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AF ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN
ligr@boligfa.dk

LEDER

Kære beboere i Boligkontoret Fredericia:
 Δ Er Fredericia ikke bare blevet en fantastisk by?

Udover at byen ligger centralt i Trekantområdet med ud-
sigt til vand og skov og med en uovertruffen infrastruktur 
med motorvej, havn, jernbane og et stort transportcenter, 
så står vores erhvervsliv også stærkere end nogensinde. 
Et erhvervsliv, som bidrager til udviklingen af vores by, og 
som kræver boliger til de mere end 200 nye borgere, der 
er flyttet til Fredericia i 2016.

I Boligkontoret Fredericia vil vi gerne være en del af den ud-
vikling. Fx ved at vi opfører boliger på Købmagergade Skole 
og IP Schmidts Gård og de planlagte 41 boliger i kanal-
byen. Dermed kan vi tilbyde endnu flere moderne, almene 
boliger – og dermed er vi også med til at skabe bedre vilkår 
for detailhandlen og bosætningen i den indre by. 

Pendlerordningen revideret
Som I kan læse i dette nummer, har vi med byrådets godken-
delse ændret vores pendlerordning, så det nu alene er borge-
re, der arbejder, men ikke bor i Fredericia Kommune, der kan 
komme på en særlig pendlerliste. Læs mere side side 14-15.

Bladet "LEJLIGHEDEN"
Vi har nu udgivet bladet "LEJLIGHEDEN’ i mere end 9 år 
med forskellige grafiske udtryk og med forskellige re-
daktører. Da vi stiftede vores Boligorganisation 1. januar 
2011, besluttede bestyrelsen, at bladet skulle professio-
naliseres. Til det hyrede bestyrelsen journalist Joan Grøn-
ning og grafiker Jesper Seneca, og det samarbejde har vi 
været utrolig glade for. 

I bestyrelsen synes vi selv, at det er et fantastisk godt blad, 
men synes I som beboere også det? Det spørgsmål satte 
vi os i december 2016 for at få besvaret, og vi allierede 
os med et professionelt konsulentfirma, der gennemførte 
en læserundersøgelse af bladets indhold og af, om bladet 
rent faktisk bliver læst. Jeg kan allerede nu afsløre, at vi 
er meget tilfredse med resultatet, som I kan læse mere 
om på side 18.

Ny boligminister
I november 2016 fik vi en ny minister for vores område, 
Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, som har fået titel af 
"minister for transport, bygninger og boliger". Nu er hele 
det almene boligområde – dvs. udlejning, nybyggeri, reno-
veringer, byggeskader og boligsocialt arbejde mv. – flyttet 
fra Inger Støjberg til den nye boligminister. 

Vi byder Ole Birk Olesen velkommen som ny minister, og 
vi ved, at Boligselskabernes Landsforening allerede har 
inviteret til et samarbejde, hvor BL 
som altid vil have en løsnings-
orienteret tilgang til opgaverne.  
Det samme vil vi i Boligkontoret 
Fredericia, omend vi ved, at Ole 
Birk Olesen har en speciel til-
gang til de almene boliger.

Med de ord vil jeg gerne 
på bestyrelsens og egne 
vegne ønske jer alle det 
bedste – og en rigtig god 
læselyst. 

FOTO: JESPER SENECA

Gang i 
Fredericia
Der sker rigtig meget i Fredericia,  
og Boligkontoret Fredericia spiller en  
større og større rolle i byens udvikling
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KORT & GODT

Hold positivt 
FOKUS

I sidste nummer af LEJLIGHEDEN 
fortalte vi, hvor slemt det står til med 
MANGLENDE sortering af affaldet i 
vores afdelinger – vi har nu fulgt op

Vi har igen talt med Marianne Harritz, der er ansat på 
Genbrugsstationen og har fingrene nede i alt skidtet, for 
at høre hende, om omtalen i sidste nummer har givet 
mindre affald:

Ifølge Marianne Harritz er det måske blevet marginalt 
bedre, men der skal stadig sorteres meget bedre, hvis det 
ikke skal ende med en stigning i renovationsudgifterne.

Lille fejl, stor konsekvens
Det er dog stadig vigtigt at huske, at selv små ting, der bli-
ver fejlsorteret, skal fjernes med håndkraft på Genbrugs-
stationen af Marianne og hendes kolleger. Og det er her, 
der kan spares:

HUSK DERFOR at sortere alt – og hvis vi i fællesskab fort-
sætter og forbedrer det gode arbejde med at sortere vores 
ressourcer, så gavner det både miljøet og pengepungen.

Fremover koster det 15 kr. at modtage en opkrævning på 
husleje på et girokort, og samtidig er ajourføring på ven-
telisten steget til 125 kr. om året.

Andre gebyrer er uændrede. 

NYE satser

Ny på Fordelskortet
Nu kan du også få rabat på rengøringsartikler med 
Bolig kontorets Fordelskort.

EE Rengøring på Thorvaldsensvej 1 
er nu også med i fællesskabet, og 
de giver 10% rabat på alle rengø-
ringsmidler og rekvisitter, der ikke 
i forvejen er nedsat eller på tilbud.

Se alle tilbud og rabatter på dit Fordelskort på 
 Boligfa.dk

Vesterbrogade 4 

7000 Fredericia 

7622 1200

www.boligfa.dk 

post@boligfa.dk

Fordelsk
ort

4 LEJLIGHEDEN · MARTS 2017



Efter den store renovering af Rønnehavens vinduer og 
tage, som omtalt på side 16 i sidste blad, er svaret på 
afdelingens energistatus nu kommet: 

 Δ Energimærke C blev det – og det er både super-
flot og grønt.

Tillykke til alle lejerne, da 
det giver billigere energi
udgifter fremover.

Fra E til C

Vindstrøm

Rønnehaven afd. 302 har skiftet 
sit energimærke E ud med et 
stort, flot C efter de seneste 
renoveringer

5

Velkommen
til nye beboere
Vi siger velkommen til 215 nye beboere, der er flyttet ind i en 
af Boligkontoret Fredericias boliger de sidste tre måneder.

Henrik 

KORT & GODT

Boligkontoret Fredericia har valgt at tilbyde praktikforløb 
af 3 måneders varighed for finansøkonomer og markeds-
føringsøkonomer. Vi har typisk 1-2 praktikanter pr. år.
 
Med praktikforløbene vil vi rigtig gerne reklamere for vores  
branche, som mange ikke kender til. 

Fatjon i praktik hos Boligkontoret 
Fredericia fra d. 2. januar til 
slutningen af marts 2017

Vi er også meget interesseret i at lytte til de inputs og 
gode idéer, som kommer fra unge praktikanter, der ikke 
tænker i de traditionelle baner, som mange års erfaring 
ofte resulterer i.

