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LEDER

VI SKAL OG VIL VÆRE MED

FORREST

Alle skal have et hjem
– også de nuværende hjemløse

ORGANISATIONSFORMAND MIKAEL PAASCH
mipa@boligfa.dk

Så er kommunalvalget 2021 overstået, og nogen vil måske
sige: Endelig.
Rigtig mange mennesker har gennem de seneste måneder været ombejlet af politikere, der gerne ville have deres
stemme til en plads i byrådet. Det er helt i tråd med vores
demokrati, og dermed bliver det også en slags folkefest. Nu
er festen forbi, og derfor er det vigtigt, at der bliver holdt
fokus på de almene boligers rolle i lokalsamfundet og Danmark som helhed. Vi skal holde kontakten med vores lokalog landspolitikere, så vi ikke bliver glemt, for vi har en vigtig
rolle både nu og i fremtiden.
"ALLE SKAL HAVE ET HJEM"
I forlængelse af regeringens boligudspil før sommerferien
er social- og ældreminister Astrid Krag kommet med en plan
med titlen "Alle skal have et hjem", der i høj grad handler om
almene boligers rolle i bekæmpelsen af hjemløshed.
Grundprincipperne i udspillet er 'at investere i mennesker'
i stedet for at fastholde dem i hjemløshed – og forudsætningen er, at man allerførst sørger for, at folk har tag over
hovedet (Housing First).
For at realisere disse grundidéer foreslår regeringen bl.a. tre
initiativer:
1. 100 mio. kr. afsættes til midlertidig nedsættelse af hus
lejen i 1200 boliger til maks. 3500 kr./md.

MÅLSÆTNINGER FOR 2022-2026
Vi har i det seneste års tid arbejdet med et nyt målsætningsprogram, der skal sætte en retning for udvikling af
Boligkontoret Fredericia 2022-2026. Programmet er ikke et
sparekatalog, men målsætninger for de områder, vi vil arbejde med i de kommende år.

2. 680 mio. kr. afsættes til permanent huslejenedsættelse i
1700 boliger til maks. 3500 kr./md.

I vores "Målsætningsprogram 2022-2026" arbejder vi med 9
strategiske ambitioner, som vi vil fokusere på de kommende
fire år, hvor skiftende tiltag og aktiviteter skal være med til at
sikre, at vi når vores mål. Læs mere om det på side 17.

3. Kommunerne skal indgå anvisningsaftaler med almene
boligorganisationer, der har boliger til husleje under 3500
kr./md.

Det er vigtigt for os, at vi altid er klar til at tage de opgaver
på os, vi bliver pålagt. Men også, at vi følger med tiden og
kan håndtere de store forandringer, vi oplever i disse år.

Vedrørende pkt. 3 vil jeg gerne fremhæve, at Fredericia
Kommune og Boligkontoret Fredericia allerede i dag har
strategiske udlejningsaftaler for lokalt at sikre boliger til borgere med særlige behov.

På vegne af både organisationsbestyrelsen og personalet vil
jeg gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.
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Julelukket

Vi holder julelukket fra
torsdag d. 23. december 2021 kl. 17.00
– og er tilbage igen mandag d. 3. januar 2022 kl. 10.00.

VELKOMMEN
til nye beboere

Vi siger velkommen til 190 nye beboere, der er flyttet ind i en
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder.

BILLETTER TIL NYE
Alle, der melder sig ind i Boligkontoret
Fredericia i december, får 2 billetter til
en af FC Fredericias hjemmekampe.

medlemmer

Kender du nogen, der kunne have glæde af at blive medlem hos
Boligkontoret Fredericia og optjene anciennitet, så har de lige nu
muligheden for at få 2 fodboldbilletter til FC Fredericia, hvis de melder sig ind inden årsskiftet.
Det eneste, de skal gøre, er selv at hente billetterne i vores administration og medbringe kvitteringen for indmeldelsen.

NY

- registrering

Tast din nummerplade på tablet, hvis du holder
mere end 30 minutter

Hvis du skal til møde i Boligkontoret Fredericias administration, og det varer mere
end 30 min., så skal du nu registrere din parkering på en tablet. Det gør du ved at
indtaste din nummerplade. Tag evt. foto af nummerpladen, når du forlader bilen,
hvis du ikke kan huske nummerpladen udenad.
Er dit besøg kun kort, så:
• Er der gratis parkering foran administrationen ved vejen.
• Må du holde op til 30 min. bagved administrationsbygningen uden tilladelse.
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GMedlemskab
AV E K O R T
HOS BOLIGKONTORET FREDERICIA

Medlemskab i

Størst

år

Ungdomsboliger: Gratis medlemskab.
Alle boliger: 200 kr. for indmeldelse + 125 kr./år.

Mangler du en god
julegave, så giv en
ventelisteplads til
en bolig

Jo før du bliver medlem, jo større boligudvalg har du.

Meld dig ind

Ungdoms
boliger

Alle boliger

Julegaveidé

udvalg
af b
i Treka oliger
n
områd tet

Følg os på
Facebook

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

Med et flot gavekort til et medlemskab hos Boligkontoret
Fredericia giver du modtageren en øget chance for at få sin
drømmebolig.
Gaven bliver gratis for dig, hvis den gælder en ventelisteplads til en ungdomsbolig. Skal gaven gælde alle +5000 boliger hos os, så koster det 200 kr. i indmeldelse og 125 kr./år.

Jo længere man står på venteliste, jo større er chancen for
at få drømmeboligen.
Scan koden og print gavekortet, og vedlæg
det ønskede beløb, da modtageren selv skal
melde sig ind.

ALMENE FORDELE
ØKONOMISK
• Ingen tjener på din husleje.
• Billig husleje ift. kvaliteten.
• Hver boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed.
• Du betaler kun for det forbrug, du selv har ansvar for (el
og varme).
SERVICE
• Du skal ikke rydde sne og slå græs på fællesarealer.
• Du kan komme i kontakt med os det meste af dagen.
• Din varmemester hjælper med mange ting i hverdagen.
• Adgang til sociale arrangementer i afdelingen, som arrangeres af afdelingens beboere.
• Adgang til gæsteværelser, kælderrum og et beboerhus
med mange aktiviteter og café.

• Medbestemmelse gennem beboerdemokrati.
• Beboerbladet "Lejligheden".
• Rabatter på udvalgte butikker og underholdning via vores
Fordelskort.
• Du er sikker på din bolig – vi lukker ikke og går ikke konkurs.
• Tryghed i hverdagen.
• Forskellige typer boliger at vælge imellem.
• Du kan få et boliggarantibevis, hvis du opfylder enkelte krav.
• Er du pendler, får du særlige pendler-fordele.
• Byt dig til en anden lejebolig via "byt-bolig-ordningen".

