
Åbent Hus
STOR INTERESSE FOR 

RENOVEREDE BOLIGER

BEBOERBLAD FOR BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD

TIL DIG
HJEM

nummer 60 / 0ktober / 2018

Guide: Spar på vandet



Boligselskabet Fruehøjgaard 

Aaparken 2, DK-7400 Herning

Tel. 76 64 66 00

E-mail: post@fruehojgaard.dk

www.fruehojgaard.dk

Kontortid:

Mandag-onsdag.............. kl. 08.00-16.00

Torsdag.................................. kl. 08.00-17.00

Fredag*....................................kl. 08.00-13.00

  *Telefon dog kun til kl. 12.00

 

Hjem til dig

Ansvarshavende:

Formand Steen Jonassen

Redaktion:

Birgitte Juhl

Lene Merrild

Carina Kjærsgaard Pedersen

Lay-out og tryk:

Fruehøjgaard

Økotryk, Skjern

2

Vores byggerier i Ikast-Brande 
Kommune er nu ved være i mål. 
Boligerne i Brande er stort set 
udlejede, og boligerne i Smallegade 
i Ikast har så lang en venteliste, at 
jeg ikke tror, vi får udfordringer med 
udlejningen.  
Det gode samarbejde vi fortsat har 
med vores samarbejdspartnere, 
private og offentlige, i kommunen 
lover godt for fremtiden, så vi er fulde 
af tillid til, at vi også fremover vil blive 
set som et attraktivt boligselskab, der 
er værd at samarbejde med.   
I organisationsbestyrelsen drøfter 
vi nye forretningsområder. Et af 
temaerne har været, om vi skal 
prøve at lave et røgfrit byggeri. På 
nuværende tidspunkt er projektet 
stadig på dialogniveau i bestyrelsen. 
Men uanset hvilken holdning man 
har til rygning i al almindelighed, 

kunne det være en ny vej at betræde 
i Boligselskabet Fruehøjgaard. Det vil 
tiden vise. 
En anden ny vej, som boligselskabet 
er i færd med at betræde, er det 
tidligere omtalte SIND-projekt. Til 
november i år vil for-projektet være 
klar fra arkitekternes side med 
tegninger og mulig beliggenhed. 
Vi venter med spænding på at se 
resultatet. 
Det er vigtigt, at vi bliver ved med 
at være et visionært boligselskab, 
som er kendte for at tænke i nye 
baner og følge med i 
boligudviklingen lokalt 
og centralt.

Om at tænke nyt...

Af Steen Jonassen
formand
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Cykelfællesskabet 
på tur 
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Rummelige 
badeværelser på 
det nye Fruehøj
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Derfor kommer de 
til afdelingsmødet

Af Rasmus Bartholdy Jensen, Herning Cykler



Cykelfællesskabet på  
    Mountainbike
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Søndag den 2. september tog en bus med 12 friske beboere afsted for at nyde de første 
efterårsdage med sammenhold og sjov på mountainbike i naturområdet ved Momhøje.

På Momhøje naturcenter ventede 
Michael, Hanne og Rasmus fra 
henholdsvis Dansk Skolecykling og 
Herning Kommune på gruppen fra 
Fruehøjgaard, med cykler, hjelme, 
kaffe og saftevand – og et stykke 
morgenbrød til at starte dagen på. 

Minikursus i mountainbike 
En mountainbike (mtb) kan bruges 
på rigtig mange måder, og vi fik et 
lille kursus i, hvordan man bremser 
sikkert i terrænet, hvordan man bruger 
sin vægt rigtigt i et sving, og ikke 
mindst hvordan man kommer over en 
forhindring og sikkert op og ned af en 
bakke.  
Alt dette lærte vi på stedets 
'kravlegård', bedre kendt 
som Momhøjes grusbelagte 
parkeringsplads. 

Smuk natur og stejle bakker
Efter fælles frokost gik turen ud i 
sporet, og her fik vi rigtigt set, hvor 
smukt der er i Momhøje – og vi fik 
også set, hvor stejle bakker det gamle 
brunkulsleje har. Uha – nogen steder 
blev vi nødt til at gå, men det er også 
en del af at køre på mountainbike. 
Man bliver klogere på sig selv, og 
hvilke grænser man har. Jo mere man 
prøver det, jo mere ”tør” man. Vi fik 
alle skubbet til vores grænser og blev 
mere sikre på os selv og på, hvad vi 
turde. Det var fantastisk. Mange af de 
ting vi lærte, kan vi også bruge ude i 
trafikken, når vi kører på en almindelig 
cykel. 
 
