS MERE

FAKTA om blomsterne og bierne:
ΔΔ For at planter kan producere frø og
frugter, skal de bestøves.
ΔΔ Bestøvningen kan ske fra blomst til
blomst med vinden, men mest effektivt
med insekterne.
ΔΔ Blomsterne bruger nektar (sød saft) til at
lokke insekterne til sig.
ΔΔ Nektaren ligger nederst i blomsten, så
insekterne får pollen på sig, når de skal
forbi støvdragerne efter nektaren.
ΔΔ Med pollen 'på ryggen' flyver insektet
videre til en ny blomst, hvor lidt pollen fra
den anden blomst falder af, og så er blomsten bestøvet, og en ny frugt er på vej.

www.idenyt.dk/haven/
dyr-i-haven/hjalpbierne-skab-en-bivenlig-have/

www.dr.dk/nyheder/
viden/miljoe/underligmassedoed-insekterdoer-som-fluer-ityskland

www.dmu.dk/Pub/
FR832.pdf
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FAGPRØVE

Overraskende mange enlige
på Købmagergades Skole

FAGPRØVE
Boligkontor
et Fre

dericia
Købmagerga
deskole – Sen
iorbofælles
skab

I min fagprøve valgte jeg at fokusere på
Købmagergades Skole og dens beboer
sammensætning ift. at udvikle fællesskab 
og beboerdemokrati. Det overraskede mig,
at hver 2. seniorbolig på den gamle skole
bebos af enlige mænd og kvinder

AF KONTORASSISTENT
KATRINE HØLL JACOBSEN

Da jeg skulle vælge emne for min fagprøve-eksamen, faldt
mit valg på Købmagergades Skole, da jeg synes, skolen er
et helt unikt og fantastisk sted midt inde i centrum. Jeg
kunne se et stort potentiale til emner, jeg kunne arbejde
med og undersøge, og mit valg endte med, hvordan beboerdemokratiet opstartes i en ny afdeling, hvordan seniorernes fællesskab udvikler sig, hvilke forventninger de har
til skolen og det at bo alment.
Jeg har bl.a. undersøgt, hvordan man fra start opbygger
et beboerdemokrati rent faktuelt. Derudover har jeg sendt
spørgeskemaer ud til skolens beboere og spurgt til fx deres forventninger til at bo alment, og om de havde fået
deres boligdrøm opfyldt. Svarene gjorde mig klogere på,
hvem seniorerne er, og hvad der betyder meget for dem.
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Det mest overraskende for mig var beboersammensætningen: At der faktisk er næsten lige så mange enlige som
par, der bor i den gamle og nyrenoverede skole. På forhånd var jeg sikker på, at her boede flest par.
Det faktum brugte jeg i min opgave til at se på, hvordan
dette kunne styrke sammenholdet og fællesskabet på
skolen.
Når der bor så mange enlige samme sted, er det en klar
fordel at bo sammen med nogle, der er i samme livs
situation, for at styrke fællesskabet i afdelingen. Derudover er det også en stor kvalitet med mange par i afdelingen, fordi det giver et afvekslende med- og modspil.
Min elevtid på Boligkontoret har været helt fantastisk –
arbejdet og kollegaerne. Efterfølgende har jeg fået mit
første job hos Civica i Odense.

INTERNET
MED LYSETS
HASTIGHED
FIBER 20

20/20 Mbit/s

179,PR
MD

FIBER 150

150/150 Mbit/s

279,PR
MD

FIBER 50

50/50 Mbit/s

229,PR
MD

FIBER 600

600/600 Mbit/s

379,PR
MD

OG MULIGHED FOR
TV FRA YOUSEE FRA 169,Se om du kan få fiber fra EWII
på www.ewii.com/boligfa
eller ring til os på 70 55 55 57
Priserne er gældende for beboere
i Boligkontoret Fredericia

PR
MD

Har du udnyttet din råderet?

Din lokale
leverandør af
køkken, bryggers,
bad og garderobe

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

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