PRAKTISK
• Størst udvalg af nyombyggede eller renoverede boliger.
• Mulighed for at sætte dit personlige præg på din bolig via
individuel råderet.
• Et fantastisk beboerfællesskab.
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INTERVIEW

Ung med TAGTERRASSE
og UDSIGT

22-årige Abed Jassem, der er elev
på Fredericia Løve Apotek, var en af
de allerførste unge, der flyttede ind i
Oldenborghus, hvor 'udsigten aldrig svigter'

REDAKTØR JOAN GRØNNING
JESPER SENECA

E

fter at have pendlet mellem Herning
og Fredericia det første år af sin læretid på Fredericia Løve Apotek er den
22-årige apotekerelev Abed Jassem med
egne ord 'superglad' for at være flyttet
ind i en af de spritnye ungdomsboliger i
Oldenborghus.
FED LEJLIGHED OG LÆKKER UDSIGT
"Jeg faldt bare for beliggenheden og
prisen, og så er det superlækkert, at
lejligheden er spritny, og at udsigten
aldrig svigter", smiler Abed Jassem, der
er glad for, både at området er roligt, at
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De unge i Oldenborghus deler en stor tagterrasse med udsigt både over Fredericia by og
over Lillebælt og den nye Lillebæltbro, foruden fælles vaskerum og cykelparkering.

INTERVIEW

Ungdomsboligerne i Oldenborghus ligger både tæt på Lillebælt og Fredericia centrum, men også midt i Fredericias kommende Campusområde. På den midlertidige p-plads nabo til Oldenborghus forventes der auditorier, kantine, folkebibliotek, mødelokaler og Fredericia
Uddannelsescenter. Øverst i billedet, mellem kanalen og Lillebælt, forventes uddannelsesinstitutionernes egne byggerier. Nord for
Oldenborghus ligger Fredericia Maskinmesterskole, som også er en del af campusprojektet.

han er tæt på sin læreplads, og at han nu for første gang har
sit eget:

smiler den 22-årige single, der også er gået i gang med at
lære byen at kende 'by night'.

"Det er en rar fornemmelse at stå på egne ben og have ansvar. Og så er jeg glad for, at jeg bor centralt og tæt på alt,
der er interessant for en ung i Fredericia", fortæller Abed,
der indtil nu har boet hjemme hos sine forældre.

"Lige nu glæder jeg mig bare over lejligheden og min nye
by, og til at komme igennem min uddannelse. Hvad der sker
derefter, afhænger af, hvor jeg evt. får tilbudt et fuldtidsjob".

Når man lige flytter hjemmefra, er det dejligt at bo alment,
da Boligkontoret Fredericias boligrådgivere kan rådgive om
praktiske ting.
DEJLIGT MED UNGE NABOER
"Selvom lejligheden er en 1-værelses, så er her god plads til
sådan en som mig, der er single og ikke har mange møbler.
Og så er huslejen på 3800 kr. fornuftig for en helt ny og
flot lejlighed", mener den unge apotekerelev, der på interviewdagen endnu ikke har nået at hilse på de andre unge
i bebyggelsen, men glæder sig til det. Siden indflytningen i
september har Abed nemlig været på kursus i 3 uger, og han
har arbejdet en del.
FREDERICIA DAG OG NAT
Som nytilflytter til byen er Abed derfor nu gået i gang med
at lære Fredericias mange tilbud at kende.
"Jeg er fx begyndt at spille fodbold ved Fredericia KFUM, og
det har hurtigt givet mig flere bekendtskaber i Fredericia",

Den 22-årige apotekerelev er glad for sine spritnye ungdoms
bolig i Oldenborghus, fordi de er rigtig godt indrettet med både
badeværelse, lille køkken og åben stue og soveværelse.
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UNGDOMSBOLIGER

23

UNGE FLYTTET IND
Solen skinnede fra en skyfri himmel, da Boligkontoret Fredericia bød de nye unge
beboere velkommen med et Åbent Hus med pølser, kakaomælk og taler.
Her i december står endnu 14 ungdomsboliger klar til studerende
REDAKTØR JOAN GRØNNING

O

ver 100 mennesker lagde vejen forbi Oldenborggade
38, da Boligkontoret Fredericia i september viste de
første spritnye 26 ungdomsboliger frem – alle 1-vær. boliger
til 3800 kr./md. + forbrug.

var også forbi til Åbent Hus.
Rasmus vil gerne flytte ind,
og Evan var med som støtte.
Ved redaktionens slutning var
der kun 3 ledige boliger fra 1.
etape, mens de 14 nye fra 2.
etape netop var sendt i udbud.
Læs mere om ungdomsboligerne på https://bit.ly/3xklnkF, eller kontakt Boligkontoret Fredericia på post@boligfa.dk og
76221200.

TAL I TALEN

Sigurd (forrest) på 19 år fra Slagelse var den første, der flyttede ind i en af de nye ungdomsboliger i Oldenborghus.
Sigurd går på Den Danske Scenekunstskole.
To af Sigurds venner deltog også i Åbent Hus i Oldenborghus. De var sendt afsted for andre venner på Sjælland for på
deres vegne at bese boligerne.
Rasmus fra Nr. Åby og Evan fra Haderslev, der begge studerer til pædagogisk assisent på SOSU-skolen i Fredericia,
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Boligkontoret Fredericias formand Mikael Paasch talte til de
unge til Åbent Hus i Oldenborghus. Herfra en del overraskende
fakta-tal:
• 174 ungdomsboliger er der hos Boligkontoret Fredericia
• Inkl. de 26+14 i Oldenborghus og 31 i Kraches Gaard
• 9000 unge i alderen 26-30 år bor p.t. i Fredericia
• 32 erhvervsuddannelser, 5 typer gymnasiale uddannelser
samt 500 studerende på videregående uddannelser

UNGDOMSBOLIGER

14

nye
ungdomsboliger
2. etape af Oldenborghus er færdig,
så Boligkontoret Fredericia nu
samlet har 174 ungdomsboliger
174 UNGDOMSBOLIGER

DIREKTØR FINN MUUS

U

ngdomsboligerne bliver brutto 50 m2 og netto ca. 30
m2, hvor alle m2 er optimalt udnyttede.

Boligkontoret Fredericia har ultimo 2021 174 ungdomsboliger på 1-2
værelser fordelt på disse adresser:
ADRESSE		
LEJE/MD.
		
Købmagergade 47
8 lejemål (27 m2)
1296 kr.
			
