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ange har længtes efter ange har længtes efter 
årsskiftet, for det forgangne år årsskiftet, for det forgangne år 
har været hårdt ved os. har været hårdt ved os. 

Nu er vi trådt ind i 2021, og hvad vil dette Nu er vi trådt ind i 2021, og hvad vil dette 
år mon så udsætte os for? år mon så udsætte os for? 
For Covid-19 hærger fortsat, og vi er For Covid-19 hærger fortsat, og vi er 
alle, på hver vores måde, ved at være alle, på hver vores måde, ved at være 
”corona-trætte”. Vores tolerancetærskel ”corona-trætte”. Vores tolerancetærskel 
er uden tvivl blevet mindre, og er uden tvivl blevet mindre, og 
hverdagen, der før Coronaens indtog hverdagen, der før Coronaens indtog 
måske syntes noget lettere, føles måske syntes noget lettere, føles 
nu både mere besværlig og mere nu både mere besværlig og mere 
uoverskuelig. Vi må sætte vores lid til, at uoverskuelig. Vi må sætte vores lid til, at 
udrulningen af vaccinationer og forårets udrulningen af vaccinationer og forårets 
komme kan gøre livet lettere for os komme kan gøre livet lettere for os 
alle, og at vi snart kan se lidt lysere på alle, og at vi snart kan se lidt lysere på 
fremtiden.    fremtiden.    
For selvom et nyt år er begyndt, så For selvom et nyt år er begyndt, så 
er det mest sikre, at vi fortsat vil være er det mest sikre, at vi fortsat vil være 
underkastet forandringens ubønhørlige underkastet forandringens ubønhørlige 
lov, og den vil påvirke alle, også vores lov, og den vil påvirke alle, også vores 
fantastiske boligselskab. fantastiske boligselskab. 
Vi har blandt andet set, at kommunen Vi har blandt andet set, at kommunen 

ønsker konkurrence på alle områder, der ønsker konkurrence på alle områder, der 
vedrører alment byggeri - Ikke blot på et vedrører alment byggeri - Ikke blot på et 
parameter som økonomi, men også når parameter som økonomi, men også når 
det kommer til for eksempel miljø, affald, det kommer til for eksempel miljø, affald, 
arkitektur og fællesskab. Vi må ruste os arkitektur og fællesskab. Vi må ruste os 
til denne situation. Derfor vil vi sammen til denne situation. Derfor vil vi sammen 
arbejde på at skabe en boligorganisation, arbejde på at skabe en boligorganisation, 
der kan slå de private bygherrer på der kan slå de private bygherrer på 
alle disse parametre, og samtidig skal alle disse parametre, og samtidig skal 
vi sikre, at vores boligsociale profil vi sikre, at vores boligsociale profil 
synliggør, hvad vi som almen sektor er synliggør, hvad vi som almen sektor er 
sat i verden for. Vil det blive nemt? Nej, sat i verden for. Vil det blive nemt? Nej, 
det vil det ikke. Vil det blive spændende? det vil det ikke. Vil det blive spændende? 
Ja, for det er hér, vi for alvor kan Ja, for det er hér, vi for alvor kan 
dokumentere vores berettigelse.dokumentere vores berettigelse.

Vi må ruste os
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Tips til indretning af
AFFALDSSORTERING 
Inden længe skal du i gang med at sortere dit 
affald. Du vil få besked fra boligselskabet, når det 
er tid. Du får også en spand til madaffald og en 
sorteringsvejledning. Men du kan godt allerede nu 
begynde at overveje, hvordan du vil opbevare de 
andre typer af affald, som skal sorteres.