Praktikant 
Fatjon

Boligkontoret Fredericia har forlænget aftalen med 
EWII om igen i 2017 at købe strøm produceret af 
danske vindmøller til at dække det samlede fælles 
elforbrug i alle afdelinger.

Ved at købe vindmølle-
strøm bidrager vi til at 
nå målet i den danske 
klimaplan om, at 50% 
af elforbruget her-
hjemme skal komme 
fra vindenergi i 2020.

 

EWII A/S     I     Kokbjerg 30     I     6000 Kolding     I     70 55 55 55     I     EWII.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFIKAT FOR KØB AF VINDSTRØM 
EWII bekræfter hermed, at 

Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 
7000 Fredericia 

køber hele sit elforbrug som vindstrøm. 
Certifikatet er gældende fra 1/2-2017 – 31/12-2017 

EWII sikrer, at elforbruget produceres og leveres fra vindmøller. 

Ægtheden af vindstrøm dokumenteres af Deloitte A/S, statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 

 

 

Chris Dahlerup 
Direktør for Energi 
EWII A/S 
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Et lille nik, et vink eller en hurtig 
sludder i opgangen eller i cykelkæl-
deren. Mere skal der faktisk ikke til, 
hvis man vil være en god nabo. 

For mange er det en helt naturlig del 
af det at bo tæt op ad andre menne-
sker, mens det for andre ikke falder 
lige så naturligt. 

I Administrationen hos Boligkonto-
ret Fredericia møder man af og til 
både ulykkelige og desperate be-
boere, som er i konflikt med deres 
naboer og ikke aner, hvordan de kan 
løse dem. 

Dårligt naboskab slider 
"Det er stressende at bo tæt på 
mennesker, som man ikke fungerer 
med. Undersøgelser viser endda, at 
hyppige konflikter øger risikoen for 
tidligere død, så alene af den grund 
skal man da hurtigst muligt have 
fundet en løsning på en eventuel 

nabokonflikt", forklarer direktør Finn 
Muus.

Han opfordrer alle til at gøre noget 
ekstra for det gode naboskab.

"Når man har et godt naboskab, har 
gjort noget aktivt for det og sat lidt 
ind på 'naboskabskontoen', så bliver 
man automatisk bedre til at rumme 
de naboer, som fx spiller høj musik. 
Vi har nemmere ved at ringe på og 
gøre opmærksom på den høje mu-
sik, hvis vi i forvejen har et godt for-
hold. Og tro mig, naboen vil også 

tage bedre imod en eventuel kritik 
eller opfordring til at dæmpe lyden", 
siger Finn Muus.

Fællesskab er vejen frem
Nogle af de steder, hvor det er lyk-
kedes at skabe et godt naboskab, 
er Sønderparken og Korskærparken 
– bl.a. via aktivitetsudvalget, de bo-
ligsociale tilbud og ikke mindst alle 
de muligheder, der er i henholdsvis 
Aktivitetshuset og Medborgerhuset. 

"At indgå i et fællesskab og gøre no-
get godt for andre betyder alverden 
for, at man har det godt, føler sig 
tryg og har tillid til andre. Derfor skal 
vi holde fast i det gode naboskab og 
måden, vi behandler hinanden på", 
siger Finn Muus.

Vi har spurgt en række beboere i to 
forskellige områder – Snoghøjparken 
og Sønderparken – hvad et godt na-
boskab er, og hvad det kræver:

Et godt naboskab er vigtigt, fordi det giver samhørighed og 
tryghed. Ja, faktisk skal der ikke meget til for at være en god nabo, 
lyder meldingen fra de beboere, som LEJLIGHEDEN har mødt

DET GODE NABOSKAB

Et lille nik 
gør en stor forskel

Det gode naboskab:

Direktør Finn Muus

Bodil, Palle og Annelise 
(fra venstre) har lært 
hinanden at kende, 
efter de er flyttet til 
Snoghøjparken.
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DET GODE NABOSKAB

Det er godt naboskab
Rundspørge:

Bodil og Palle Dyhr, 62 og 64 år
bor i Snoghøjparken på 12. år:

Hvad er godt naboskab?
"Selv om man ikke kender alle, er det vigtigt at hilse på. 
Det er de små ting, der betyder noget".

Hvad gør I selv for at være gode naboer?
"For os er det sociale og trygheden vigtigt. Derfor holder 
vi også øje med andres huse, hvis de er bortrejst. Vi sørger 
også for at hilse på og tale med de andre i området".

Hvordan er naboskabet i jeres område?
"Her er sammenhold, og vi gør noget for at passe på det. 
Hvert år er der bl.a. sommerfest".

Holger Poulsen, 45 år 
bor i Sønderparken på 6. år:

Hvad er godt naboskab?
"Man skal tage hensyn, hilse på hinanden og sørge for at 
tilbyde sin hjælp til dem, der har brug for det".

Hvad gør du selv for at være en god nabo?
"Jeg prøver at undgå at larme for meget".

Hvordan er naboskabet i dit område?
"Det er godt. Langt de fleste er gode til at passe på hinan-
den og området".

Lisbeth Stenderup, 92 år 
bor i Snoghøjparken på 18. år: 

Hvad er godt naboskab?
"At vi kommer hinanden ved. Fx ved at hilse på hinanden 
eller hjælpe til. Jeg har selv nogle søde genboer, der hjæl-
per mig med at købe ind eller gå ned med mit skrald, fordi 
jeg er dårligt gående. Det sætter jeg stor pris på". 

Hvad gør du selv for at være en god nabo?
"Jeg går ikke med sladder. Det skaber dårlig stemning".

Hvordan er naboskabet i dit område?
"Det er godt. Folk hilser på hinanden og snakker sammen. 
Mange holder øje med hinandens hus og postkasse, når 
man er på ferie. Og så har vi en god tradition for en årlig 
sommerfest med snak, dans og god mad".

Fortsættes næste side…
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DET GODE NABOSKAB
Frank Pedersen, 75 år 
bor i Sønderparken på 13. år:

Hvad er godt naboskab?
"Man skal tale pænt til hinanden og sørge for at hilse på".

Hvad gør du selv for at være en god nabo?
"Jeg hilser altid på og siger hej. Det er vigtigt, at man ken-
der dem, man bor i opgang med – eller i hvert fald ved, 
hvem de er".

Hvordan er naboskabet i dit område?
"Vi har et godt naboskab. Her er mange sociale arrange-
menter, og fx går min kone til bankospil. Om sommeren 
sidder vi på en bænk ved vores opgang og snakker med 
hinanden over en kop kaffe".

