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Grønne planer

F
orleden blev der i den lokale 
presse omtalt et byggeri, som 
vores boligorganisation skal 
opføre i samarbejde med 
en dagligvarevirksomhed, 

Minihøjskolen og Herning kommune. 
Det har været en langvarig og vanskelig 
proces med mange forhindringer.
I et forløb som dette, der har taget 4 år, 
er det nødvendigt at have vedholdenhed 
og ikke mindst vilje - ellers bliver der ikke 
noget byggeri. 
Foran os står den mere tekniske del af 
processen. Den omfatter traditionelle 
udfordringer som, hvem skal tegne 
bygningerne, hvem skal være rådgivere 
og så videre. Hvis man ser tilbage på 
forløbet, er hele projektet startet med 
en NGO’er, der havde en ide. Den ide 
kunne vi som boligselskab godt se 
mulighederne i.
Det er min erfaring, at det fremover vil 
være vigtigt at være opmærksom på 
hvilke ideer, der kommer fra foreninger 
og andre, når det drejer sig om 
nybyggeri. 

Jeg tror, at alle i Fruehøjgaard glæder sig 
over, at renoveringen af Afdeling Fruehøj 
slutter ved udgangen af januar 2021. Det 
har været en lang kamp, ikke mindst for 
de medarbejdere, der har været i forreste 
linje. Det er jeres fortjeneste, at denne 
renovering er gået godt. 
I har i den lange kamp været oppe mod 
en virksomhed, som har manglet vilje til 
samarbejde, og som ikke har haft styr 
på sin organisation. Det er ikke oplevet 
tidligere i boligselskabets lange historie. 
Tak for indsatsen!

Snart bliver det jul, og selv om Coronaen 
fortsat kaster sine lange skygger 
over os, så vil jeg ønske alle beboere, 
medarbejdere, samarbejdspartnere, 
samt bestyrelser og 
frivillige en glædelig 
jul og et godt nytår.  

Tak for indsatsen

Af Steen Jonassen
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard
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Julehjælp - en økonomisk håndsrækning
Julen er for de fleste en 
glædens tid, men som en af 
de gode gamle julesange 
siger, så koster julen "mange 
penge" og giver derfor 
anledning til bekymringer 
for de mennesker, som ikke 
har råd til julemad og gaver.

Heldigvis findes der mange steder, 
hvor man kan søge om julehjælp til 
at skabe en god jul, blandt andet ved 
Blå Kors, Røde Kors, Hjælpesporet 
i Herning og Dansk Folkehjælp. 
Ansøgningsfristen er for længst 
overskredet, og det har vist sig, at 
der har været ekstra hårdt brug for 
julehjælp rundt omkring i landet i år. 
"Vi ved, at Corona-pandemien og 
særligt nedlukningen har været 
ekstra svær for udsatte og fattige 
børnefamilier", lyder det fra Klaus 
Nørlem, generalsekretær hos 
Dansk Folkehjælp i en tidligere 
pressemeddelelse. Ifølge Dansk 
Folkehjælp siger 46 procent af deres 

ansøgere, at krisen har forværret 
deres økonomiske situation.

Urimeligt at nogen skal ligge søvnløs
Dét er også en af grundene til, at 
Birgitte Juhl, direktør i Boligselskabet 
Fruehøjgaard, reagerede, da hun blev 
kontaktet af Dansk Folkehjælp. 
”Det gør ondt helt ind i hjertet ved 
tanken om, at der er mennesker, der 
skal ligge søvnløse og bekymre sig 
om, at de ikke har råd til at give deres 
børn bare en nogenlunde jul. Det er 
helt urimeligt”, siger Birgitte. 
Så direktøren sagde prompte ja 
til at hjælpe med at indsamle til 
Dansk Folkehjælps Julehjælp. Hun 
har kontaktet virksomheder og 
samarbejdspartnere, og sammen har 
de indsamlet godt 40.000 kroner. 