Én på opleveren
Men uanset om du er på cykel eller 
ej er stedet et besøg værd! Der er 

ud over mtb-spor også shelters, 
grillpladser, en stor naturlegeplads, 
frisbeegolfbane og gode toiletfaci-
liteter. Alt hvad du som solo, familie 
eller større gruppe har brug for til en 
aktiv eller stille dag i naturen – stedet 
var i hvert fald det helt rigtige for os. 
Tak til alle for en begivenhedsrig dag 
med godt humør og sved på panden 
hele vejen rundt. 

Et cykelfællesskab for alle
Cykelfælleskabet Fruehøjgaard vil 
frem til næste sommer sætte fokus 
på, hvordan vi kan bruge cyklen mere 
i vores hverdag, til arbejde, skole og 
fritid. Hold øje med opslag fra gruppen 
og deltag i de aktiviteter, der bliver 
slået op. Det er sjovt, og du bliver 
klogere på, hvad man kan med en 
cykel. 

Af Rasmus Bartholdy Jensen, Herning Cykler

HER KAN DU FØLGE MED  
I CYKELFÆLLESSKABETS  
AKTIVITETER!                      

Kalenderen på fruehojgaard.dk 
Facebook.dk/fruehojgaard 
Opslag i din opgang eller på opslagstavle
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 Spar på vandet
 -Tænk over dit forbrug
Rent vand er en begrænset ressource, og ved at nedsætte vores forbrug, kan vi, 
udover at være med til at sikre, at der er rent vand til de kommende generationer, 
også spare penge. Her er en guide til, hvordan du kan spare på vandet.

→Godt for miljøet
→Godt for økonomien

1 HOLD ØJE MED 
DIT FORBRUG

Hvis du har mulighed for det, 
så sørg for at aflæse måleren 
regelmæssigt, for eksempel 
en gang om måneden. På den 
måde vil du både kunne holde 
øje med, om dit vandforbrug er 
uforholdsmæssigt stort, eller 
om der er utætheder i systemet. 
Hvis din måler er digital, har 
du også mulighed for at få 
en alarm, hvis vandforbruget 
afviger fra det normale.

2 SPARETIPS - FRA ÉN 
BEBOER TIL DEN NÆSTE

   3 SPAR PÅ VANDET PÅ 
BADEVÆRELSET

Godt 60 % af vores vandforbrug foregår på badeværelset. 
Her er nogle konkrete spareråd:
⌂  Spar op mod 40 % med en spareperlator og en
      vandbegrænser på din vandhane!  
⌂  Montér et sparebrusehoved og vandbesparer i bruseren 
      og spar op mod 50 % af vandforbruget.
⌂  Sluk for vandet, mens du børster tænder
⌂  Tag kortere bade  - og sluk mens du sæber dig ind - En 
      almindelig bruser bruger typisk 15 liter vand pr. minut

Beboer Kai Møller Andersen fra 
Brændgårdsparken har nogle gode 
sparetips, som han gerne vil dele. 
⌂ Når du skyller din kaffekande, så brug 
    vandet til at vande dine blomster med. 
⌂ Har du en sjat kaffe i koppen, kan det
    også bruges til blomsterne. 

⌂ Afkøl vand i køleskabet frem for at lade hanen løbe, til 
    vandet bliver koldt.
⌂ Brug en balje til opvask, frem for at lade vandet løbe.
⌂ Fyld opvaskemaskinen helt op, når du vasker.
⌂ Undlad at skylle servicen af med varmt vand

4 SPARERÅD I KØKKENET

En almindelig beboer 
forbruger i gennemsnit 
104 liter vand i døgnet 
til bad, madlavning, 
toiletskyl, tøjvask og 
opvask. Det giver et 
vandforbrug på
ca. 38 m3 vand om året 
per person, hvilket koster 
godt 1694 kroner.



På Min bolig kan du få adgang til dokumenter vedrørende dit lejemål. 

Log ind via forsiden på www.fruehojgaard.dk eller find Min bolig under 

din afdeling.