Det kan være en udfordring at indrette et nemt system til Det kan være en udfordring at indrette et nemt system til 
sortering af affald i hjemmet. Især, hvis du bor i en mindre sortering af affald i hjemmet. Især, hvis du bor i en mindre 
lejlighed, og pladsen er trang. Her er lidt tips til, hvordan lejlighed, og pladsen er trang. Her er lidt tips til, hvordan 
du kan gøre det.du kan gøre det.
Det er vigtigt, at dit affaldssorteringssystem kræver Det er vigtigt, at dit affaldssorteringssystem kræver 
så lidt energi som muligt, for på den måde øges så lidt energi som muligt, for på den måde øges 
sandsynligheden for, at du rent faktisk får sorteret dit sandsynligheden for, at du rent faktisk får sorteret dit 
affald. affald. 
Første skridt på vejen er at finde plads til din Første skridt på vejen er at finde plads til din 
affaldssortering, for det vil fylde noget. Tænk følgende affaldssortering, for det vil fylde noget. Tænk følgende 
ind i din indretning:ind i din indretning:

   Affaldssorteringen skal være let at komme til Affaldssorteringen skal være let at komme til 
   Ved pladsmangel kan du overveje at         Ved pladsmangel kan du overveje at         

 kombinere opbevaring af de tørre typer af affald  kombinere opbevaring af de tørre typer af affald 
   Størrelsen og materialet på en beholder skal     Størrelsen og materialet på en beholder skal     

passe til den type af affald, der skal i denpasse til den type af affald, der skal i den

Vådt affald er det mest besværligeVådt affald er det mest besværlige
Restaffald og madaffald kan nemt risikere at væske og Restaffald og madaffald kan nemt risikere at væske og 
lugte, og det kan tiltrække fluer og bananfluer. Vælg lugte, og det kan tiltrække fluer og bananfluer. Vælg 
derfor lukkede beholdere til dette og gerne nogle af derfor lukkede beholdere til dette og gerne nogle af 
dem, der kan lukkes inde, for eksempel i skabet under dem, der kan lukkes inde, for eksempel i skabet under 
køkkenvasken. køkkenvasken. 
Metal, plast samt mad- og drikkekartoner kan fylde en Metal, plast samt mad- og drikkekartoner kan fylde en 
del og kan også være vådt, hvis man skyller det, inden del og kan også være vådt, hvis man skyller det, inden 
det smides ud. Det kan derfor anbefales at opbevare det smides ud. Det kan derfor anbefales at opbevare 
disse affaldstyper i en kasse. Det samme gør sig disse affaldstyper i en kasse. Det samme gør sig 
gældende for glas, som stadig skal sorteres for sig.gældende for glas, som stadig skal sorteres for sig.

Udseendet har også en betydningUdseendet har også en betydning
Har du ikke plads til at sortere affaldet inde i et skab eller Har du ikke plads til at sortere affaldet inde i et skab eller 
bag en dør, så betyder udseendet også noget, for ellers bag en dør, så betyder udseendet også noget, for ellers 
kan opbevaring af affald blive trist at se på, og i længden kan opbevaring af affald blive trist at se på, og i længden 
kan det ligefrem påvirke din motivation for at sortere.kan det ligefrem påvirke din motivation for at sortere.
Du kan for eksempel sørge for at vælge beholdere i Du kan for eksempel sørge for at vælge beholdere i 
pæne farver og materialer, lave en hylde til dem eller pæne farver og materialer, lave en hylde til dem eller 
integrere det i indbyggede møbler, som en gammel integrere det i indbyggede møbler, som en gammel 
ølkasse eller en lille slagbænk. Det behøver ikke at være ølkasse eller en lille slagbænk. Det behøver ikke at være 
beholdere, der er beregnet til affald, her gælder det bare beholdere, der er beregnet til affald, her gælder det bare 
om at være kreativ. Et lille tip er dog, at beholderne bør om at være kreativ. Et lille tip er dog, at beholderne bør 
kunnekunne  rengøres.rengøres.

Tip fra Bolius.dk: Klem affaldet sammen!
Tøm al emballage, inden du smider 
det ud, og klem det godt sammen, så 
det fylder mindst muligt. Fx fylder en 
mælkekarton langt mindre, når luften er 
taget ud af den og klemt sammen.

Find mere inspiration på Bolius.dkMan kan bruge en Man kan bruge en 
dør eller indersiden dør eller indersiden 
af en skabslåge til at af en skabslåge til at 
opbevare sit affald. Her opbevare sit affald. Her 
er papiraffald gemt væk er papiraffald gemt væk 
i stofnet, som også kan i stofnet, som også kan 
vaskes, og hankene gør vaskes, og hankene gør 
det nemt at gå ned med det nemt at gå ned med 
affaldet, når de er fyldt.affaldet, når de er fyldt.