Plads Til Forskel har haft travlt
Vores boligsociale projekt, Plads Til 
Forskel har hjulpet med at koordinere 
julehjælp for at sikre, at flest muligt 
kan få hjælp, og de har også mærket 

til den øgede efterspørgsel: 
"Vi kan mærke både, at der er flere, 
der har søgt, men desværre også, at 
der har været mindre at give af. Det 
skyldes, at dem, der plejer at donere, 
også har haft mindre at give af i år. 
Vi har været nødt til at afvise over 100, 
som vi har sendt videre til Herning 
Care. Det har vi aldrig været ude for 
før, og vi har aldrig haft så travlt med 
julehjælpen som i år. Heldigvis har vi 
et fantastisk samarbejde med Røde 
Kors og med Hjælpesporet," fortæller 
Heidi fra Plads Til Forskel.

Thomas bliver lærling i boligselskabet
Thomas har siden januar i år været ansat 
som elev i Boligselskabet Fruehøjgaard., 
men fra 1. januar bliver han lærling, 
så hvis alt går efter planen, er han 
uddannet som ejendomsservicetekniker 
i 2024.
Det kommer dog ikke til at ændre så 
meget i Thomas' dagligdag på Fyret. 
"Men nu skal jeg på skole indimellem, 
og dét bliver nyt for mig. Jeg glæder 
mig, men jeg er da også lidt nervøs".  

Før Thomas startede i boligselskabet 
havde han en ide om, hvad han gerne 
ville med sin fremtid: 
"Jeg ville gerne have et job, hvor jeg 
ikke skulle lave det samme hver dag, og 
hvor jeg kunne lave noget praktisk både 
indenfor og udenfor. Jeg ville ikke sidde 
på et kontor hele dagen".
Så man må sige, at Thomas har ramt 

hovedet på sømmet med sin karrierevej. 
"Vi har været utroligt glade for at have 
Thomas som elev, så det faldt naturligt 
at tilbyde ham en læreplads", siger 
direktør Birgitte Juhl. 
Også blandt kollegaer er Thomas vellidt: 
"Han er en god fyr, og han har virkelig 
flyttet sig helt vildt, siden han startede", 
siger Kim Andresen, koordinator i 
Serviceteamet.
Thomas kan også selv mærke, at der er 
sket meget, siden han startede:
 "Ja, jeg har jo fået mere erfaring og 
er blevet klogere. Det er nemmere at 
forstå de forskellige arbejdsopgaver 
og sammenhænge, og det er blevet 
nemmere at gøre tingene selv. 
Jeg klarer for eksempel forskellige 
serviceopgaver, klargøring af lejligheder 
og syn på egen hånd nu, meeen… jeg 
har stadig noget at lære…"

Der kommer i år et ekstra tilskud på 2,5 
millioner kr. fra regeringen, som julehjælps-
organisationerne kan dele ud.
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I Brændgårdsparken er alle 
aktiviteter lukket ned på grund af 
Corona. Derfor har nogle beboere 
tænkt ud af boksen. Theresa 
Ahle, som er tidligere formand i 
afdelingsbestyrelsen, har længe 
haft et ønske om at lave drive-in 
banko, men hun syntes alligevel, 
at det var for besværligt at 
arrangere.
”Men et eller andet måtte vi jo 
gøre i disse Corona-tider”, fortæller 
hun, så sammen med et par 
andre beboere fik hun arrangeret 
”julekalender-banko". 
Hver dag i december er der blevet 

udtrukket 5 numre, som er blevet 
slået op både på Facebook og 
på skærmen i Multihuset. På den 
måde kunne alle være med – også 
de beboere, der ikke har internet.
”Og så fik folk alligevel mulighed 
for at vinde den der eftertragtede 
juleand”, siger Theresa, som også 
var utroligt glad for den praktiske 
hjælp, hun fik af Lotte og Lillian.
”Da vi åbnede dørene for salg 
af banko-plader, stormede 
folk nærmest ind. Jeg blev helt 
overrasket og næsten bekymret 
for, om vi havde plader nok”, griner 
Theresa. 