Din adgangskode står på din huslejeopkrævning hver måned.

Adgangskoden skal tastes ind sådan, som den står på din opkrævning! 

Min bolig
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Kort og godt 
  i Boligselskabet Fruehøjgaard
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Henvendelser til viceværter

Hvis du af den ene eller anden årsag får brug 
for en af vores viceværter, skal du altid ringe til 
hovednummeret i administrationen. 
Mange beboere tror, at det er hurtigere at ringe 
direkte til viceværten, men i Boligselskabet 
Fruehøjgaard går alle opgaver igennem 
administrationen, som så fordeler dem til de 
rette medarbejdere. Erfaringer viser nemlig, 
at det er sådan opgaverne bliver løst mest 
effektivt. Så når viceværten beder dig om at 
kontakte hovednummeret, så er det altså ikke 
for at være sur. Det er ganske enkelt for, at 
opgaverne bliver løst optimalt og for, at han 
ikke skal bruge sin sparsomme tid på at tale 
i telefon, men i stedet kan bruge den på at 
hjælpe dig og dine naboer! 

Kim Andresen, 
der er ansat som 
servicetekniker/
synsassistent i 
Boligselskabet 
Fruehøjgaard, anslår, at 
han får mellem 20-30 
opkald på en dag. Hvis 
han bruger 5 minutter 
på hvert opkald, kan han 
altså ende med at bruge 
godt 2 timer dagligt på 
at snakke i telefon. 

Luft ud - også når kulden banker på!

For mange er det naturligt at 
lufte ud om sommeren, men 
så snart det begynder at blive 
koldt, stopper det for mange, 
Men faktum er, at det er endnu 
vigtigere at lufte ud om vinteren, for når det er koldt udenfor, 
bliver indervæggene også kolde, hvilket øger risikoen for 
fugtskader, som for eksempel skimmelsvamp. 
Boligselskabet Fruehøjgaard anbefaler, at du lufter 
ud 3 gange om dagen i ca. 5 minutter, og at du laver 
gennemtræk. Det er nemlig det mest effektive, når man 
skal have luften udskiftet i boligen. Gør det til en god vane 
og kombiner den eventuelt med andre vaner, så det er 
nemmere at huske. Det kan for eksempel være, når du står 
op, når du kommer hjem fra arbejde og under madlavningen 
om aftenen, eller når du børster dine tænder.

GUIDE - SÅDAN GØR DU:
1) Sluk eventuelt for radiatorerne
2) Åbn flere vinduer samtidigt og skab gennemtræk
3) Lad vinduerne stå vidt åbne i 5 minutter
4) Luk vinduerne igen og tænd for radiatorerne
5) Gør det samme 3 gange om dagen

TIP! Er du i tvivl, om du lufter rigtigt ud, kan du måle luft-
fugtigheden i din bolig med et hygrometer, som koster 

fra 35 kr. Luftfugtigheden bør ligge mellem 40-60% 
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Beboerdemokratiet er fundamentet 
for hele boligselskabet, og det 
er derfor et af de emner, der 
regelmæssigt dukker op til debat. 
Fungerer det? Er det den rigtige måde 
at engagere flest muligt beboere 
på? Har vi informeret nok om den 

indflydelse, beboerne rent faktisk har? 
Og kan vi  få flere til at deltage?
Spørgsmålet er, om det er 
diskussionen om husdyr, 
afstemningen om kabel-TV, eller 
valget til afdelingsbestyrelsen, 
der trækker folk til? Det er meget 

forskelligt, hvad der får folk til 
at komme. Er der et emne på 
programmet, som kan få mange 
op af stolen, ja - så kommer der jo 
mange. Hjem til digs udsendte har 
spurgt nogle beboere rundt omkring i 
afdelingerne, om hvorfor de deltager.

DERFOR er 
afdelingsmødet vigtigt!
Det er nok ikke gået manges næser forbi, at der her i september er blevet 
holdt afdelingsmøder i alle afdelinger, men der er stor forskel på, hvor mange 
beboere, der deltager, og hvor mange forslag, der kommer på mødet!