Skolevej
5 lejemål (30-45 m2)
1404-1973 kr.
Kongensstræde 38+40
4 lejemål (37 m2)
1676 kr.

HVEM KAN SØGE?
Unge under uddannelse, enten en SU-berettiget uddannelse eller en erhvervsuddannelse, kan søge ungdomsboliger.
Oveni det kan 'unge med særlige behov' også søge dem. En
vurdering i hvert enkelte tilfælde afgør, om man er i målgruppen og kan komme i betragtning. Der er ingen alders
begrænsning.
Boligerne ligger alle i Fredericia Kommunes
planlagte Campus-område i Kanalbyen. Læs
mere på www.studiebyfredericia.dk

Skovvej
8 lejemål (29-59 m2)
1474-2936 kr.
Vesterbrogade 10
3 lejemål (39-41 m2)
1932-2027 kr.
		
Ydunsvej 14+16
21 lejemål (36-64 m2)
1686-2683 kr.
Frejasvej 9+11
16 lejemål (36-68 m2)
1686-3163 kr.
Friggsvej 9+11
18 lejemål (48-52 m2)
2139-2302 kr.
Vesterbrogade 42

6 lejemål (36-57 m2)

1707-2456 kr.

Kraches Gaard
Vendersgade 63C
31 lejemål (26-52 m2)
1764-3528 kr.
			
Prinsensgade 87+89
14 lejemål (35-71 m2)
1838-3094 kr.
		
Oldenborghus
Oldenborggade 38
40 lejemål (50 m2)
3800 kr.

SKRIV DIG ELLER DINE BØRN/BØRNEBØRN OP
Du kan allerede nu skrive dig eller
dine børn eller børnebørn op til vores
boliger ved at gå ind på Boligfa.dk
– søg efter 'skriv op' – eller scan koden
her i midten:

Jo ældre medlemskabet er, jo bedre står man i køen.
Det er GRATIS at oprette et medlemskab til KUN at søge
ungdomsboliger, men vi anbefaler, at man opretter et
almindeligt medlemskab, som man også kan bruge til
fremtidige ansøgninger om andet end ungdomsboliger.
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AFFALD OG GENBRUG

Ny affaldsordning i Fredericia:

Det har hverken været
KØNT ELLER NEMT
Nye sorteringskrav til kommuner og borgere midt under corona-krisen gav tidligere på
året store affaldsfrustrationer hos mange, men der er også store perspektiver i bedre
sortering både miljømæssigt og økonomisk
REDAKTØR JOAN GRØNNING

I

2018 godkendte EU nye regler og mål for at fremme cirkulær økonomi og øge genanvendelsen i hele EU. Men ingen
vidste dengang, hvordan det i praksis skulle udmøntes på
lokalt plan.
Oveni det indgik et stort flertal af Folketingets partier aftalen "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" i corona-sommeren 2020. Målet var og er, at alle i
Danmark fremover skal sortere i 10 fraktioner inkl. 'madaffald', ligesom mængden af restaffald – det, der ikke kan genanvendes – skal reduceres markant, for at nå EU's 2030-mål
om øget genanvendelse.

DET KORTE TILLØB
Aftalen fra 16. juni 2020 blev fulgt op af en ny affaldsbekendtgørelse omkring årsskiftet 2020/2021. I praksis havde
Fredericia Kommune seks måneder til at introducere ny sorteringspraksis hos alle fredericianere – inkl. indkøb af nye
spande, information til borgerne samt forberedelse af efterbehandling af affald og genanvendelige resurser.

"Affaldshåndtering er ikke raketvidenskab,
men det er heller ikke simpelt.
Det kræver udviklede styringsredskaber
for at tage højde for både klima, arbejdsmiljø
og økonomi på samme tid".
Leder Kim Ankjær Nielsen, Affald&Genbrug

Så vidt, så godt.
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Alle de genanvendelige fraktioner samles fortsat ind af Fredericia Kommune, Affald&Genbrug. Uanset hvor man bor,
skal alle sortere i 'madaffald' og otte andre fraktioner og så
'restaffald', som fremover kun er det, der ikke kan sorteres.
Det vil ifølge Kim Ankjær Nielsen være "et langt, sejt træk,
hvor målet er, at alle skal få endnu bedre sorteringsvaner,
først og fremmest af hensyn til klimaet".

"Nogle borgere siger til os: Vi har intet madaffald,
så vi behøver ingen spand til det affald.
Al erfaring viser dog, at alle har madaffald,
og ifølge de nye regler skal vi tilbyde opdeling
af både mad- og restaffald".
Projektleder Susanne Lehmann Pagh, Affald&Genbrug

Kim Ankjær Nielsen, leder af Affald&Genbrug

Det er ifølge lederen af Affald&Genbrug i Fredericia Kommune, Kim Ankjær Nielsen, ikke lang tid:
"Når kommunen skal købe så store mængder beholdere ind,
er der en del krav, som vi skal overholde. Ikke bare for at
overholde loven, men også for at sikre, at vi får købt bedst
og billigst muligt ind", forklarer han og henviser til, at kun
ganske få af landets 98 kommuner nåede det inden tidsfristen 1. juli i år.

"Vi har været rundt i flere af Boligkontoret
 redericias afdelinger og set forskellige affalds
F
løsninger. Det har været lærerigt og har vist os,
at vi fortsat skal være åbne over for at tilpasse
løsninger til de enkelte steder".
Projektleder Henrik Poulsen, Affald&Genbrug

SÆRLIGE UDFORDRINGER I FREDERICIA
Udover tidspresset blev Fredericia Kommune ifølge Kim
Ankjær Nielsen yderligere udfordret af, at hele dagrenovationsområdet samtidig var i udbud og blev vundet af en ny
renovatør (Marius Pedersen A/S), der først skulle lære byen
at kende.
"Det var en hård start, men der er dog den fordel ved den, at
vi efterhånden får ryddet op og opnår et helt aktuelt overblik over, hvor den enkelte beholder helt konkret står på den
enkelte adresse", forklarer Kim Ankjær Nielsen.