Der findes også Der findes også 
mange forskellige mange forskellige 
affaldssorterings-affaldssorterings-
systemer, som kan systemer, som kan 
monteres - som her - monteres - som her - 
inde i et skabinde i et skab

Har du en ide eller 
har du fundet den 
optimale løsning 
til affaldssortering 
hjemme hos dig, så 
hører vi gerne fra 
dig! Skriv til 
ckp@fruehojgaard.dk



4

Voxpop
Jeg er okay, men jeg 
opholder mig mest 
hjemme, for jeg har 
både dårligt hjerte og 

astma, så jeg skal passe meget 
på... Og jeg gør meget for at 
overholde restriktionerne – 
både for min egen og for andres skyld. Jeg 
ville være så ked af det, hvis jeg kom til at smitte andre.
Derfor ser jeg heller ikke så mange. Min lillebror kommer et 
par timer hver anden eller tredje lørdag, og så ses jeg med 
en veninde, der også bor her i Brændgårdsparken. Det 
vildeste, jeg gør i denne tid, er faktisk at tage en tur i Bilka.
Men jeg synes da også, at det er ved at være træls. Jeg 
savner fællesskabet herude, og det ved jeg, at der er 
mange andre, der også gør. Det er lidt mærkeligt, at vi ikke 
sådan kan være sammen, men jeg regner stærkt med, at 
det kommer igen. 
Men jeg kommer igennem det ved at bevare optimismen 
og passe på med negative tanker. Det er klart, at de 
kommer ind i mellem, men så tænker jeg på, at det hele på 
et tidspunkt bliver bedre. Jeg vælger at være positiv. Det, 
tror jeg, er meget vigtigt. Men det er da godt, at jeg har min 
computer, for ellers var verden gået under. Det er også den 
måde, jeg kommunikerer med mine voksne børn, som jeg 
ikke har set i flere måneder. 

Jeg kommer igennem det så godt, jeg 
kan, selvom det er hårdt.
Jeg er i gang med min afhandling, så på 

den måde skulle jeg alligevel sidde hjemme og 
skrive, men man er jo ikke aktiv på samme måde.
Jeg arbejder hjemmefra i begge mine studiejobs 
og kan heller ikke komme til træning. Så måske er 
det held i uheld, at jeg på grund af en operation 
her i vinter går til genoptræning i stedet. 
Vi er heldigvis en lille gruppe, der mødes og 
skriver afhandling sammen for at få noget socialt, 
og ellers ser jeg familien og går ture med en god 
veninde eller min kæreste for at få noget frisk 
luft, for det er også vigtigt at komme ud og være 
social. 
Jeg har fundet ro i, at det hele nok skal ændre sig 
og håber, at man måske kan komme ud og rejse 
til sommer... Og så holder jeg mig selv travl ved at 
arbejde og skrive opgave, så selvom det kan lyde 
kedeligt, så kan nedlukningen også bruges til at 
få gjort nogle af de ting, som man ellers har svært 
ved at tage sig sammen til, fordi man hellere vil 
det sociale.

Agnes Mortensen
Beboer i Brændgårdsparken

Joan Haubjerg
Sørensen
Beboer i 
NorthCamp

Peter Nedergård Jensen
Beboer i Børglumparken

privatfoto: Peter N
. Jensen

Hjem til dig har spurgt 3 beboere om 
hvad, der får dem igennem en hård 2. 
omgang med nedlukning og restriktionerHvordan har du det?