I Børglumparken er der fortsat mange aktiviteter, 
og alligevel bliver restriktionerne overholdt. Ved 
fællesspisning deler de sig op og ved andre 
arrangementer kommer folk på skift. De har både 
holdt 1. søndag i advent, julebagning, julestue og 
julefrokost. ”Vi tæller hoveder, og folk er meget 
ansvarsfulde, så når der kommer en ny ind ad døren, 
så er der en anden, der går”, siger en beboer. 
Bjarne, som har boet i Børglumparken i 6½ år, 
er med til juleklip, og han er også ofte med til 
fællesspisning. ”Det er dejligt med det fællesskab, 
der er herude. Jeg har før boet et sted, hvor der ikke 
var noget fællesskab, og det var kedeligt. Så jeg er 
glad for, at vi har masser af fælles aktiviteter her.
For Peter Østergaard er fællesskabet også vigtigt: 
"Julebagedagen var en rigtig god oplevelse for mig, 
og jeg var godt træt, da jeg kom hjem", fortæller 
han. "Det var en skøn oplevelse med gode naboer i 
en hyggelig fællesaktivitet. Jeg tog julesmåkagerne 
med til min far. Det er længe siden, han har smagt 
hjemmebag, så det var også til glæde for ham". 
Det er frivillige beboere, der står for at arrangere 
de forskellige aktiviteter, alt efter interesse og 
ressourcer. For eksempel var det Maria, der stod 
i spidsen for julestue sammen med Lisa. Maria er 
genbrugsentusiast og ekspert i at sætte gamle ting 
sammen på nye og kreative måder. 

Ingen jul uden traditioner...
Selvom smittetallene har været stigende, og forsamlingsloftet blev forlænget, har 
beboerne i nogle afdelinger lagt hovederne i blød for at finde ud af, hvordan de kunne 
holde fast i de skattede juletraditioner uden at komme i karambolage med restriktionerne.

Julekalender-banko

Det emmer af jul i 
Børglumparken

Julebagning i november 

Bjarne og Peter til julestue

>

>

Maria motiverer og guider>
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Hold kontakten med video-opkald
Video er blevet et vigtigt bindeled i forhold til at holde 
kontakten, ikke mindst efter at Coronaen har gjort det 
sværere at mødes fysisk på grund af smitterisikoen. 
Der er nogle ældre, der er bange for at komme ud, oplever 
Lisbeth Jakobsen, frivillig i Aktiv Tirsdag på Fruehøj: 
”Man hører om nogen, der isolerer sig selv, fordi de er 
bange for at blive smittet og måske endda er i en særlig 
risikogruppe”, siger hun. Videoopkald gør det muligt at 
være social med andre uden at skulle flytte sig fysisk.

Hjælp til at komme igang
Mange ældre har allerede enten smartphone, iPad eller 
computer, men de har ikke lige sat sig ind i, hvordan 
videoopkald fungerer. Derfor vil Aktiv Tirsdag nu prøve at 
hjælpe blandt andet ældre med at komme i gang med at 
bruge videoopkald. Tirsdage i ulige uger tilbyder Randi og 
Lars undervisning eller hjælp til digital kommunikation.
Også beboere fra andre afdelinger kan komme 
og få undervisning. En af dem, som kunne have 
gavn af undervisningen er 87-årige Kai Møller fra 

Brændgårdsparken. Han har både børn og børnebørn, 
der bor et godt stykke væk, og som han ikke har set 
meget til i det forgangne år. Han overvejer, om han skulle 
anskaffe sig en smartphone, og han har set, hvordan 
hans børn kommunikerer med deres børn via Skype, men 
han har ikke selv haft mod på at komme igang med det 
endnu. ""Men det kan da godt være, at jeg skal gå ned i 
Fælleshuset på Fruehøj en dag", siger han.

Kan gøre en verden til forskel
”Hvis man er meget alene hjemme og måske ser en del 
TV, så kan det være med til at forstærke ens bekymringer 
blandt andet for at gå ud. Jeg tror, at det kan være med 
til at lette nogle bekymringer, hvis man kan snakke med 
andre via videoopkald.” siger Randi. 
Hun kan godt lide at hjælpe andre, og for hende er det 
dét, der er drivkraften. ”Det kan godt være, at det ikke 
ændrer så meget ude i den store verden, at jeg lærer 5 
mennesker at videochatte, men det kan gøre en verden til 
forskel for dem, jeg hjælper”.  

Savner du at se én i din familie eller omgangskreds, kan du med fordel bruge videoopkald. 
Hos Aktiv Tirsdag kan du få hjælp til at komme i gang.