"I Affald&Genbrug har vi ikke kun én bundlinje
i regnskabet; at det skal være billigst muligt for
borgeren. Vi skal også arbejde for et bedre klima
og via ordentligt arbejdsmiljø sikre en god
arbejdsplads for forskellige faggrupper, hvor
flere har et fysisk meget krævende job".
Leder Kim Ankjær Nielsen, Affald&Genbrug

SÅDAN GJORDE FREDERICIA
Fremover skal alle sortere affald i mad- og restaffald samt
i andre otte genanvendelige affaldstyper (fraktioner): Pap,
papir, plast, tekstiler, metal, glas, mad- og drikkekartoner
samt farligt affald.
I Fredericia valgte man at dele opgaven op:
• Først fik alle parcelhuse og huse med individuelle løsninger nye spande til dagrenovation. I alt ca. 13.500 nye todelte 240 l spande blev udleveret i ugerne op til 1. juli, alle
beregnet til at kunne sortere i mad- og restaffald.
• Dernæst fik/får etagebyggerier og institutioner nye beholdere i november/december. Her får man separate beholdere til hhv. mad- og restaffald.

KOMMUNIKATION ER AFGØRENDE
"Ifølge lovgivningen skal vi som Fredericia Kommune sende
officielle breve til borgerne som e-post, medmindre den
enkelte borger er undtaget kravet om digital post. Det er
dog ikke en garanti for, at alle ser informationen – og det er
langtfra nok. Vi er nødt til at kommunikere mange flere steder, og derfor er vi også glade for, at Boligkontoret Fredericia sætter plads af i deres beboerblad", slutter Kim Ankjær
Nielsen og understreger, at man i Affald&Genbrug sætter
stor pris på at have en løbende dialog med både de store
boligforeninger og mange private udlejere.
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Fra AFFALD
til RESURSER
LASSE ABELSTEDT, DAGLIG LEDER, GENBRUGSCENTERET,
FREDERICIA KOMMUNE

• Nytter det overhovedet noget at sortere?
• Bliver alt affald ikke bare blandet sammen, selvom man
sorterer?
Det er to af de oftest stillede spørgsmål, vi modtager fra
borgerne. Og svaret er: "Ja" og "Nej".
• Ja, det kan i høj grad betale sig at sortere!
• Nej, det hele bliver ikke blandet sammen!
HUSK
Når du lægger affald i en af de mange genbrugsbeholdere,
sender du det videre til genbrug og genanvendelse.
Vælger du i stedet beholderen til restaffald, bliver affaldet
brændt, og muligheden for genanvendelse går tabt.
Derfor skal ordet 'rest' opfattes helt bogstaveligt. Det er det,
der bliver til rest – efter alt andet er sorteret.
DU KAN GØRE NOGET!
Vi har historisk været rigtig gode til at sortere i Fredericia.
Derfor kan det godt være, at man skal være lidt ihærdig, når
vi nu skal bidrage endnu mere til den grønne omstilling og
give den en tand mere, end vi måske har været vant til.
Som borgere og forbrugere bliver vi fx hele tiden udfordret
af, at mange produkter er sammensat af flere fraktioner
som pap og plastik eller glas og metal. Hvis du vil gøre noget
godt for miljøet, skal du skille delene ad, hvis det er muligt,
og så smide delene i hver sin beholder.
Herunder kan du se, hvad der sker med affaldet, når skraldemanden har tømt din genbrugsbeholder.

SORTERING STARTER I BOLIGEN
Den bedste og mest effektive sortering starter allerede i køkkenet.
Hvordan det bedst organiseres hjemme hos dig, vælger du selvfølgelig helt selv. Et godt tip er at google
"affaldssortering indendørs", hvor der er
mange forskellige smarte løsninger,
hvis du mangler inspiration.
Hent app'en
'Affald Fredericia'
og få hjælp til
sortering mv.
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HVAD SKER DER MED DE ENKELTE FRAKTIONER?
PAPIR OG PAP
Papir og pap sendes ofte til en fabrik, der presser det til baller og
fragter det ud til papirfabrikker.
Her bliver det ofte først vasket i store kar. Det giver i sig selv
lidt affald, som så kan bruges fx til fyld i cement.
Herefter bliver papiret lavet til nye produkter som fx aviser,
toiletpapir, æggebakker og genbrugspapir. Det kræver nemlig kun halvt så meget energi at producere genbrugspapir
som at producere nyt papir.
PLAST
Hård og blød plast sorteres fra hinanden.
Derfra sælger man det videre til producenter
i ind- eller udland, der genbruger materialet.
METAL
Øldåser, sodavandsdåser og andre emballager af metal køres til fabrikker, hvor de bliver
smeltet om og lavet til nye produkter, fx nye
dåser, cykler og stegepander.
GLAS
Glasaffald bliver vasket og smeltet om og herefter brugt til at lave nye glas, flasker og andre
produkter af glas. De hele flasker bliver vasket
og brugt igen.
MAD- OG DRIKKEKARTONER
Som den første kommune i landet startede
Fredericia for nogle år siden på at samle madog drikkekartoner ind mhp. genanvendelse.
TØJ OG ANDRE TEKSTILER
Er den sidste af de fraktioner, der skal være
klar til genanvendelse.

I hele efterbehandlingen af forskellige fraktioner har Fredericia Affald&Genbrug stærkt fokus på det, vi kalder "affalds
hierarkiet", så mest muligt affald bliver genbrugt direkte, dvs.
det skal have et længere liv end dét, det er blevet skabt til.

AFFALD OG GENBRUG

AFFALDSHIERARKIET
OM AFFALDSHIERARKIET
Det helt overordnede mål er, at vi skal bruge vores ting i
længere tid i form af direkte genbrug. Til tider er det dog
nødvendigt at ændre på materialer eller produkter for at
give dem en ny anvendelse. Det er genanvendelse.
Taler vi om anden nyttiggørelse, drejer det sig typisk om, at
vi brænder eller på anden vis trækker energi ud af affald for
at nyttiggøre det i en ny sammenhæng. Det er det, der især
sker med madaffald, som forarbejdes til biogas, og resten
bliver til gødning.
Endelig er der den sidste og dårligste mulighed: deponi,
dvs. at vi i praksis opbevarer affald, som ikke kan genbruges
og heller ikke bearbejdes. Det ligger ikke længere på gammeldags lossepladser, men på topmoderne deponier, hvor
man sikrer sig mod udsivning af forurenende stoffer mv.
Heldigvis er det kun en meget lille del af den samlede affaldsmængde, der kommer til deponi.

HVAD SKER DER MED
MADAFFALDET?

HVAD SKER DER MED
MADAFFALDET?
6.

1.

1.

Madaffald i en plastikpose med mindst
to knuder kommes i rummet til madaffald

2.

Madaffald i en plastikpose med mindst
to knuder kommes i rummet til madaffald
Den todelte beholder
tømmes hver 2. uge.
Tømning foregår med
en todelt skraldebil, så
affaldet ikke blandes.

Biogassen bruges til
at lave varme, el og
brændstof.

2.

Den todelte beholder
tømmes hver 2. uge.
Tømning foregår med
en todelt skraldebil, så
affaldet ikke blandes.