Jeg tror, at vi er nogle 
af dem, der kommer 
nemmest igennem 

Coronakrisen hjemme hos os, 
nok også fordi vi er en familie, 
der er vant til at være meget 
sammen. Vi passer vores børn 
hjemme, og jeg er studerende, så 
på den måde er der ikke så meget, 
der har ændret sig i vores hverdag.
Så har vi nogle interesser, hvor vi 
godt kan lide at være ude i naturen, 
og det har vi også været rigtig 
meget under nedlukningen.  
I foråret og i sommer var vi blandt 
andet ude og hente hyldeblomst 
og syren til at lave saft af, og vi 

tilbringer 
meget tid 
nede ved 
engen og 
åen og 

bruger det 
som legeplads for Martha, vores 
datter på 3 år. Vi kaster grene i 
åen og hilser på hestene, der går 
dernede. På den måde får hun en 
masse gode oplevelser i naturen.
Ude i gården står der en fællesgrill, 
og forleden dag lavede vi popcorn 
og te på grillen. Det var rigtig 
hyggeligt men også dejligt at 
komme ind i varmen igen. 
Jeg er meget engageret i de 

grønne aktiviteter herude i 
afdelingen og kan godt lide at 
gå og rode i køkkenhaven.
I december lagde vi blomsterløg 
på fællesarealet – det er en god 
fornemmelse at udrette noget 
sammen. Så kan vi gå og glæde os 
til at opleve, at det vokser op. Dét 
at være sammen om det grønne og 
om naturen styrker fællesskabet.
Det er dejligt, at man kan følge 
med i årstiderne, der skifter, og 
her i afdelingen er det nemt, fordi 
vi ligger lige i udkanten af byen 
- og bare ude på stien kan vi se 
frosten på træerne og påskeliljerne, 
der kommer op til foråret. 

privatfoto: Joan H
. Sørensen
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I boligselskabet har nedlukningen 
også haft konsekvenser her i 
anden omgang. 
Siden november har personalet 
blandt andet arbejdet i hold 
for at sikre, at firmaet kan køre 
videre, hvis der pludselig er en 
medarbejder, der bliver smittet. Det 
betyder, at alle medarbejdere på 
kontoret arbejder hjemme på skift.
Medarbejderne i vores service- 
og parkafdeling er delt op i 3 
hold med hver deres base, men 
derudover arbejder de på samme 
blus som før pandemien og kan 
dermed opretholde det samme 
serviceniveau.

Ligesom ude i afdelingerne, har 
vi internt måttet aflyse sociale 
arrangementer og aktiviteter.
Til gengæld er online møder 
blevet en uundværlig del af 
hverdagen, og sådan holder 
vi kontakten både fagligt og 
socialt blandt kollegaer, med 
samarbejdspartnere, frivillige og
i bestyrelsen. 
Vi passer på hinanden og på vores 
lejere og får det til at fungere på 
bedste vis, også selvom det er 
svært. Men der er ingen tvivl om, 
at vi i Boligselskabet Fruehøjgaard 
sammen med resten af Danmark 
hepper på vaccinerne.

På baggrund af de ændrede 
arbejdsforhold og procedurer, har 
vi også været nødt til at ændre 
åbningstiderne, og kan dit ærinde 
klares over telefon eller mail, 
anbefaler vi, at du ringer eller mailer 
i stedet for at møde fysisk op.

Ændrede åbningstider 
- dog kun midlertidigt og sålænge det er nødvendigt for at passe på hinanden!

Tlf.:    76 64 66 00
Mail:  post@fruehojgaard.dk

Åbningstider under Covid-19*: 

Mandag-torsdag.........kl. 8-14
Fredag..............................kl. 8-13**

*Gælder både ekspedition og telefon  
** Fredag lukker telefonerne kl. 12.00

I denne usædvanlige tid, hvor vi 
skal holde social afstand, er der 
mange, der tilbringer mere tid 
udenfor. At være i naturen fremmer 
både fysisk og mental trivsel, og 
samtidig er det nemmere at holde 
afstand udenfor.
I og omkring Herning er der masser 
af muligheder for at komme ud i 
det grønne. Her er et par forslag til 
hvor du kan tage hen, hvis du vil ud 
i naturen!

Tag ud i naturen

En tur rundt om Gødstrup Sø
Den 3,5 km lange natursti rundt 
om Gødstrup Sø byder på både 
fugleskjul og udsigtsplatform. Der 
kan parkeres 2 steder ved søen. 