Dorthe Hornskov, 53 år 
bor i Sønderparken på 3. md.:

Hvad er godt naboskab?
"At hjælpe hinanden. Det kan være alt fra en kop sukker til at 
hjælpe med at handle ind. Det er vigtigt, at man ved, hvem 
man bor så tæt på, så en hyggesnak i opgangen er en god 
ide. Det behøver ikke være over en kop kaffe hver gang".

Hvad gør du selv for at være en god nabo?
"Jeg sørger for at være positiv, hjælpsom og imødekom-
mende – også overfor dem, jeg endnu ikke kender".

Hvordan er naboskabet i dit område?
"Jeg har ikke boet her så længe, men min fornemmelse er, 
at det fungerer godt".

Annelise Møller, 77 år 
bor i Snoghøjparken på 18. år:

Hvad er godt naboskab?
"At man snakker med hinanden og hilser på. Interesse for 
ens naboer er med til at skabe tryghed og samhørighed, 
så man har det godt. Ofte skal der ikke mere til end at sige 
'hej' eller spørge, hvordan det går. Herude flager vi for hin-
anden, når nogen har fødselsdag, og det er hyggeligt og 
giver sammenhold".

Hvad gør du selv for at være en god nabo?
"Hjælper til, hvis nogen er syg eller har brug for at låne lidt 
sukker eller mel. Jeg låner af og til af mine naboer, og de 
låner af mig".

Hvordan er naboskabet i jeres område?
"Vi har det godt med hinanden. Når jeg sidder på terras-

sen om sommeren, kommer mine naboer 
ofte forbi til en snak. Vi holder øje med hin-
anden, og det er betryggende".
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BOLIGFA.DK

Dit personlige lejer-login giver dig adgang til at æn-
dre dine kontaktoplysninger, bestille adgangskode, 
se din husleje, læse nyheder og finde relevante blan-
ketter – og meget mere.

SÅDAN GØR DU
Login fra forsiden på www.boligfa.dk – øverst til højre. 

 Δ Har du ikke din kode, kan du få tilsendt den ved at 
trykke på "Glemt password". 

 Δ Er din mail ikke i vores system, så kontakt bolig-
rådgiverne på 7622 1200, få opdateret dine oplys-
ninger, og få en kode tilsendt.

Og skulle du mod forventning ikke finde det, du leder  
efter, så brug søgefeltet med korte ord – fx hus-
orden eller varmemester.

I starten af året blev organisations- og afdelings-
bestyrelser undervist i at bruge en ny bestyrelses-
side, som er integreret i Boligfa.dk. 

En side der er forbeholdt organisations- og afde-
lingsbestyrelses medlemmer. I alt deltog 105 ud af 
148 i undervisningen, hvor man blev introduceret til 
det nye digitale bestyrelsesværktøj.
 
Alle deltagerne var enormt engagerede og villige til 
at bruge det nye it-værktøj, der samler al informa-
tion, som en organisations- og afdelingsbestyrelse 
har brug for.
 
Både organisationsbestyrelser og afdelingsbesty-
relsesmedlemmer logger på bestyrelses-siden via 
www.boligfa.dk – øverst til højre – samme sted, hvor 
man logger på lejer-siden.

Lejer-login

Den digitale 
bestyrelse

Søg her…
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FREDERICIA C

Mange vil byde ind 
på Kongens Punkt

Kanalbyen:

AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

"I alt fire firmaer har anmodet om at 
byde ind på Boligkontorets fremtidige 
byggeri Kongens Punkt i Kanalbyen", 
fortæller en tilfreds direktør for Bo-

ligkontoret Fredericia, Finn Muus, 
der ikke havde turdet håbe på, at så 
mange ville være med i det, der kaldes 
en prækvalifcering – altså den proces, 

der går forud for den egentlige bud-
runde.

"Det er positivt for os. Det viser, at der 

Fire firmaer har anmodet om at byde ind på Boligkontorets fremtidige byggeri 
i Kanalbyen. Ifølge direktør Finn Muus er det flere end forventet, så mange 
tror på projektet
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er andre, som tror på projektet", siger 
han og tilføjer:

"Ud af de fire skal vi nu have udvalgt 
tre, som efterfølgende skal byde på 
byggeopgaven og ejerskabet til de 
private boliger". 

Hvis alt går efter planen, er de en-
delige bud klar i begyndelsen af maj, 
mens en betinget totalentreprisekon-
trakt skal være indgået i slutningen af 
maj. Herefter kan byggeriet forment-
lig gå i gang efter sommerferien, så 
Kongens Punkt kan stå klar til indflyt-
ning i december 2018.

Unikke boliger til lejerne
"Det har været en lang proces at finde 
frem til skitseprojekt og gennemføre 
en prækvalificering. Men vi står nu 
med en plan for den endelige udform-
ning af et spændende og sammensat 
byggeri med en fantastisk beliggen-
hed i Kanalbyen ved Lillebælt. Jeg 
glæder mig til at se det realiseret og 
til at kunne tilbyde husets helt unikke 
boliger og fællesfaciliteter til vores le-
jere", lyder det fra Finn Muus.

Tilbage i november 2016 indgik Bolig-
kontoret og FredericiaC en aftale om 

det 7811 etagekvadratmeter store 
byggeri i Fredericias nye bydel Kanal-
byen. Siden da har Ginneruparkitekter 
arbejdet på at give projektet form. 

Kongens Punkt kommer til at bestå af 
74 boliger, fælleslokaler, café og par-
keringskælder. 

Boligerne opføres som en blanding af 
lejeboliger med seniorvenlige boliger 
og familieboliger og af ejerboliger.

FREDERICIA C

FAKTA OM 
KONGENS PUNKT
Byggeriet bliver opført på et 3382 m2 stort byggefelt, 
der ligger på hjørnet af Oldenborggade og Kongensgade 
tæt ved den eksisterende bymidte i Fredericia og for 
enden af den første 270 meter lange kanal, Frederiks 
Kanal i den nye bydel Kanalbyen.

• Grundareal: 3382 m2

•  7811 etagekvadratmeter fordelt på 7561 m2 bolig  
og 250 m2 erhverv

•  29 seniorboliger: 2-3 værelser, 90-101 m2,  
fælles tagterrasse og andet rekreativt ophold

•  12 leje-familieboliger: 2-4 værelser, to etager,  
104-109 m2, egen altan

•  33 ejerboliger

•  P-kælder med 81 p-pladser.
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AF LENE BYRIEL, 
JOURNALIST OG FORFATTER

Udenfor køkkenvinduerne er en 
række spinkle, nye træer ved at få 
fodfæste. Solide borde og bænke af 
massivt træ indbyder til hygge, når 
vejret bliver varmere. Lidt ukrudt tit-
ter op hist og her mellem de færdig-
renoverede blokke i Sønderparken – 
og der kommer garanteret mere de 
næste par måneder.