6.
Biogassen bruges til
at lave varme, el og
brændstof.

5.

5.

3.

Biogasanlægget udvinder
biogas og gødning.

Madaffaldet køres til et forsorteringsanlæg. Her skilles
madaffald og poser ad.
Poserne genanvendes, og
madaffaldet bliver kværnet
og blandet med vand til en
flydende masse, der hedder
pulp.

Gødningen fremmer ny
vækst på markerne, og
biogassen sendes ud på
gasnettet.

Biogasanlægget udvinder
biogas og gødning.
Gødningen fremmer ny
vækst på markerne, og

4.

Pulpen leveres til
et biogasanlæg.

3.

Madaffaldet køres til et forsorteringsanlæg. Her skilles
madaffald og poser ad.
Poserne
genanvendes,
og
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madaffaldet bliver kværnet

FØLG BOLIGKONTORET FREDERICIA
PÅ DE

sociale medier

Følg “Boligkontoret Fredericia” på
Facebook, LinkedIn og YouTube!
Du vil bl.a. få indholdsrige artikler, generel info og nyheder, og mon ikke også der
kommer nogle konkurrencer med fede præmier.

Du er meget velkommen til at “dele” og “like”
vores opslag og videoer.
Vi glæder os til at se dig online!

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

AFFALD OG GENBRUG

Teknisk chef Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia:

Det BETYDER MEGET
at sortere
13,5 mio. kr. årligt betaler Boligkontoret Fredericias beboere samlet for renovation

"D

et koster afdelingerne imellem 2000 og 3000 kr.
pr. lejemål om året at få tømt affald. Da madaffald
og andet sorteret affald kun koster godt det halve at få afhentet ift. restaffald, så skal man ikke være matematikprofessor for at regne ud, at der er masser af penge at spare
ved at sortere korrekt – især ved at sortere madaffaldet, der
kun koster 14 øre pr. liter, mens restaffald koster næsten det
dobbelte, nemlig 25 øre pr. liter".

Der er altså tale om et kollektivt ansvar, når vi kigger både
på den enkelte afdelings og dermed den enkelte beboers
økonomi og samtidig på verdens resurser.
TØMNINGSPRISER
• Genbrugeligt affald, fx pap: 0 øre/l
• Madaffald koster 14 øre/l
• Restaffald koster 25 øre/l

Svar fra Affald&Genbrug
Boligkontoret Fredericias inspektører og varmemestre har løbende fået rigtig mange
spørgsmål fra vores beboere om de nye sorteringsregler. Vi har sendt spørgsmålene
videre til Fredericia Kommune
Hvorfor er beholderstørrelserne ændret
i det hele taget?
Beholderstørrelserne er ændret pga. de nye krav til sortering. Især kravet om, at madaffald og restaffald skal skilles
helt ad, har nødvendiggjort nye beholdertyper. Og 'madaffald' er nu 'alt organisk affald fra dit køkken' – begrebet
'grønt affald' er udgået. Valget af størrelser er foretaget ud
fra de forventede mængder mad- og restaffald – og med
blik for, at affaldsmængderne over tid formentlig ikke bliver
mindre.

1

Kan I ikke tømme noget oftere – fx når der er
en bestemt mængde? Vi har fluer og stærk
lugt, så mange får det dårligt, og andre bare smider
alt i restaffald.
Vi anbefaler altid at pakke alt affald – både mad- og restaffald – ind i poser og lukke med en eller gerne flere solide
knuder. Så skulle I gerne kunne undgå fluer og lugtgener.

2

 vad gør jeg, når mit affald er større end
H
hullet i den beholder, det skal i?
Det bedste råd er at dele sit affald op i mindre portioner.
Det gør det også nemmere at lukke posen forsvarligt, og det
er nemmere at få plads til affaldet i beholderen.

3

Hvad gør jeg med flamingo,
hvis jeg ikke har bil?
Vi henter ikke længere flamingo separat, fordi det ikke er
en del af de nationale krav. Flamingo skal afleveres på genbrugspladsen. Har man ikke bil, så kan man måske få hjælp
fra en nabo eller bekendt.

4

Hvad er jeres bedste råd til mig mht. at
sortere i boligen – kan I anbefale en god,
praktisk sorteringsløsning i min bolig?
Det afhænger jo helt af forholdene hjemme hos dig. Men
der er god hjælp at hente på internettet. Prøv fx at søge på
"affaldssortering hjemme".

5
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AFDELINGSMØDER 2021

Vigtige møder i afdelingerne
Elbilladere og renovation var de mest diskuterede emner på årets afdelingsmøder
udover budgetterne
i etagebebyggelserne, da den nuværende takstpolitik er direkte uretfærdig.
Vi har tidligere udmeldt, at vi med baggrund i et møde med
Affald&Genbrug havde fået tilkendegivet, at vi fremadrettet
kun skulle betale for den mængde restaffald, afdelingerne
afleverer.
Det, der blev aftalt, er desværre ikke det, der er sket.
Derfor har vi været nødsaget til at udarbejde budgetterne
for 2022 med udgangspunkt i de priser, vi forventer på renovationsområdet – og ikke i, hvad vi mener burde være
den rigtige pris, eller de priser, som Fredericia Kommune
har meldt ud.
ORGANISATIONSFORMAND MIKAEL PAASCH
OG DIREKTØR FINN MUUS