Deep Forest Art Land - Skovsnogen
Tag på ekspedition i skoven, og lad 
kunsten og naturen udfordre din fantasi! 
Der er også mulighed for at få en guidet 
tur, hvis man vil vide mere om værkerne.

Løvbakke Dyrehave
I den 53 ha store 
dyrehave lige udenfor 
Herning lever 50 dådyr. 
Du kan besøge dyrene 
og nyde det smukke 
naturområde fra 
Løvbakke Naturcenter.

privatfoto: B
etina B

undgaard

privatfoto: B
etina B

undgaard

Foto: O
le Sørensen

Foto: O
le Sørensen

Vinterbadning, Fuglsang Sø
Vinterbadning i Fuglsang Sø er 
populært, og det er ikke uden 
grund. En kold dukkert giver godt 
humør og mange andre fordele!



Når enden er god...               
Renoveringen af Fruehøj er slut
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Når foråret om lidt titter frem, 
og fuglefløjt minder os om, at 
vinteren er ved at være slut, så 
vil beboerne på Fruehøj kunne 
gå en tur igennem området 
uden at støde på det sædvanlige 
byggerod, og til sommer vil de 
igen kunne nyde synet af de 
grønne arealer i afdelingen fra 
deres nye og større altaner. 
Epoken med renovering er slut.
Igennem de sidste 3½ år har 
renoveringen ellers fyldt en del 
i landskabet i det normalt så 
grønne og fredelige boligområde, 
og beboerne har måttet leve 
med både rod og larm i perioder. 
Samtidig har alle beboere været 
igennem enten en midlertidig 
eller permanent genhusning, 
som heldigvis for de flestes 
vedkommende har kunnet 
foregå i afdelingen, så de ikke 
har skullet lægge de daglige 
rytmer alt for meget om. 
Genhusningen er foregået 

i samarbejde med Adams 
Flyttefirma, et samarbejde, der 
tilsyneladende har fungeret 
rigtig godt, for både beboere 
og flyttefirma melder tilbage 
om en positiv oplevelse. 

Flot slutresultat
”Selvfølgelig har der været 
både små og store udfordringer 
undervejs, og der er da helt sikkert 
ting, vi som bygherre kunne have 
ønsket os anderledes. Men vi har 
måttet indrette os efter økonomien 
og sikre mest muligt for pengene, 
og slutresultatet er blevet rigtig flot. 
Vi har fået en god og velfungerende 
afdeling med en bredere palette 
af boligtyper til beboerne, og så 
glæder vi os meget over at se, hvor 
smukt, der er blevet på Fruehøj. 
Vi hører også fra rigtigt mange 
glade beboere”, siger direktør 
Birgitte Juhl.
Også entreprenørfirmaet Enemærke 
& Petersen ser positivt på udfaldet 
af renoveringen: 
"Vi lytter os til, at beboerne 
er glade, og det var jo målet 
med renoveringen. Jeg synes 
altovervejende, at det, vi har 
præsteret kvalitetsmæssigt, 
er blevet rigtig godt. Det har 
været spændende at renovere 
sådan et 50’er byggeri og også 

håndværksmæssigt udfordrende, 
fordi vi ikke altid vidste, hvad vi 
stod overfor. Det har været en 
positiv oplevelse, og i det store og 
hele, har beboerne vist sig både 
samarbejdsvillige og tålmodige. 
Der er jo altid nogle ting hen ad 
vejen, der skal rettes til, men alt i 
alt har de fået nogle lækre boliger, 
der er opdateret til 2021." Dét siger 
John Engelstrup, der har været 
projektchef på renoveringen. 

AFDELINGEN HAR BL.A. FÅET:
 DNye vinduer
 DNye tage
 DElevator til 90 boliger. 
 DSepareret kloaksystem
 DMekanisk ventilation 
 DNye køkkener 
 DNye badeværelser 
 DNye altaner

Fotos af Jonathan Weimar

Forandringen af 291 boliger på 
Brorsonsvej, Grundtvigsvej og 
Fruehøjvej har nået sin afslutning. 
Den omfattende renovering startede 
i september 2017, og her på den 
anden side af strabadserne fremstår 
Fruehøj nu betydeligt flottere end før 
- både udvendigt og indvendigt.