Det er heldigvis ikke længere 78-åri-
ge Preben Lindegaards problem. Ef-
ter 46 år med hus og have har han 
i årenes løb taget sin tørn med lug-
ning og alt det andet havearbejde, 
der følger med. 

Og der er andre pligter, han er slup-
pet for: Ikke flere renoveringsarbej-
der på huset, ikke flere uforudsete 
udgifter, når noget pludselig går i 
stykker, og ikke flere bekymringer 
om, hvornår taget mon skal skiftes. 
Nu er han nemlig ikke længere ejer, 
men lejer.

"Når et hus bliver 46 år gammelt, er 
der jo hele tiden noget, der skal laves 
– det kan ikke undgås. Men her kan 
jeg bare ringe efter varmemester-
en", siger Preben Lindegaard.

Han har det meste af sit voksne liv 
boet i eget hus i "Stjernekvarteret" 
sammen med sin kone og var for 
nogle år siden så småt begyndt at 
tænke på at skifte det 160 m2 store 
hus ud med en passende lejlighed. 
Men så skete det uventede: Prebens 
kone gik pludselig bort, og han blev 
alene, langt tidligere end han havde 
forestillet sig – og så kom flytte-
planerne pludselig helt tæt på. 

Heldigvis havde han været medlem 
og betalt for at stå på venteliste i 
over 40 år, og da først beslutningen 
om at flytte fra huset var taget, gik 
det hurtigt:

"Jeg fik solgt huset på tre dage. Det 
nåede ikke engang at blive markeds-
ført, og det var jo dejligt. Men plud-
selig stod jeg så og skulle finde et 

andet sted at bo så hurtigt som mu-
ligt", fortæller Preben Lindegaard.

Masser af forslag
Preben Lindegaard gik på Boligkon-
toret Fredericia for at blive skrevet 
op til alle de lejligheder, der blev le-
dige i en række af de afdelinger, der 
lå i hans 'gamle' kvarter. Han havde 
nogle ønsker, men var åben over-
for forskellige muligheder, fordi det 
helst skulle gå hurtigt:

"Jeg kunne da godt tænke mig at 
få en af de store lejligheder øverst 
oppe i et af højhusene, men dem 
flytter folk jo ikke fra. Så jeg valgte 

BEBOERPORTRÆT

At være skrevet op til en 
lejlighed er en rigtig god 
idé, for man ved aldrig, 
hvornår man får brug 
for en ny bolig. Det fandt 
Preben Lindegaard 
pludselig ud af

Fra husejer til lejer
på 45 dage

Efter over 40 år på ventelisten fik Preben 
Lindegaard pludselig brug for at søge en 
bolig, da hans kone døde uventet sidste 
år: "Man ved aldrig, hvornår man får brug 
for det", siger han.
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en del forskellige steder. Og så kom 
der hurtigt en ordentlig stak breve 
med boligtilbud", siger han – og viser 
med hånden en tyk bunke forslag. 

Fra hus til nyrenoveret lejlighed i 
Sønderparken
Valget faldt på Sønderparken i en af 
de nyrenoverede lejligheder. Og det 
forstår man godt, når Preben Lin-
degaard viser rundt i den velholdte, 
rummelige og godt disponerede 
lejlighed: Et lyst køkken med spise-
plads, en hyggelig spisestue, en 
rum melig stue med plads til den 
store bogreol, og et soveværelse 
med frit udsyn til skoven… og så den 
store altan, der nærmest lægger et 
ekstra rum til lejligheden.

"Ja, det er en gedigen 3-værelses 
lejlighed med plads til det hele. Og 
vi har jo i Boligkontoret Fredericia en 
tradition for både at holde tingene 
godt ved lige undervejs og så reno-
vere det, når det trænger", smiler den 
tidligere forretningsfører fra LAB.

Tænk nu hvis…
Preben Lindegaard ved nemlig mere 
om Fredericias almene boliger end 
de fleste andre lejere i bebyggelsen. 
Da han i 1963 flyttede til byen, fik 
han lejlighed hos LAB, det ene af de 
fire 'gamle' boligselskaber, der i dag 
er blevet til Boligkontoret Fredericia. 
Siden blev han husejer, men i stedet 
blev LAB hans arbejdsplads, og i 15 
år (1990-2004) var han boligselska-
bets forretningsfører.

Selv om han var glad for at bo i eget 
hus sammen med sin kone, blev han 
ved med at være medlem af Bolig-
kontoret Fredericia i alle årene:

"Man ved jo aldrig, hvornår man kan 
få brug for en ny bolig. For tænk nu 
hvis…", har altid været hans holdning.

Ligesom det kom Preben Linde gaard 
til gode at være skrevet op i tide 
for så at kunne flytte i lejlighed, så 
snart huset blev solgt, kan han se, at 
mange andre ældre har benyttet sig 
af samme mulighed: 

Han møder ofte folk, han kender fra 
gamle dage. De har, som Preben, byt-
tet tilværelsen som husejere ud med 
at være lejere. Og Sønderparken er 
efter renoveringen blevet et attraktivt 
område, der tilmed er ret kort vente-
tid på, da nogle af de genhusede be-
boere valgte ikke at flytte tilbage.

Fitness, kegler og havearbejde
Overgangen fra husejer til lejer har 

været fuldstændig problemfri for 
Preben Lindegaard. 

"Man bliver jo lidt træt af at sidde 
ude i sådan et hus alene. Til gengæld 
er det også lettere at få tiden til at 
gå, når man har eget hus og have, 
der skal passes. Men jeg keder mig 
nu ikke. Jeg går til fitness, kegler – 
og så har mine børn jo også haver, 
der kan bruge lidt hjælp af og til". 

Selv om han altså er en garvet herre 
indenfor den almene boligbevægel-
se, har han ikke følt sig fristet til at 
gå ind i bestyrelsesarbejdet:

"Nej, det gider jeg ikke", griner han. 
"Jeg går selvfølgelig til møderne, og 
jeg svarer også gerne på de spørgs-
mål, folk må have. Men der skal altså 
yngre kræfter til. Det skal ikke være 
os gamle, der bestemmer det hele", 
siger han.

Foreløbig har han til gode at deltage 
i nogle af de sociale arrangemen-
ter, der regelmæssigt bliver tilbudt 
i Sønderparken. Og så bruger han 
stadig tiden til at holde øje med, 
hvordan det almene boligmarked 
ser ud i Fredericia. Han har absolut 
intet imod at blive boende i lejlighe-
den, men skulle der pludselig dukke 
et lille rækkehus eller en lejlighed på 
toppen af et højhus op, er han ikke 
bange for at pakke flyttekasserne 
igen og skifte adresse.

BEBOERPORTRÆT

Preben Lindegaard flyttede ind i lejlig-
heden i Sønderparken 1. juli sidste år, så 
han har kun nået en halv sommer på den 
store altan, men glæder sig til at bruge 
den, når vejret bliver varmere.