A

fdelingsmøderne er grundstenen i vores beboerdemokrati, og de årlige møder i afdelingerne i august og
september omdrejningspunktet. I år var det ekstra spændende, da der jo af naturlige corona-årsager mødte færre
beboere op til møderne sidste år, faktisk 33% færre i 2020
end i 2019, så vi var usikre på, hvor mange der mon ville
møde op i år?
Heldigvis er vi på rette vej. Der kom flere beboere i år end i
2020, men stadig 22% færre end i 2019.
Vi vil derfor i de kommende år prøve at ændre fokus på beboerdemokratiet lidt, fordi det ikke kun handler om at beslutte og bestemme, hvad der skal ske i afdelingerne – vi skal
i lige så høj grad turde diskutere visioner og idéer til fællesskaber og udviklingen af ens afdeling.
Møderne i år havde mange forskellige emner, men et gennemgående træk (udover budgetterne) var renovation og
elbilladere.
RENOVATION OG AFFALD
Fredericia Kommunes nye renovationsordning kom skidt
fra start, og derfor knoklede vores administration forud for
afdelingsmøderne med at finde ud af, hvor der blev hentet
affald, og ikke mindst hvor der ikke blev hentet affald, og
hvad årsagerne var.
Kort fortalt, så er vi i skrivende stund ikke kommet i mål
vedr. takstpolitikken for renovationen, men vi arbejder ihærdigt på at få en aftale, der tilgodeser vores beboere især
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ELLADESTANDERE
Flere og flere danskere køber elbiler, og derfor fyldte emnet
'elladestandere' meget i de afdelinger, hvor beboerne har eller påtænker at købe en hybridbil eller en 'ren' elbil.
Det øger presset både på Fredericia by og på os som almen
boligorganisation: Vi skal have overblik over mulighederne
både i vores etageejendomme og i vores tæt-lav-bebyggelser, hvor vi skal sikre, at der er nok kapacitet af strøm, og at
et ledningsnet kan bære opgaven.
Fredericianere er rigtig glade for elbiler, så glade, at 22% af
alle nye biler solgt i Fredericia i 2020 er el- eller hybridbiler.
Derfor arbejder vi stenhårdt på at finde gode løsninger, så
også elbilejere vælger os til, fordi de ved, at de kan få deres
bil ladet op hos os.
Vi undersøger alle kroge i et marked, der er eksploderet
med udbydere af elladestandere og firmaer, der tilbyder at
foretage afregningen for os eller uden os.
Der er mange ting at forholde sig til i hver afdeling, fx
• Parkeringsforhold og deling
• Forsyning (el)
• Udformning, design og teknik
• Økonomi og finansiering (etablering, drift og afregning)
• Drift (teknik og vedligehold)
• Lovgivning
• Beboerdemokrati (lokale afdelingsbestyrelser mv.)
• Leverandør kontra egne løsninger.
Vi er på opgaven og vender tilbage med anbefalinger til afdelingerne.

MÅLSÆTNING OG HANDLEPLAN 2022-2026

Det arbejder vi
med de næste

4 år

ORGANISATIONSFORMAND MIKAEL PAASCH

K

ære beboere: Velkommen tilbage efter et efterår og en
efterårsferie, hvor vi forhåbentlig alle sammen har fået
tanket energi, som vi kan bruge her i vintertiden.
SOCIALT ANSVAR
Vi har fortsat ekstra fokus på boligsocialt arbejde, hvor
beskæftigelse har været højt prioriteret i samarbejde med
kommunen. Renovation er et andet emne, vi fokuserer på,
fordi der her desværre er urimelige takster for renovation
til det almene byggeri. Disse og andre emner har vi taget op,

fordi vi som almen boligorganisation er en vigtig medspiller, der bidrager til lokalsamfundet og gerne tager et stort
samfundsansvar.
I Boligkontoret Fredericia ønsker vi at styrke og udbygge det
gode samarbejde, vi allerede har på tværs af byens almene
boligorganisationer og med Fredericia Kommune. Som en
moderne almen boligorganisation er vi nemlig mere end
blot et sted, man bor:
Vi vil gerne bidrage på alle områder, der giver mening for
vores beboere, fx indenfor
• Energi og bæredygtighed
• Udvikling af vores beboerdemokrati
• Boligsocialt ansvar
• Bolig – at være et godt sted at bo med en ordentlig service overfor nuværende og kommende beboere.
Et godt sted at bo er en af de vigtigste forudsætninger for at
få et godt liv. Det værner vi om ved løbende at arbejde med
målsætninger, hvor der er fokus på de enkelte områders udvikling via konkrete handleplaner.
MÅLSÆTNINGER 2022-2026
Det sidste års tid har vi i Boligkontoret Fredericia arbejdet
med et nyt målsætningsprogram, der skal sætte en retning
for udvikling af Boligkontoret Fredericia 2022-2026.
Det er vigtigt for os, at vi følger med tiden og er parate til at
håndtere de store forandringer, som vi oplever i disse år. Vi
skal sikre, at der er en tydelig sammenhæng mellem vores
mål og den måde, vi håndterer fremtidige udviklingsprojekter på.
I vores "Målsætningsprogram 2022-2026" arbejder vi med 9
strategiske ambitioner, vi vil fokusere på de kommende fire
år, hvor skiftende tiltag og aktiviteter skal være med til at
sikre, at vi når vores mål.
De konkrete aktiviteter kan du læse om i Boligkontoret Fredericias "Handleplaner", der fremover vil blive opdateret/udviklet hvert år, så forandringerne ikke kommer på én gang,
og så der bliver plads til, at vi kan kommunikere forandringer
i god tid, inden de iværksættes, da forandringer er et vilkår
for os alle i dagens Danmark og i verden.
Læs om begge dele på Boligfa.dk under 'Om
os' – eller scan denne kode:

Boligkontoret Fredericias strategiske målsætninger er udarbejdet af organisationsbestyrelsen, forelagt for organisationens afdelingsformænd og godkendt på et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde den 27. oktober 2021.
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NYT FRA DRIFTEN

Afd. 404 Christiansberg:

BEBOERE VÆLGER RENOVERING
ogle af de
Læs her om n
i driften
nyeste tiltag
rne i
n
li
ude i afde ge
ericia.
ed
Fr
t
re
to
n
Boligko

ef
Af teknisk ch
aa
n
ry
Jørn B

r
e
H
nu

Et flertal af beboerne i afd. 404 Christiansberg stemte i september på et ekstraordinært afdelingsmøde for en helhedsplan for renovering af afdelingen,
der er fra 1960'erne. Målet er at fremtidssikre afdelingens 78 boliger, ved at de
bliver moderniseret, og ved at der kommer boliger i flere forskellige størrelser.
Helhedsplanen får støtte fra Landsbyggefonden, og derfor har der de
sidste 5-6 år været en del møder, besigtigelser og behandlinger i Landsbyggefonden. Renoveringen løber op
i knap 140 mio. kr. og omfatter bygningsrenovering, tilgængelighed og
boliger i forskellige størrelser.
30 BOLIGER BLIVER TOTALRENOVERET OG 'TILGÆNGELIGE'
Lejlighedsindretningen bliver ændret,
så de opfylder Landsbyggefondens
krav til tilgængelige boliger, og beboere i kørestol eller med rollator ved
egen hjælp kan komme fra gaden og
helt ind i boligen.
30 BOLIGER BLIVER RENOVERET
Køkken og badeværelse renoveres indenfor eksisterende fysiske rammer,
og der bliver malet.