Badeværelserne er blevet Badeværelserne er blevet 
udvidet og med vaskesøjlerudvidet og med vaskesøjler

Køkken og stue er blevet sammenlagtKøkken og stue er blevet sammenlagt
Der er kommet nye og betydeligt Der er kommet nye og betydeligt 

større altanerstørre altaner
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Efter 33 år i den samme lejlighed blev Birthe Clausen 
på 63 nysgerrig på at prøve noget andet. Lejligheden, 
som hun i sin tid flyttede ind i med sin nu afdøde mand, 
ville blive en del større efter renoveringen, og efter en 
snak med en bekendt i den opgang, hun nu bor i, var 
hun ikke i tvivl. Hun fik en fornemmelse af, at det var 
en god opgang, og den fornemmelse viste sig at holde 
stik.

Om fællesskab og samhørighed
Birthe har faktisk aldrig haft tanker om at flytte i al den tid, 
hun har boet på Fruehøj. Hun har altid været glad for at bo i 
afdelingen, og så ligger det centralt, som hun siger.
Det er egentlig ikke fordi, at Birthe er kommet meget 
sammen med sine naboer igennem tiden, men de snakker 
sammen, når de mødes i opgangen eller på stien, og det 
har været fint for hende. De første mange år var hun heller 
ikke med til afdelingsmøder eller andet socialt i afdelingen. 
Men en dag aftalte hun at følges med sin underbo, og det 
gjorde en forskel, at hun havde én at følges med. Siden 
har hun været til flere møder, og det er hun rigtig glad for. 
”For et par år siden var jeg også med til en grillaften, og 
det gav mig sådan en fantastisk følelse af  fællesskab og 
samhørighed”, fortæller hun. 

Om at føle sig hjemme
Birthe var blandt de sidste i rækken til at blive genhuset, og 

det er gået rigtig fint. Hun var genhuset i godt 4 måneder. 
”Det var en god lejlighed at komme i”, fortæller hun, og det 
viste sig jo også, at de fleste af dem, som Birthe boede i 
opgang med under genhusningen, skulle bo i hendes nye 
opgang. ”… og det er lidt hyggeligt, for det er rart og trygt at 
vide, at de også er her, og så er det med til at give mig en 
følelse af, at her hører jeg til”. 
Birthe var glad, da hun endelig kunne flytte ind i den nye 
lejlighed her i starten af januar, men der var lige én lille 
detalje, der slog skår i glæden. Det blæste ind fra vinduet 
i soveværelset og i badeværelset, hvor fugerne ikke var 
tætte. Så Birthe tog sagen i egen hånd og forede hullerne 
med køkkenrulle, indtil der kom en håndværker og fiksede 
problemet, og nu er hun rigtig godt tilfreds. 
”Jeg er især glad for udsigten fra min nye lejlighed. Jeg 
synes, at det er så hyggeligt, at jeg kan se de andre, 
der bor her, selvom jeg ikke kender dem – livets gang i 
"Lidenlund", fristes jeg til at sige... Jeg er jo stadig ved at 
falde til, fordi det hele er så nyt, men i går følte jeg mig 
pludselig hjemme her, og det kom helt bag på mig”. 

Nu føler hun 
sig hjemme...

Helle Guldberg har boet på 
Fruehøj i 17 år og er en aktiv 
beboerdemokrat både som 
formand i afdelingsbestyrelsen 
og i boligselskabets 
organisationsbestyrelse.
For Helle personligt er det gået rigtig 
fint i perioden med genhusningen, 
og hun fremhæver især det gode 
samarbejde med flyttefolkene: 
"Det gik virkelig godt, og de var 
superhurtige”, fortæller hun.
Lejligheden er hun også tilfreds med. 
”Der er selvfølgelig nogle ting, vi 
gerne ville have haft var anderledes, 
men sådan er det jo, når der er et 
stramt budget. Vi ville for eksempel 