Det ændrer måske ikke så 
meget ude i den store verden, 
men det kan gøre en verden til 
forskel for dem, jeg hjælper!
Randi

Chelvi kom til Danmark i 1989 fra Sri Lanka. Hun har nogle 
udfordringer fx med breve fra det offentlige, og får hjælp af Randi. 
"Jeg er meget glad for, at jeg kan komme herned og få hjælp. Det 
betyder meget for mig.” Chelvi bruger også tit video, når hun taler 
med sin familie i Sri Lanka. 

>

Undervisning  

tirsdage i ulige uger kl. 19-20 i 
FÆLLESHUSET PÅ BRORSONSVEJ 53A

Undervisningen er for alle!
Vi tager alle forholdsregler ift. Covid-19. 

 TILMELD DIG ved Lisbeth eller 
Lisbet på tlf.: 51 34 67 15

Randi har tidligere boet på Fruehøj, og da hun blev kæreste med 
Lars, kom de begge i Fælleshuset til Aktiv Tirsdag. ”Det har bare 
hængt ved”, fortæller de to, som synes, at det er rigtig hyggeligt at 
komme hver anden tirsdag på Fruehøj, selvom de nu er flyttet i hus.
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Grønne planer
Børglumparken er et eksempel 
på, hvordan en almen bolig-
afdeling kan arbejde med social 
og grøn bæredygtighed i praksis. 
Afdelingen gør en målrettet indsats 
for at igangsætte sociale og grønne 
initiativer og er opsøgende og åbne i 
forhold til at samarbejde med andre 
interessenter. Afdelingen har også 
søgt fonde og puljer, som kan hjælpe 
dem med at realisere deres ideer.
De arbejder tæt sammen med 
boligselskabets driftsafdeling om de 
konkrete grønne projekter. Senest har 
to plantekyndige beboere sammen 
med en parkmedarbejder indkøbt et 
hav af forårsløg, og søndag den 6. 
december var beboerne i afdelingen 

inviteret til at komme og være med til 
at sætte løg på den lille plæne øverst 
ud mod Børglumvej. Naboer trodsede 
regn og kulde og dukkede op iført tøj, 
der passede til vejrforholdene. 

Så er det bare at vente til plænen 
springer i blomst til glæde for 
beboere, naboer og naturen. Og hvem 
ved - måske inviterer afdelingen til 
tulipanfestival til foråret?

Aage Voigt er frivillig social vicevært i Boligselskabet Aage Voigt er frivillig social vicevært i Boligselskabet 
Fruehøjgaard. Han er også beboer og bestyrelsesmedlem i Fruehøjgaard. Han er også beboer og bestyrelsesmedlem i 
Afdeling Klosterparken. Han har næsten 70 års livserfaring Afdeling Klosterparken. Han har næsten 70 års livserfaring 
og har været selvstændig det meste af sit liv, men og har været selvstændig det meste af sit liv, men 
for 5 år siden fik han en blodprop. "Den slettede min for 5 år siden fik han en blodprop. "Den slettede min 
korttidshukommelse, så da jeg kom tilbage, anede jeg korttidshukommelse, så da jeg kom tilbage, anede jeg 
ikke, hvem mine børnebørn var, og jeg ikke, hvem mine børnebørn var, og jeg 
kendte ikke det sted, vi boede... Men jeg kendte ikke det sted, vi boede... Men jeg 
kan huske, at jeg tænkte, da jeg så det, kan huske, at jeg tænkte, da jeg så det, 
at da det var et meget pænt sted".at da det var et meget pænt sted".

Mod til at komme videreMod til at komme videre
Det var svært for Aage lige i den tid, husker Det var svært for Aage lige i den tid, husker 
han, og han endte med at gå til lægen, som sagde, at det han, og han endte med at gå til lægen, som sagde, at det 
ville tage tid at træne korttidshukommelsen op igen. Han ville tage tid at træne korttidshukommelsen op igen. Han 
grinede endda lidt af ham. Dét besøg hos lægen gav Aage grinede endda lidt af ham. Dét besøg hos lægen gav Aage 
et skub til at komme i gang med frivilligt arbejde. Han et skub til at komme i gang med frivilligt arbejde. Han 
ville gerne ud at møde nogle mennesker, og for et års tid ville gerne ud at møde nogle mennesker, og for et års tid 
siden blev Aage så frivillig social vicevært i boligselskabet. siden blev Aage så frivillig social vicevært i boligselskabet. 
Korttidshukommelsen har det bedre, men han træner Korttidshukommelsen har det bedre, men han træner 
stadig.stadig.