LYN

18 BOLIGER BLIVER RENOVERET
Køkken og bad renoveres – placering
af køkken og værelse bliver byttet om.
Derudover bliver udearealerne forbedret, kloakken bliver renoveret, og
der kommer dræn i kælder, ligesom
der kommer nye døre og vinduer i facader samt nyt tag.
Alle boliger får desuden nye altaner
'udenpå' bygningen, og de nuværende
m2 'inde'-altaner bliver tillagt boligen.
Ansøgning er sendt til Fredericia Kommune, hvor Byrådet skal vurdere den i
december, inden sagen skal til Landsbyggefonden.
I bedste fald kan renoveringen gå i
gang i efteråret 2023 og samlet tage
1-2 år, hvor beboerne skal genhuses
i ca. 6 mdr. Huslejestigningen efter
renovering til næsten nye boliger vil
ligge på mellem 2200 og 3700 kr. pr.
md. før evt. stigning i boligstøtte. Den
største huslejestigning er i boliger, der
bliver større end hidtil.

EKSPEDITION

Der har været ekstra gang i tasterne hos administrationen i år, hvor samtlige referater fra Boligkontoret Fredericias over 60 afdelingsmøder har været skrevet, sendt
ud og godkendt indenfor en uge – ja faktisk var 58% allerede skrevet, sendt ud og
godkendt dagen efter afdelingsmødet.
Alle referater kan læses på Boligfa.dk/afd.
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FLERE GÆSTE
VÆRELSER
Afd. 408 Axeltorv har fået to
nye gæsteværelser i det tidligere varmemesterkontor. Gæsteværelserne her kan lejes af
beboerne i afd. 408.
Afd. 502 Østerbo har fået et
nyt gæsteværelse, der kan lejes
af beboerne i afdelingerne 501,
502 og 408.
Vil du leje en af disse, så send en mail til post@boligfa.dk.

Afd. 207 Egum
Afd. 209 Fr. Hansens Allé/Indre Ringvej

SAMMENLÆGNING
På et ekstraordinært afdelingsmøde d. 25. oktober besluttede
et flertal af beboere i afdelingerne 207 Egum og 209 Fr. Hansens Allé/Indre Ringvej at lægge afdelingerne sammen, så det
bliver nemmere at finde frivillige nok til at etablere en samlet
bestyrelse. Efterfølgende har repræsentantskabet godkendt
sammenlægningen, der rent praktisk bliver realitet medio
2022, når regnskaberne for 2021 er endeligt godkendt af repræsentantskabet.

207+209

DIGITALE
INDFLYTNINGSSYN

DIGITAL-LEGEPLADSREGISTRERING

Så er vi gået i gang med digitale indflytter- og fraflyttersyn.
Det er en af tre varmemestre, der foretager alle syn i Boligkontoret Fredericias +5000 boliger, så det er samme 'øjne'
og procedurer i alle afdelinger.

Boligkontoret Fredericias varmemestre, der har ansvar for at
sikkerhedstjekke alle vores legepladser, har nu fået en digital
løsning til at sikre, at legepladserne altid er sikre og opfylder
den gældende lovgivning.

Synsskemaerne modtager du via en mail med et link til dem,
hvor du så har 14 dage til at kommentere og evt. opgive
mangler, alt sammen online.

TRAVLHED I DRIFTEN
Der er gang i driften i rigtig mange af vores afdelinger.
Her et udpluk fra udvalgte afdelinger:
• 1 BSB: Renovering af tag, facader og tilgængelighed – start
medio 2024.
• 210 Ringparken: Helhedsplan-udarbejdelse igang.
• 218 Skovparken: Nye vinduer og døre igang – slut marts 2022.
• 310 Sønderparken: Indvendige døre inden jul.
• 402 Holbergshaven: Helhedsplan/renovering – forventet slut
medio 2023.

• 403 Rahbeksvej: Helhedsplan/renovering – opstart primo 2023.
• 407 Viaduktvej: Nye varmeinstallationer – afventer godkendelse fra kommunen.
• 502 Østerbo: Nybygning af 4. blok – slut primo 2023.
• 605 Oldenborghus: Sidste hånd lægges på sidste 14 ungdomsboliger – indflytning dec. 2021/jan. 2022.
• 623 Sønderparken: Landskabsarkitekt arbejder p.t. på forskellige forslag til træterrasser.
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STEFANS KLUMME

AF STEFAN WEIHRAUCH, BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG

FN's klimarapport nr. 6:

Kan jeg gøre det bedre?
– uden at få det værre?
Det er svært at svare på, men uanset hvad kommer vi alle til at få det anderledes i
fremtiden, og det behøver jo ikke at være skidt

FN

's klimapanel har efter 3 års
arbejde udgivet den 6. rapport om klimaets tilstand. Rapporten
er på 3000 sider, grundig og kommer
vidt omkring. Hovedkonklusionen er,
at CO2 er hovedproblemet, og at klimaændringerne med 95% sikkerhed
er menneskeskabte. Den gode nyhed
er så, at så kan vi gøre noget ved det,
hvis vi vil og ved hvordan.
HVOR ER BALANCEN?
Hver dansker udleder ca. 17 tons CO2
om året, og gennemsnittet pr. indbyg-

ger i verden er 8 tons. For at vi kan
holde den globale temperaturstigning
på under 2°C, skal hvert enkelt menneske på Jorden ned på 'kun' at udlede
2-3 tons CO2 om året inden 2050.
Det er en stor opgave, men vi kan
godt, specielt når vi bliver hjulpet og
hjælper hinanden.
MAD OG DRIKKE PÅVIRKER KLIMAET
På verdensplan står produktionen af
fødevarer for 30% af verdens CO2udledninger – og 25% af danskernes

Den store KLIMADATABASE
– Sådan kan du gøre det bedre

CO2-udledninger kommer fra vores
forbrug af mad- og drikkevarer.
Ifølge den globale tænketank "World
Resources Institute" (WRI, 2019) er
mindre madspild og mere planterig
kost de to vigtigste knapper, vi kan
skrue på for at reducere CO2-udslippet fra vores fødevarer – og det er jo
til at forholde sig til som forbruger.

"1/3 af al mad i verden
bliver ikke spist,
men går til spilde"
FØDEVARER
Skemaet kan hjælpe med at træffe
mere bevidste valg, som man også er
begyndt på i dagligvarebranchen:
• Salling Fondene (der ejer Bilka, Føtex, Netto, Wupti, Starbucks og Salling Stormagasiner) har støttet Den
store klimadatabase og bruger hvert
år rigtig mange penge på velgørenhed især indenfor bæredygtighed.
• Supermarkedskæden REMA 1000
har for nylig meldt ud, at de ikke vil
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forhandle dagligvarer, der bliver fløjet
hertil, fordi de har en alt for høj og
helt unødvendig CO2-udledning.
Personligt synes jeg, at vi som aktive,
bevidste forbrugere skal støtte gode
miljømæssige og samfundsmæssige
initiativer, som virksomheder tager,

for at ændre efterspørgslen til bæredygtige valg.