"Vi har jo det hele herude, og i kort afstand 
herfra ligger der butikker, kirke, skole og 
institutioner", siger Preben Lindegaard. 

Efter 46 år i eget hus er 78-årige Preben 
Lindegaard flyttet i en af de nyrenove-
rede lejligheder i Søndermarken. Det har 
han ikke fortrudt.
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AF JOURNALIST 
ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Boligkontoret Fredericias reviderede 
pendlerordning gavner både dig som 
nuværende beboer, Boligkontoret 
Fredericia og Fredericia Kommune. 
I starten gjaldt ordningen alle, der 
pendlede enten til eller fra Frederi-
cia. Den ændrede ordning gælder nu 
kun pendlere TIL Fredericia. 

Fordelene er flere: 
 Δ Det tiltrækker endnu flere borgere 

til kommunen – og dermed flere 
skattekroner til gavn for alle.

 Δ Det gavner folk, der arbejder i Fre-
dericia.

 Δ Den sikrer en bedre 'blanding' af 
beboere i de enkelte boligområder.

 Δ Presset på pendlerboligerne bliver 
mindre, så nuværende beboere har 
chance for at få en af disse boliger.

"Vi har ændret ordningen, fordi vi ger-
ne vil have endnu flere nye borgere til 
byen og for at lette presset på pend-
lerboligerne", forklarer direktør Finn 
Muus, Boligkontoret Fredericia.

Flere tilgængelige pendlerboliger
Før ændringen blev 70% af pendler-
boligerne optaget af fredericianere, 
der pendlede ud af byen.

Med den nye ordning prioriterer vi 
nye borgere, da de tilbageværende 
30% nu får adgang til alle pendler-
boliger. Og når der er færre pendlere 
om buddet, vil der blive pendlerboli-
ger tilbage, som vores 'almindelige' 
beboere kan søge", pointerer Finn 
Muus.

Attraktive pendlerboliger
"Pendlerboliger er ikke bestemte 
boliger, men simpelthen hver 4. af 

vores ledige boliger. Pendlerboliger 
kan derfor ligge i alle vores afdelin-
ger, og dermed kan det også være en 
bolig i Snoghøjparken, som er en af 
afdelingerne med længst ventetid – 
over 20 år", forklarer Finn Muus og 
fortsætter:

"Pendlere har førsteret til pendler-
boligerne, men da vi nu fjerner 70% 
på pendlerlisten (dem, der pend-
ler ud af byen), ja, så er presset på 
pendlerboliger meget mindre. Søger 
ingen pendler derfor en pendler-
bolig, så kan vores nuværende bebo-
ere søge den – uanset om de pendler 
eller ej".

PENDLERORDNING

Revideret pendlerordning gælder nu kun tilflyttere til byen – ikke pendlere ud af byen. 

Skal tiltrække endnu flere 
nye borgere til Fredericia

Pendlerordning ændret:

Pendlerordningen 
(revideret)
 Δ Pendler du hver dag til Fredericia 
Kommune pga. et fast job på min. 25 t./
uge, så kan du benytte Boligkontoret 
Fredericias pendlerordning.

 Δ Hver 4. af boligkontorets boliger bliver 
automatisk markeret som en pendler-
bolig, når de bliver opsagt. Det er altså 
ikke bestemte boliger, der er pendler-
boliger, men pendlerboliger kan ligge i 
alle afdelinger med opsagte boliger. 

 Δ Bliver en pendlerbolig ledig, bliver den 
tilbudt til dem på pendlerlisten efter 
deres anciennitet.

 Δ Får du tildelt en 
pendlerbolig, skal du 
udfylde et pendlerskema og få din 
arbejdsgiver til at bekræfte dit arbejds-
forhold, inden du returnerer skemaet 
sammen med lejekontrakten og den 
seneste lønseddel.

Læs mere på www.boligfa.dk
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PENDLERORDNING

Pendlerordningen var 
Michael Bangs genvej 
til en attraktiv bolig på 
Skovvej og til at vende 
tilbage til fødebyen og 
sine fire børn

Meget knytter 45-årige Michael Bang 
til den gamle fæstningsby: 

Det er her, han er født og opvokset, 
det er her, han har sin omgangs-
kreds, og så er det her, hans fire 
døtre bor. Og fra 1. september sidste 
år blev det også her, han fik job som 
servicerådgiver hos Audi Fredericia. 

Derfor lå det også i kortene, at Michael 
Bang skulle vende tilbage til fødebyen.

"Jeg skrev mig op på Boligkontorets 
venteliste, men kunne se, at der var 
flere års ventetid. Så jeg havde nær-
mest opgivet, indtil jeg blev gjort 
opmærksom på pendlerordningen", 
fortæller han.

Michael Bang nåede kun at pendle 
mellem Silkeborg og Fredericia i tre 
måneder, før han blev tilbudt en bo-
lig på Skovvej.

"Jeg klappede i mine hænder. Boligen 
har den plads, jeg skal bruge til mig 
og mine piger, området er perfekt til 
mine løbeture, og her kan jeg finde ro, 
for her ved jeg, at jeg kan blive".

En ordning med mange fordele
Michael Bang sparer nu 35 timer om 
måneden, fordi han ikke skal køre til 
og fra arbejde. Han er begejstret for 
pendlerordningen og mener, at ord-
ningen er til fordel for mange.

"Når man kommer udefra, så er det 
en helt ideel mulighed. Nu kender jeg 
selvfølgelig byen godt, men er man 
tilflytter så har man god mulighed 
for at lære byen og områderne at 
kende, inden man binder sig og må-
ske køber hus".

Michael Bang er stadig i fuld gang 
med at indrette boligen til sig selv 
og døtrene på henholdsvis 4, 14, 16 
og 20 år. Og så glæder han sig til, at 
han inden længe kan cykle til og fra 
arbejde og dermed også spare mil-
jøet for forurening:

"Det er endnu en af mange fordele 
ved pendlerordningen", siger han.

Michael tilbage til fødebyen

Michael Bang er stadig i fuld 
gang med at indrette boligen 
til sig selv og døtrene på hen-
holdsvis 4, 14, 16 og 20 år.

Efter at Michael Bang er flyttet til 
Fredericia, sparer han 35 timer om 
måneden, fordi han ikke længere 
skal køre så langt til og fra arbejde.
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SÅDAN GØR DU…

Sådan passer du på dit trægulv
Spar penge, når du flytter:  
Pas og vedligehold dine lakerede trægulve på den rigtige måde

Guide: 

AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Alt for mange beboere ved ikke, at det er deres ansvar 
at vedligeholde og passe godt på de lakerede trægulve i 
deres lejebolig. Ifølge driftschef hos Boligkontoret Frede-
ricia, Steffen Møller Borgbjerg, ender rigtig mange bebo-
ere med at få en høj efterregning for at få repareret dybe 
ridser, afskallet lak og fugtskader i gulvene, når de flytter.
 