gerne have været fri for den gamle 
affaldsskakt, for den fylder en del. 
I starten var jeg også lidt træt af, at 
stuen var lagt sammen med køkkenet, 
men det har jeg vænnet mig til, og 
nu er jeg faktisk glad for det. Det 
er blandt andet rart, når man har 
gæster, at man stadig er med i det 
hele, selvom man står i køkkenet.”
Helle er allermest glad for 
den nye store altan: ”Nu kan 
man jo sidde ude på den, det 
kunne man ikke så godt før”.
Som bestyrelsesformand er Helle 
også godt tilfreds med renoveringen 
som en helhed. ”Det er blevet rigtigt 
pænt her på Fruehøj, og vi hører fra 

beboerne, at de er glade og tilfredse 
med det. Jeg tror også, at der vil være 
flere, der søger en bolig i afdelingen 
på grund af renoveringen, og fordi 
huslejen stadig er overkommelig. 

Det er blevet så pænt her!

Helle Guldberg, formand  Helle Guldberg, formand  
for afdelingsbestyrelsenfor afdelingsbestyrelsen

Birthe Clausen i sin nye lejlighed på 2. sal, Birthe Clausen i sin nye lejlighed på 2. sal, 
hvorfra hun nyder udsigten hvorfra hun nyder udsigten 



   

Nyt fra administrationen
Ændrede åbningstider 
På grund af pandemien har vi 
ændrede åbningstider:
Man.-tors.: Kl. 8-14 
Fre.: Kl. 8-13* (*tlf dog kun til kl. 12)
 
Derudover:
Den 29.– 31. marts: Åbent kl. 9-12 
Den 1.-5. april: Lukket 
Den 30. april: Lukket

Du kan altid følge med i aktuelle 
åbningstider på fruehojgaard.dk

Uden for åbningstid, kan du ringe 
til vagttelefonen ved akut behov.
Vagttelefon: 70 33 30 70

Ændring i Serviceafdelingen
Fremover når du ringer ind 
vedrørende en reparation, vil du 
ofte opleve at blive stillet direkte 
om til serviceafdelingen. Dermed 
kan du med det samme booke en 
tid hos den servicemedarbejder, 
der er bedst egnet til opgaven. 
Så i stedet for, at servicefolkene 
skal ringe tilbage for at booke en 
aftale, så kan det hele klares på én 
gang. Det er ren win-win for både 
beboere og medarbejdere. 

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 næste 
blad er 1. april 2021.  
Ring til os på tlf. 76 64 66 00 eller 
skrive til: post@fruehojgaard.dk   

Digital post 
Tilmeld dig digital post under 
digital kommunikation på 
fruehojgaard.dk/vaerd-vide

Min Bolig - selvbetjening 24/7
Her har du adgang til dokumenter,
som vedrører dit lejemål. Log ind 
via forsiden på fruehojgaard.dk. 
Adgangskoden står på din 
huslejeopkrævning.

Vi vil gerne vide lidt mere om dine behov og ønsker. 
Det er nemlig dig, der som beboer skal trives i vores 
boliger, og derfor tæller din mening, når det gælder 
boligselskabets fremtidige udvikling.
Beboertilfredshed afhænger af mange faktorer, og derfor 
spørger vi også til mange ting i undersøgelsen. 
Vi spørger blandt andet til, hvordan du oplever bolig-
selskabets service og kommunikation, og til hvordan du 
opfatter fællesskabet og demokratiet, og så spørger vi 
om din holdning til nogle af de tiltag, vi sætter i gang. 

Vi håber meget, at du vil besvare skemaet, for vi kan kun 
udvikle os og blive bedre til vores arbejde, hvis vi ved, 
hvor vi gør det godt, og hvor der er plads til forbedring

Når du besvarer spørgeskemaet, er du med i 
lodtrækningen om et gavekort på 750 kroner til en 
restaurant i Herning, og vi trækker hele 4 vindere!
Hvis du ikke er tilmeldt digital kommunikation, vil du få 
spørgeskemaet i din fysiske postkasse. 

Vær med i vores 
beboerundersøgelse

Inden længe vil du modtage en invitation fra dit boligselskab til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse.

Du kan vinde et gavekort på 750 kr!

•
•
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•
•