Dengang var det nok mere af nød
end af lyst, men der er bare rigtig god
mening i det, fordi overforbruget begrænses helt naturligt, når der er et
begrænset udvalg.

GØR SOM I GAMLE DAGE
Egentlig kommer vi alle rigtig langt
ved at gøre, som man gjorde i tidligere generationer: Spis, hvad der
dyrkes lokalt, og spis mindre kød.

https://denstoreklimadatabase.dk/

Klimavenligt at bo ALMENT
Alene ved at bo alment gør du noget for klimaet: Her er
der fælles vaskerier, bedre udnyttelse af bygningen, mindre
bygnings-overflade pr. beboer og derfor mindre varmetab
til omgivelserne, og i Boligkontoret Fredericia har vi effektive varmeanlæg og ventilation, der genindvinder varmen.
Sæt spurten ind, og vær med i vinderfeltet til at holde vores
klima og dermed vores og vores børn og børnebørns levevilkår lige så gode som dem, vi har.

SAMMENLIGNINGER
CO2-UDLEDNINGER
1 l benzin udleder
1 l piskefløde
1 kg oksemørbrad
1 kg kikærter på dåse
1 kg kaffe

2,5 kg CO2
2 kg CO2
152 kg CO2
0,9 kg CO2
3 kg CO2

Du kan altså vælge, om du vil:
Køre 1216 km i en benzinbil (fx til Paris) – ELLER købe 169 kg kikærter
på dåse ELLER spise 1 kg oksemørbrad for samme CO2-udledning.

KLIMABELASTNING
vi kunne forvente stormfloder hvert eneste år med massive udfordringer
for lavtliggende områder og byer ved vandet.
• Vi får flere intense skybrud med oversvømmelser nogle steder og
andre steder længere tørkeperioder.
• Vi risikerer kollaps af iskapperne ved polerne, pludselige ændringer i
havstrømme og en langt større opvarmning end forventet.
• Hvis den menneskeskabte globale opvarmning skal begrænses til et
bestemt niveau, kræver det, at der opnås en CO2-nettoudledning på nul.
Jeg forstår, at du måske nu har fået sved på panden og summen for ørerne,
fordi det jo lyder fuldstændig overvældende og dommedagsagtigt. Det
er det også, og derfor er det vigtigt, at vi alle gør noget – start fx med at
gøre din 'Pasta bolognese' klimavenlig:
FN's klimarapport omtaler klimabelastning sådan:
• Det er utvetydigt, at menneskelig påvirkning
har forårsaget opvarmning i atmosfæren,
oceanerne og landjorden.
• Hvert af de sidste fire årtier har været
varmere end noget foregående årti siden
1850. Den globale overfladetemperatur var
1,09°C højere i 2011-2020 end i 1850-1900.
• Den nuværende CO2-koncentration har
aldrig været så høj som nu.
• Den globale opvarmning vil overstige 1,5°-2°C
i løbet af det 21. århundrede, medmindre der
sker store reduktioner i CO2-udledningerne i
de kommende årtier.
• Vi vil få flere og flere ekstreme vejrhændelser
i takt med den globale opvarmning, selv hvis
den begrænses til 1,5°C.
• Det kan tage århundreder, måske årtusinder
at rulle de nuværende klimaforandringer til
bage. Især forandringerne i havene, iskap
perne og det globale havniveau.
• Stormflod forekommer i dag statistisk hvert
100. år – i slutningen af dette århundrede vil
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Har du udnyttet din råderet?
XL
XXL

XL
15% ekstra plads

SÅ MEGET MERE
PLADS I SKABE
OG SKUFFER

XXL

En af de største fordele ved dit nye
Kvik køkken er skjult. Heldigvis. Men
når du åbner skabe og skuffer, bliver du
overrasket.

40% ekstra plads

Med Kvik får du ganske enkelt plads
til mere. Hos os har skabene altid 15%
ekstra skabsplads. Vi kalder det XL.
Men du kan også gå hele vejen og
vælge XXL skuffer. Ekstra centimeter i
dybden og højden giver dig hele 40%
ekstra i underskabene og 20% mere
bordplads at arbejde på. Nu kan det
hele gemmes væk, når du ikke bruger
det, og på bordet kan der være råvarer,
grej og store armbevægelser.
XL

cm
56

15% mere
skabsplads

80 cm

80 cm

70 cm
cm
56

Industristandard

XXL

Få plads til det hele! Alt dét, du ser
på billedet, er fra en virkelig test hos Kvik.
Alle de ting, der ligger foran skabene,
kan også være i dem i virkeligheden.

m
,8 c
68

40% mere
skabsplads

Det er imponerende, hvor meget dine nye køkkenskabe
kan indeholde, når de hos Kvik har fået tilført flere
centimeter i højden og bredden - og en masse omtanke.
Du kan opbevare alt dit spise- og køkkengrej i
skufferne, både kopper, tallerkener og gryder.

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

DIN PERSONLIGE
HTH KONSULENT
KOMMER TIL DIG
ALLE VALG KLARES
I DIT HJEM

NYT
LÆKKERT
HTH KØKKEN
UDNYT DIN
RÅDERET

HTH - DET SIKRE VALG
Lad HTH Vejle udskifte dit gamle køkken med et splinternyt HTH køkken indrettet netop efter dine ønsker. Tilbuddet om nyt køkken gælder der, hvor kollektiv råderet er
godkendt. Er du i tvivl, så spørg boligkontoret eller ring/
mail til os, så kan vi hjælpe dig med at få dine køkkendrømme opfyldt.
Ole Myrfeld
2280 0564 / olmy@hth.dk

Benjamin Bro
5218 5156 / bbbe@hth.dk

HTH Vejle
Stiftsvej 57A • 7100 Vejle • Tlf. 7582 7400

100 %

tilfredshedsgaranti

Internet du bliver
100 % tilfreds med
- til særlige priser
Livet er for kort til langsomt og ustabilt internet
Derfor får du ikke kun lynhurtigt fiberbredbånd hos os. Du får fiberbredbånd med 100 %
tilfredshedsgaranti og ingen binding. Som beboer i Boligkontoret Fredericia, får du højere
hastigheder og lavere priser. Priserne starter fra 179 kr. pr. måned.

Se om du kan få fiberbredbånd på ewii.dk
eller ring til os på 70 55 55 57
EWII Bredbånd • Kokbjerg 30 • 6000 Kolding • 70 55 55 55 • ewii.dk