“Det kan være frygtelig dyrt, hvis et lakeret trægulv fx skal 
fuldslibes ved fraflytning. Ingen har glæde af den høje 
regning, derfor opfordrer vi beboerne til at passe godt på 
deres gulve", siger driftschefen.

Sådan gør du…
Varmemester Mogens Kris-
tensen er ofte med, når 
Boligkontoret syner boliger 
ifm. fraflytning. Han har set 
mange slemme eksempler 
på misligholdelse af gulve.

“Men faktisk kunne beboere nemt have undgået de store 
skader og en høj regning ved fraflytning, hvis de havde 
fulgt nogle enkle og simple råd", lyder det fra Mogens Kri-
stensen, der herunder kommer med gode råd til, hvordan 
du bedst passer på dit trægulv.

Vær flittig med støvsugeren:
 Δ Støvsug jævnligt gulvet, eller få på an-

den måde fjernet alt snavs fra gulvet, da 
det er med til at slide på gulvet.

Spar på vand og sæbe:
 Δ Brug ikke for meget vand ved vask af 

trægulve. Det kan give fugtskader. Er 
der alligevel kommet for meget vand på, 

så tør gulvet efter, og luft godt ud. Stil 
spanden med vand på en klud for ikke at 
lave aftryk.

Det er ikke nødvendigt at bruge sæbe, 
hver gang du vasker trægulvet. Bruger 
du sæbe, så vælg en mild, neutral og 
farveløs sæbe.

Tag skoene af:
 Δ Undgå så vidt muligt at gå på trægulve-

ne med udendørsfodtøj, da det risikerer 
at give skrammer og ridser i lakken, og 
når gulvet slides og får en ru overflade, 
er det svært at holde rent. 

Pas på det våde fodtøj:
 Δ Hav en god måtte eller bakke til at sætte 

fodtøjet på i entréen – især når du har 
trægulv. Bakken eller måtten skal være 

tæt, så vand ikke siver ned i gulvet. Løft 
bakken eller måtten jævnligt, og tjek, at 
der ikke trænger vand igennem.

Luk døren, når det regner:
 Δ Hold altan- eller havedøren lukket, når 

det regner. En vandskade pga. åben dør 
er lejers ansvar.

Pas på de tunge møbler:
 Δ Når fx et tungt skab eller en kommode 

skal flyttes, så tøm dem for indhold, og 
skær derefter et tykt gulvtæppe i små 
stykker og sæt tæppestykkerne under 
hvert ben med undersiden af tæppet 
opad. Møblet kan nu flyttes uden det 
store besvær, og man undgår dybe 
trækmærker i gulvet. Samtidig skåner 
du også ryggen.
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Hold øje med plastikunderlag:
 Δ Plastikunderlag (fx dem til en kontor-

stol) beskytter gulvet mod kørespor 
og slid, men kan også få den modsatte 
virkning, når det hårde plastik ligger og 
rutsjer rundt på gulvet. Med tiden bli-
ver lakken slidt af, hvis man ikke er op-
mærksom.

Brug filtdupper:
 Δ Sæt filtdupper under dine sengeben, 

borde og stole. Dupperne beskytter mod 
slid og er effektive de steder, hvor du fx 
trækker stolene ud samme sted dagligt.

Pas på hobbykniven:
 Δ Gulvtæpper er effektive, hvis du vil be-

skytte dine trægulve. Men vær forsigtig, 
når du skærer tæpperne til. Hvis hobby-
kniven er gået igennem lakken, er lak-
ken brudt, og det kræver reparation ved 
fraflytning.

Undgå kemikalier og skure-
svamp

 Δ Brug ikke sprit, acetone og skuresvamp, 
da det fjerner lakken. Ryger lakken af, 
så får du en ru overfalde, hvor snavs og 
skidt kan sætte sig.

SÅDAN GØR DU…

En let slibning er løsningen på gulve 
med let slid, hvor gulvet er blevet 
vedligeholdt, og lakken ikke er slidt 
helt af. Det kan være små ridser ifm. 
det, der betragtes som almindeligt 
brug. 

En let slibning fjerner små ridser og 
får den nye lak til at binde bedre. 
Herefter giver man gulvet en plet-
grunding og en gang lak. 

Let slibning kan ikke fjerne dybe 
ridser og aftryk – fx skjolder fra en 
overvandet potteplante, brandmær-
ker eller aftryk fra gummi på stole- 
og bordben, som har sat sig i lakken. 

En fuld afslibning er dyr og skal 
helst undgås. Der afhøvles et lille 
lag, derefter grundes gulvet, det sli-
bes, og til sidst får det to gange lak.

Sorte striber på gulvet fra fx sko kan 

fjernes alene med en blød svamp, 
der ikke ridser gulvet.

Hvis gulvet trænger til genlakering, så 
kontakt en gulvsliber, som kan vurde-
re gulvets tilstand og behandling.

Når skaden er sket 

Det siger reglerne
 Δ Vedligeholdelse af lejlighedens gulve påhviler lejeren i boperioden.

 Δ Ved indflytning bliver gulvene gennemgået sammen med varmemesteren, inden 
man flytter ind. Gulvene får en karakter fra 0 til 4 alt efter tilstand ved indflytning. 
Der kan fx være et mærke, som ikke kan repareres. Karakteren og tilstanden 
noteres i indflytningsrapporten, og lejer kommer ikke til at hæfte ved fraflytning. 
Kun hvis der efterfølgende er tale om misligholdelse.

 Δ Lejeren hæfter ikke for slid og ælde ifm. fraflytning – et gulv med farveforskel 
pga. et løst tæppe er fx ikke misligholdelse.
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AF BLADUDVALGET
 
Det er med stolthed og armene i vejret, at vi i bladudvalget 
i januar modtog resultatet af vores omfattende læserun-
dersøgelse, som vi gennemførte i december.

2519 lejere modtog web-undersøgelsen, og imponerende 
640 lejere bidrog med deres holdning til "LEJLIGHEDEN" 
trods juletravlhed. Oveni det blev 50 lejere uden mail-
adresse kontaktet af et analysebureau, så de via telefon 
kunne give deres mening til kende. 

"Jeg synes, bladet skal udkomme som i dag, så kan 
man læse det i flere omgange. Jeg kan godt lide at 
læse portrætter af både lejere og ansatte. Jeg vil 
gerne læse om miljø og om, hvordan vi behandler 

miljø og energi."