Tove Jakobsen,
Beboer i Brændgårdsparken

Jeg kommer til afdelingsmødet, 
fordi det er et sted, hvor man 
som beboer kan komme og ytre 
sig. Det er vores mulighed for 
at få indflydelse og ændre ting 
eller for at give vores opbakning 
til andre beboere i deres ønsker 
for vores område. Her har vi 
mulighed for at være styrende i 
forhold til, hvordan vores kultur 
skal være, og det er vigtigt!
Det betyder meget for mig, at 
processerne er i orden, og det 
gælder begge veje. 
- At de beslutninger, der bliver 
truffet på afdelingsmødet, 
også står ved magt og bliver 
gennemført. 

Hvorfor kommer du til afdelingsmødet?

Mathias Pedersen
Beboer i NorthCamp

Jeg har kun boet 
her omkring et år, 
så det er første 
gang, jeg deltager til  
afdelingsmødet. 
Jeg tænkte, at jeg lige 
ville se, hvad det var for 
noget, og nu har jeg så 
meldt mig til at være 
med i bestyrelsen.

Finn Schwabe Hansen
Beboer på Fruehøj

Jeg kommer til afdelings-
mødet, fordi jeg synes, 
at man er nødt til at være 
med. Det er ens pligt som 
beboer – ja lidt ligesom en 
”borgerpligt”. Det er vigtigt 
at give sit besyv med, og 
man kan jo ikke beklage 
sig, hvis man ikke dukker 
op til afdelingsmøderne. 
Man lærer også hinanden at 
kende. Jeg har lært mange 
nye mennesker at kende 
ved at være aktiv. Når man 
er tættere på hinanden, 
kan man bedre hjælpe 
hinanden, og det synes jeg 
er vigtigt. 

Preben Christiansen 
Beboer i Dalgasparken

Jeg har boet i afdelingen, 
siden den blev bygget, 
og jeg kommer stort 
set til afdelingsmødet 
hver gang. Jeg tror ikke, 
at der er nogen anden 
afdeling, der er så godt 
repræsenteret, som vi er 
her i Dalgasparken. Det 
betyder alt, for vi kan 
spare penge ved det. Det 
er dét, det drejer sig om – 
at holde huslejen nede!
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Så stor er skildpadden - her ses bugen

Stor interesse
for renoverede boliger

Til Åbent Hus i september åbnede 
to beboere gæstfrit deres hjem for 
afdelingens øvrige beboere. Jane er 
én af de beboere. Hun var først lidt 
tøvende, da hun blev spurgt - Men 
det var kun, fordi jeg troede, at det 
varede hele dagen, siger hun. - Et par 
timer kunne hun nok klare. Og det 
ser faktisk ud som om, at hun nyder 
de mange gæster, der træder ind ad 
døren på Brorsonsvej. 
- Jeg er jo vant til, at mit oldebarn 
buldrer rundt her i lejligheden, siger 
hun i spøg.

Det har været det hele værd
Der hersker ingen tvivl om, at Jane 
er utroligt glad for sin nyrenoverede 
lejlighed. - Prøv lige at se, hvor meget 
lys, der kommer ind nu! Hun slår 
ud med armene i det åbne køkken-
alrum. - Jeg er så glad for det.
En anden ting, Janer er glad for, 
er  farver og hun har blandt andet 
indrettet sit badeværelse med en rød 
farve, der giver en flot kontrast til de 
ensfarvede fliser. Om huslejestigning 
og perioden med genhusning og 
flytterod, siger hun: Det har været 
både ventetiden og den forhøjede 
husleje værd!

Der er noget at glæde sig til
Langt de fleste besøgende er 
positive. Hjem til dig møder blandt 
andet en beboer, der siger: - Det 
ser så dejligt ud. Det er lyst og nyt. 
Særligt badeværelset er lækkert, 

og altanerne er også skønne. Det 
er jo blevet noget helt andet. Det er 
virkelig alletiders, og vi har bestemt 
noget at glæde os til. 
Der er dog også enkelte, som er 
bekymrede for genhusningen - og 
ikke mindst for højden af det nye 
køleskab! - Jeg kan jo slet ikke nå 
den øverste hylde, siger en ældre 
dame. 
Måske findes der en løsning på dét 
problem, men genhusningen skal alle 
igennem, og det kan være ganske 
uoverskueligt for nogle. 
Heldigvis har alle beboere 
mulighed for at snakke deres 
bekymringer igennem med en 
genhusningskonsulent. Hvis der er 
nogle konkrete ting i forbindelse med 
flytningen, man ikke selv kan klare - 
eller har familie til at hjælpe med at 
klare - kan boligselskabet forsøge at 
finde en frivillig flyttehjælper.