At være frivillig giver så megetAt være frivillig giver så meget
Aage har blandt andet hjulpet nogle ældre mennesker Aage har blandt andet hjulpet nogle ældre mennesker 
med praktiske ting, og så har han hjulpet en familie af med praktiske ting, og så har han hjulpet en familie af 
anden etnisk herkomst end dansk, for eksempel med at anden etnisk herkomst end dansk, for eksempel med at 
tage kontakt til kommunen. "Det har givet mig indblik i tage kontakt til kommunen. "Det har givet mig indblik i 

en fremmed kultur, og det er jeg meget glad for, det har en fremmed kultur, og det er jeg meget glad for, det har 
været spændende og indsigtsfuldt". været spændende og indsigtsfuldt". 
For Aage handler det om, at han får en masse glæde ud af For Aage handler det om, at han får en masse glæde ud af 
at hjælpe andre: "Jeg får lige så meget tilbage af det, jeg at hjælpe andre: "Jeg får lige så meget tilbage af det, jeg 
giver - hvis ikke mere", siger han. "Både min kone og jeg har giver - hvis ikke mere", siger han. "Både min kone og jeg har 
frivilligt arbejde, og det hygger vi os meget med".frivilligt arbejde, og det hygger vi os meget med".

For en måneds tid siden var Aage For en måneds tid siden var Aage 
ude i to af boligselskabets afdelinger ude i to af boligselskabets afdelinger 
og aflevere et postkort. "Jeg har fået og aflevere et postkort. "Jeg har fået 
et par henvendelser, og det er der et par henvendelser, og det er der 
kommet nogle gode snakke ud af. kommet nogle gode snakke ud af. 
Jeg gør meget ud af at fortælle, at vi Jeg gør meget ud af at fortælle, at vi 
som frivillige sociale viceværter har som frivillige sociale viceværter har 

tavshedspligt, så det, vi taler om, kommer ikke videre til tavshedspligt, så det, vi taler om, kommer ikke videre til 
andre - ikke engang til min kone", slutter han.  andre - ikke engang til min kone", slutter han.  

Mød Aage - frivillig social vicevært

Jeg får lige så meget 
tilbage af det, jeg 
giver - hvis ikke mere!

Læs mere om de frivillige sociale viceværter på www.fruehojgaard.dk/om-os/medarbejdere/frivillige-sociale-vicevaerter



7

HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 73] december 2020

 idt af hvert L
Hold ventilerne åbne!
Luften i din bolig bliver skiftet via udsugning fra køkken og bad, og frisk 
luft bliver tilført gennem eventuelle ventiler i facade eller via mekanisk 
indblæsning. Hvis ventilerne er lukkede, bliver luften ikke udskiftet 
optimalt, Det kan give et dårligt indeklima og øge risikoen for skimmel!
Derfor må du ikke lukke for ventilerne. Mange stopper dem til med 
håndklæder, klude, gaffatape og andet, og dét gør, at luften i lejligheden 
aldrig bliver udskiftet optimalt. Men det er altså afgørende for et godt 
indeklima og for funktionen af ventilationsanlægget, at ventilerne er 
åbne. Når ventilerne lukkes, skal anlægget nemlig på overarbejde, 
hvilket ikke bare koster ekstra strøm og udleder mere co2, men det 
kræver også ekstra vedligehold og slider unødigt på anlægget. Uanset 
om det er vedligehold, udskiftning af ventilation eller skimmelsvamp 
i din bolig, så er det dig og dine naboer, der betaler gildet!