"Det er med armene i vejret, at vi kan konstatere, at ikke 
mindre end 62,2% af de adspurgte læsere læser "LEJLIG-
HEDEN" hver gang, og at kun 5,7% 'aldrig læser bladet' 
eller 'ikke kender bladet'", siger formanden for bladudval-
get, Flemming Lorentzen.

Undersøgelsen viser også, at I læsere generelt (både 
mænd og kvinder) synes, at artiklerne har en tilpas læng-
de, at både indhold og layout er tidssvarende og oplysen-
de, og at især Kort&Godt samt artikler om renoveringer 
og nybyggeri er mest interessante, efterfulgt af beboer-
portrætter og artikler om økonomi. Og så er rigtig mange 
glade for Stefan Weihrauchs klummer og artikler om bæ-
redygtighed og miljø, og for, at disse flytter holdninger.

"Jeg synes, det er et fantastisk spændende blad 
med mange nyttige oplysninger, letlæseligt og 
forståeligt, superfine billeder. Det, jeg læser på 
nettet, er oftest, når jeg søger et bestemt emne 

eller ordner papirer fra det offentlige.  
Dejligt med et fysisk blad, som jeg får kigget i  

og læst ad flere omgange."

Samlet set er I læsere overordnet tilfredse, også med bla-
dets udgivelsesfrekvens på 4 gange om året, som hele 3 
ud af 4 synes er passende. 

Beboer-ros til "LEJLIGHEDEN"

Overvældende mange beboere tog 
sig tid til at fortælle deres mening om  
beboerbladet LEJLIGHEDEN, som man 
er endog meget glade for

BOLIGFA.DK

Læserundersøgelsen:

Vinderne
Vi har trukket tre vindere - af hver en 
gavekurv blandt alle de beboere, der 
svarede på alle spørgsmål i forbindelse 
med vores læserundersøgelse

Vinderne blev: 
•  Camilla Hellesøe Nessing,  

Ullerupdalvej 89 1. th.
• Maja Baunbæk, Prangervej 148 2. tv.
• Jens Løper, Skovvej 181 (intet foto)

Camilla Hellesøe Nessing Maja Baunbæk
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BOLIGFA.DK

Trykt eller elektronisk?
En lejer foreslår, at vi sender bladet som 
e-udgave, men det viser sig, at 46,2% 
ville læse mindre i bladet, hvis det kun ek-
sisterede i en e-udgave. 

"Jeg synes, det er rart at sidde med 
bladet i hånden. Jeg tager det frem og 

læser det ad flere omgange."

Til dem, der ønsker at læse bladet elektronisk, så kan man 
nemt gøre det via www.boligfa.dk, hvor alle udgivelser lig-
ger som PDF, som kan læses online eller gemmes på ens 
pc eller telefon og læses der.

"Når vi har bladet liggende, kan vi bare tage det  
og læse en artikel, fx hvis der er et emne,  

vi diskuterer."

Den gennemgående holdning til et elektronisk blad er, at 
de fleste mener, de vil læse det mindre end et trykt blad.:

"Jeg kan godt lide at læse et fysisk blad, selvom 
jeg er 22 år gammel. Jeg ville ikke få læst bladet, 

hvis det kom på e-mail, da det er meget nemmere 
og hyggeligere at læse i et rent fysisk blad."

Den store tilfredshed og opbakning til LEJLIG-
HEDEN viser bladets eksistensberettigelse. 

"Jeg er studerende og har nok 
at læse der ;-)"

Rigtig mange af deltagerne i læserun-
dersøgelsen har også været søde at give 

os et par ord med på vejen. Her på opslaget 
kan du læse en del af dem.

"Nyder at få bladet ind ad døren og påskønner det 
store arbejde, der gøres." 

--------

"Tak for et godt blad. Personligt kan jeg godt lide 
fornemmelsen af at have bladet i hånden, når jeg 
læser. Jeg får det ikke læst, hvis det kommer på 

mail eller via jeres hjemmeside."

--------

"Jeg er lige flyttet i lejlighed og har først lige set 
bladet for første gang, men agter da bestemt at 

læse det hver gang."

I gennemsnit kiggede 25 interesserede forbi hver torsdag 
fra oktober 2016-januar 2017, og det var især to grupper:
 Δ Lejere under genhusning, som har valgt at komme til-

bage til en ombygget lejlighed, og som gerne ville se, 
hvad de kommer tilbage til.

 Δ Ægtepar og enlige,, som ville sælge deres hus, og som 
undersøgte mulighederne for noget nyt uden have.

Er du også interesseret?
 Δ Kunne du – nu eller senere – måske tænke dig en af 

disse lækre lejligheder?
Så skal du være tilmeldt vores venteliste. Det koster 200 
kr. i oprettelse og 125 kr. om året i ajourføringsgebyr. 

 Δ Ønsker du at blive oprettet på ventelisten? Så kontakt bo-
ligrådgiverne på 7622 1200 eller tilmeld dig på Boligfa.dk.

Åbent Hus
400 interesserede var forbi to 
af de nyrenoverede boliger, da 
Bolig kontoret holdt Åbent Hus på 
Korskærvej 10

Succes:
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AF BÆREDYGTIGHEDSANSVARLIG 
STEFAN WEIHRAUCH

Mikroplast er små stykker på mindre end 
5 millimeter, som er overalt omkring os 

mennesker. Mikroplast indgår i plejeprodukter, tøj, møbler, 
tæpper og også i vores mad. Det hvirvler rundt, hvor vi går, 
står og spiser. Bildæk, skosåler, tøj, maling og personlige 

plejeprodukter er blandt de produkter, som bidrager til en 
stigende mængde af mikroplast i miljøet.

Plastic-supper
Mikroplasticen samler sig pga. havstrømmene i fem store 
'supper' i verdenshavene. Tilsammen udgør de et areal på 
størrelse med Afrika, og hvor koncentrationen af plast er 
flere gange større end koncentrationen af det naturlige 

Vidt omkring med plastic

BÆREDYGTIGHED

Et liv uden plast er svært at forestille sig. Plast er overalt omkring os, og det 
gør vores liv lettere, men meget tyder på, at vi for ukritisk har brugt plastic og 
smidt det i naturen

Hvad kan jeg gøre?
4 gode råd til at undgå mikroplast i indkøbskurven

1.  Vælg tøj, der kun er fremstillet af bomuld, uld, hør, silke og andre 
naturmaterialer, der ikke indeholder mikroplast. Nylon, polyester 
og andet syntetisk tøj kan derimod afgive mikroplast.

2.  Vælg bomuldsklude til rengøring, da 
de ikke indeholder plastic, og bruger 
du skuresvampe, så vælg materialet 
"Luffa", der er et plantemateriale, som 
har været anvendt i badeværelser og 
køkkener verden over i århundreder. 
Almindelige skuresvampe, klude og 
børster til opvask og rengøring af  

 
plastmaterialer kan danne mikroplast, når du  
bruger eller vasker dem.