Renoveringen skrider frem 
på Fruehøj, og selv om alt 
ikke har kørt på skinner, 
så løser tingene sig lidt 
efter lidt. Om godt et år, er 
hele Brorsonsvej færdig-
renoveret.

Janes stue Sannes stue 

Til Åbent Hus kunne beboere fra 
hele afdelingen danne sig et indtryk 
af, hvordan deres lejlighed kommer 
til at se ud, når den er færdig-
renoveret, og samtidig få mulighed 
for at se, hvordan man kan indrette 
sig på forskellige måder.



Nyt fra administrationen

Lukkedage og ændrede 
åbningstider 
Den 11. dec.: Lukket kl. 8 – 9.30
Den 24.-26. dec.: Lukket
Den 27.-28. dec.: Åbent kl. 9-12
Den 31. dec- 1. jan.: Lukket

Uden for vores normale 
åbningstider, kan du ringe til 
vagttelefonen ved akut behov.

Vagttelefon: 70 33 30 70

Idéer til bladet
Vi er altid på udkig efter en god, 
rørende, spændende eller sjov 
historie til næste blad, så giv os 
gerne er tip. Deadline for input til 
næste blad er 1. december 2018.  
Skriv eller ring til os:  
 
    Boligselskabet Fruehøjgaard
    Aaparken 2, DK-7400 Herning
    Tlf: 76 64 66 00 
    Mail: post@fruehojgaard.dk

Digital post 
Vi vil gerne kommunikere med dig 
digitalt. Tilmeld dig digital post på
vores hjemmeside under "digital 
kommunikation:
fruehojgaard.dk/vaerd-vide

Nyheder på mail: 
Vil du have nyheder direkte i 
din indbakke? Under 'nyt' på 
fruehojgaard.dk, kan du tilmelde dig 
boligselskabets nyheder på mail. 

Temaaften om 
fremtidsfuldmagter

Dalgasparken har sagt ja til at være 
værter ved den næste temaaften den 
8. november. Frivillige beboere står for 
det praktiske med at gøre lokalet klar til 
gæster.
Denne gang er temaet fremtidsfuldmagter.
Fælles for os alle er, at vi på tidspunkter i 
livet møder udfordringer og svære stunder– 
det kan være dødsfald, skilsmisse, sygdom 
eller andet. Advokat Marianne Bale vil, i 
en lun og livsbekræftende tone, behandle 
disse alvorlige emner og fortælle, hvad vi 
selv kan gøre i forhold til arv, testamente, 
de nye fuldmagtsregler mv.
Alle er velkomne, men der er et begrænset 
antal pladser, så tilmelding foregår efter 
først-til-mølle-princippet og inden 1. nov. til 
Sara Terp Uhre på tlf. 24 64 30 80 eller mail 
stu@fruehojgaard.dk

  IDT
 AF
HVERT

Åbning af nyt cykelværksted i Brændgårdsparken

Den 4. oktober var der reception i kælderen under Brændgårdvej 71. 
Rigtig mange beboere fra flere afdelinger kom for at se det 
nye cykelværksted og dermed give opbakning til de frivillige 
cykelviceværter. To beboere fra Brændgårdsparken har sagt ja til at 
hjælpe andre beboere med at lappe og reparere cykler. Konceptet er 
hjælp til selvhjælp! Man skal altså selv være villig til at yde en indsats, 
og man skal også selv betale for eksempelvis nye reservedele 
eller en ny cykelslange. Der er i alt 5 frivillige, der er tilknyttet 
cykelværkstedet, og flere er velkomne. Cykelværkstedet er en del 
af Cykelfællesskabet Fruehøjgaard og har åbent hver den anden 
mandag i måneden fra kl. 16-19

L

Vakse naboer

Beboere i Aaparken var vakse, da de 
opdagede, at en lejlighed var brudt 
i brand. De fik hurtigt tilkaldt hjælp, 
flammerne blev slukket i løbet af en 
halv time, og en person blev reddet ud 
af lejligheden. I nødsituationer er det 
en absolut fordel af have gode naboer. 
Det er der helt sikkert mange af vores 
beboere, der kan nikke genkendende til 
på den ene eller anden måde. 