Den nye affaldsordning udrulles fra den 1. januar og frem 
til 31. marts. Det betyder, at senest fra foråret skal alle 
borgere i Herning Kommune sortere deres affald.
Med den nye affaldsordning bliver der følgende typer, 
som du skal forholde dig til:
√ Papir/pap, 
√ Metal/plast/mad-og drikkekartoner, 
√ Organisk affald (herunder madrester, kaffe- og tefiltre 
   samt afskårne blomster) 
√ Restaffald. 
Glas skal fortsat afleveres i glascontainerne, og 
storskralds-ordningen bliver bibeholdt, så det vil sige, at 
du stadig skal aflevere fx flamingo, batterier, el-apparater 
og deodoranter i storskraldsrummene. 
- Den nye ordning bliver ikke kun indført på baggrund af 
et politisk ønske, men også fordi der er stor efterspørgsel 
fra borgere om mere sortering, fortæller Affald og 
genbrug i Herning Kommune.
Omlægningen til den nye sorteringsordning kræver en 
masse praktik, før det kan indføres. Det skal blandt andet 
afklares, hvilke beholdere, der kan opdeles, og der skal 
søges byggetilladelse til nedgravning af ekstra molokker. 
"Derfor bliver det ikke lige fra årsskiftet, vi kommer i 
gang med den nye affaldsordning. Jeg forventer, at det 
bliver hen i foråret", siger Kjeld Kristensen, driftschef i 
boligselskabet. Du vil naturligvis få mere information, når 
tiden er inde. Så hold øje med mail og postkasse!

Ny affaldssortering 
Læs mere på kommunens hjemmeside 
om, hvordan du fremover skal sortere!
www.affald.herning.dk/dagrenovation
/ny-affaldsordning-2021



   

Nyt fra administrationen

På en bidende kold fredag morgen 
i december gjorde en 2. klasse 
fra Herningsholmskolen en god 
gerning, og i de to gårdhaver på 
Nørregade 30 hænger nu de fineste 
julehjerter lavet i farvestrålende 
perler. 
Børnene og deres lærere trodsede 
kulde og blæst for at hænge 
hjerterne op. De fordelte ivrigt 
hjerterne i de to gårde. Nogle blev 
hængt på buske rundt omkring, 
mens resten blev sirligt placeret på 
de to store juletræer med lys. 
Den gode gerning var blot en af 
mange. Klassen har blandt andet 
også bagt kage til Varmestuen 
og indspillet en julehistorie til 

nogle andre børn, skriver deres 
lærer. Eleverne i 2.b har nemlig i år 
lavet det, der kaldes for ”omvendt 
julekalender”, hvor det handler 
om at give i stedet for at få. Via 
små film og opgaver har de fået 
indblik i udsatte børns vilkår, og 
i løbet af juletiden har de udført 
gode gerninger derhjemme, som 
de har fået en lille skilling for - og 
pengene går til at hjælpe fattige og 
udsatte børn, der ellers ikke har en 
særlig børnevenlig hverdag . 
Romeo og Olivia på 8 år fortæller, 
at de blandt andet har skrevet 
små søde hilsner på kartonhjerter 
og hængt dem op på hele skolen. 
”Det er sjovt”, siger Olivia og ser 

glad ud. ”Ja, og så er det jo godt 
at gøre andre mennesker glade”, 
samtykker Romeo, mens han kigger 
over på juletræet, som han og 
kammeraterne netop har pyntet 
med hjerter.
På Nørregade 30 bor godt 80 ældre 
mennesker. En af beboerne er 
Inger Margrethe Jensen. Hun har 
godt fået øje på det nye julepynt i 
gården. 
Da hun hører, hvor hjerterne 
kommer fra, siger hun: "Det er 
dejligt, at der er nogle, der tænker 
på os ældre, og så er det hyggeligt 
at se på. Det er vidunderligt, hvad 
julepynt og lys kan gøre ved os i 
denne mørke tid".

Julen er hjerternes fest

Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår

→

→
→

Ændrede åbningstider 
Pga. Corona-pandemien, kan 
åbningstider og telefontider variere. 
Se vores aktuelle åbningstider på 
fruehojgaard.dk/kontakt
Den 21-23. dec. og 28.– 30. dec.: 
Åbent fra 9-12
Den 24.-25. + 31. dec.-1. jan.: Lukket
Uge 7 (Vinterferie 2021): Åbent fra 9-12

Uden for åbningstid, 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 næste blad er 18. 
januar 2021.  
Skriv eller ring til os:  

    Boligselskabet Fruehøjgaard
    Aaparken 2, DK-7400 Herning
    Tlf: 76 64 66 00 
    Mail: post@fruehojgaard.dk

Digital post 
Du kan tilmelde 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 på Min Bolig 
via fruehojgaard.dk 
Du finder adgangskoden på din 
huslejeopkrævning.