3.  Vælg personlige plejeprodukter og kosmetik med Svanemærket 
og EU-blomsten, da disse ikke må indeholde mikroplast.

4.  Scan personlige plejeprodukter med appen Beat the Microbead, 
som kan fortælle dig, om produkterne indeholder mikroplast. 

Al plastic kan med tiden nedbrydes til mikroplast. Derfor er det 
generelt en god idé at begrænse brugen af plastic, hvis du vil ned-
sætte udledningen. 

 Δ  Undgå at smide plast i naturen, saml i stedet op, hvis du kommer 
forbi noget, der ligger.

FOTO: KIMO

Ifølge fremskrivninger vil verdenshavene i år 
2050 indeholde mere plastic end fisk, målt i 
vægt, hvis den nuværende udvikling fortsætter.

20 LEJLIGHEDEN · MARTS 2017



plankton, der er føde for alle havets dyr. Efterhånden som 
sol og bølger nedbryder plastic til små partikler af tiende-
dele af en millimeter i diameter, bliver dens giftstoffer og 
kemikalier frigivet, samtidig med at partiklerne også kan 
opsamle miljøgifte som diocin, pcb, bromerede flamme-
hæmmere og kviksølv fra vandet. 

Fisk med kemikalier
Ifølge FN's Miljøprogram UNEP bliver der hvert år udledt 
omkring 6,4 mio. tons affald i verdens have – og ifølge 
kommunernes internationale miljøorganisation KIMO bli-
ver der hvert år dumpet 20.000 tons affald i Nordsøen.

En stor del af det affald, som flyder i havene og langs 
 kysterne, er plastaffald som flasker og dunke, kapsler, reb, 
fiskenet og poser. Det er ikke overraskende, da plast er 
et let materiale, som nemt bliver ført med vinden og via 
floder og vandløb for til sidst at ende langs kysterne og 
i havet.

Plastkemikalierne bliver fx optaget af plankton, som sen-
der det videre op gennem fødekæden. På den måde bliver 
kemikalierne opkoncentreret i først små fisk og så større 
fisk for til sidst at ende i maven hos os mennesker.

Skræmmende prognose
Man har regnet ud, at verdenshavene i år 2050 vil indehol-
de mere plastic end fisk, målt i vægt, hvis den nuværende 
udvikling fortsætter.

Tjek Boligkontorets miljøforum på 
http://www.miljøagenter.dk/nyheder/
affald, hvor vi har samlet en masse 
links til mere information.

Og prøv appen
'Beat The Micro 
Bead'.

BÆREDYGTIGHED

Lav din egen 
skrubbecreme
En skrubbecreme kan indeholde op til 360.000 stykker 
mikroplast, så lav din egen, og spar dig selv og vores 
fælles miljø for en forurening, som måske er farligere, end 
vi troede.

Fx 
Citron-saltscrub – med eller uden kaffe:
Bland 2 dl groft køkkensalt, 1 dl olivenolie og saften fra en 
citron godt, og fyld op med olie, til saltet er dækket. 
Du kan bruge andre olier, og du kan bruge fint salt i stedet 
for groft.
Du kan faktisk også bare bruge kaffegrums, men vent lige, 
til du har drukket kaffen, så grumset er kølet lidt af ;-) 

DERFOR: Lad os da forene det fornøjelige med det 
praktiske og blive en aktiv brik i kampen mod mikroplast-
forureningen af vores fælles have.

FOTO: W
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FOTO: LISBETH EN
GBO
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FRIVILLIG FORUM

AF JOURNALIST ANNE SCHØNING CHRISTENSEN

Bordene i caféen i Korskærparkens Medborgerhus er så 
småt ved at blive fyldt med beboere, som er kommet forbi 
for at indtage dagens frokost. Ved et af de runde borde 
sidder Lone Hartung. I 10 år har hun boet i Korskærpar-
ken, og som aktiv frivillig har hun med egne øjne set, hvor 
stor betydning Medborgerhuset har fået for området. Her 
bliver solgt både frokost og aftensmad, her bliver afholdt 
diverse sociale arrangementer, her holder områdets ung-
domsklub til, og her kommer beboerne forbi for at få en 
snak og måske en kop kaffe.

Men en stor del af aktiviteterne kan kun holdes i gang, hvis 
der er frivillige nok. Og det er der desværre ikke i øjeblik-
ket. Husbestyrelsen har derfor besluttet at stifte Frivillig 
Forum, som såvel beboere som andre interesserede fra 
Fredericia Kommune kan henvende sig til, hvis de gerne 
vil være frivillige. 

I Korskærparkens Medborgerhus er der nemlig rig mulig-
hed for at blive frivillig. Der er mange forskellige opgaver, 
der skal løses. 

En vigtig indsats
Lone Hartung har påtaget sig rollen som ansvarlig for Fri-
villig Forum.

“Jeg vil gerne gøre mit til, at vi 
kan tiltrække flere frivillige. Jeg 
kan se, hvor stor betydning de 
frivilliges indsats har, og hvor 
stor en forskel de gør. Nu har 
nye interesserede et forum, 
som de nemt kan henvende sig 
til", siger hun.

Frivillig Forum tager sig bl.a. af samtaler med dem, der er 
interesseret  i at være frivillige. Meningen med samtalen 
er at danne sig et overblik over, hvad den frivillige kan bi-
drage med, hvad han eller hun gerne vil, og hvor meget tid 
den frivillige ønsker at bruge på det.

“Vi mener, det er vigtigt, at folk gør det her, fordi de synes, 
det er sjovt, og har lyst. Derfor er det også vigtigt, at folk 
får lov at komme med egne ønsker til, hvad de vil bidrage 
med", siger Lone Hartung.

Vær med til at gøre en forskel

I Medborgerhuset i Korskærparken 
mangler de frivillige til at hjælpe 
med at holde gang i alle de mange 
aktiviteter. Kontakt Frivillig Forum, 
hvis du vil tilbyde et par hænder 
eller nogle timer

Bliv frivillig i Korskærparken:

Sådan bliver du frivillig 
i Korskærparken:
 Δ Ring eller skriv direkte tll Lone Hartung på 4230 6483 eller 
lone_nissen@hotmail.com.

Lone Hartung og Erik Nissen i Korskærparkens Medborgerhus.
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Lad HTH Køkkenforum 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 køkkedrømme opfyldt.

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

HTH - DET SIKRE VALG

NYT LÆKKERT 
HTH KØKKEN
BETALT OVER 
HUSLEJEN

Ole Myrfeld
2280 0564 / olmy@hth.dk

Karin Grgersen
5218 5181 / kerg@hth.dk

Benjamin Bertelsen
5218 5156 / bbbe@hth.dk
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 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

Har du udnyttet din råderet?


