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Sådan kommer de til at se ud, de nye boliger fra Container Living, der er på vej til Knalbyen ved Lillebælt. 
Illustration: Arkitema Architects

Kanalbyen
Erik Madsen 
erma@frdb.dk

Fredericia: Container Living 
er en ny moderne boform, 
og den er på vej til Kanalby-
en ved Lillebælt.

De leste kender til con-
tainere ombord på skibe, 
på lastbiltrailere og jernba-
nevogne, men de kan også 
bruges kreativt, bæredygtigt 
og arkitektonisk på land.

Det vil folkene bag Con-
tainer Living bevise, og de er 
derfor klar til at tilbyde den 
nye anderledes boform i det 
nye boligområde på kanten 
af Lillebælt.

- Vi har arbejdet på pro-
jektet i to år. Inspirationen 
er kommet fra den alterna-
tive anvendelse af contai-
nere i udlandet, men vi op-
fylder naturligvis alle regler 
i det danske bygningsregle-
ment.

Det fortæller Brian Gade, 
Vejle, som er ophavsman-
den til Container Living, og 
som i et tæt samarbejde med 
med et af landets førende ar-
kitektirmaer, Arkitema Ar-
chitects i Aarhus, har skabt 
de bemærkelsesværdige bo-
liger.

Hotellejligheder
I første omgang opstilles der 
otte containere i to etager 
på arealet ved Sophie Ama-
lies Kanal - nabo til Grow 
Your City.

På den øverste etage bli-
ver der to hotellejligheder 
på hver 30 kvadratmeter 
samt en 60 kvadratmeter 

stor AirBnB, der kan lejes på 
dag eller ugebasis.

Hotellejlighederne er på 
forhånd udlejet til Fredericia 
Teater, som året igennem har 
indstruktører og skuespillere 
på gæstebesøg.

I underetagen får udvik-
lingsselskabet bag kanalby-
en et stort disponibelt rum, 
der kan udlejes til en hand-
lende eller benyttes til for-
skellige aktiviteter i området.

Kærlighed ved første blik
For Tim E. Andersen, projekt-
dirketør i Kanalbyen ved Lil-
lebælt, var Container Living 
kærlighed ved første blik:

- Jeg vidste med det sam-
me, at det her var en suveræn 
mulighed for at krydse en 
spirende byudvikling med 
ny arkitektur, og udviklin-
gen af et bymiljø, der vil in-
spirere mennesker med for-
skellige baggrunde og aldre.

Udviklingsselskabet har 
siden arbejdet tæt sammen 
med Container Living og Ar-
kitema Architects for at ud-
vikle konceptet og få det god-
kendt af myndighederne.

Container Living 
rykker ind  
i Kanalbyen  
ved Lillebælt
når skibscontainere kommer i hænderne på kreative 
iværksættere og dygtige arkitekter, så sker der noget.

Tim E. Andersen, projektdirektør i Kanalbyen ved Lillebælt (tv) og 
idémanden bag Container Living Brian Gade på det sted i kanalbyen, 
hvor de første containerboliger skal opstillet. Foto: Mette Mørk

dialogmøde
Klaus Madsen 
klma@frdb.dk

Fredericia: Alle borgere i Fre-
dericia inviteres til borger-
møde om det nye sundheds-
hus 26. april.

I en pressemeddelelse skri-
ver Fredericia Kommune: 

Byrådet har en vision om 
mere sundhed for alle i Fre-
dericia. Men mere sundhed 
for alle i Fredericia kræver et 
stærkt engagement og et godt 
samarbejde mellem borgere, 
foreninger, råd, organisatio-
ner og kommune. Derfor in-
viteres borgerne nu til dia-
log møde på Fredericia Sund-
hedshus, hvor de kan komme 
med idéer til, hvordan sund-
hedshuset bliver til byens hus.

- Sundhedshuset er et af 
de vigtige skridt på vejen 
mod mere og bedre sund-
hed. Men hvordan skaber vi 
et sundhedshus for hele by-
en, og hvordan bliver sund-
hedshuset dit hus? Det vil vi 
rigtig gerne have borgernes 
input til, fortæller Susanne 
Eilersen, formand for sund-
hedsudvalget.

Først er der oplæg om de 
politiske visioner om mere 
sundhed til alle i Fredericia, 
og om hvordan Fredericia Sy-
gehus forvandles til et leven-
de sundhedshus.

- Der kommer til at ske 
ændringer i det nære sund-
hedsvæsen i Fredericia de 
kommende år. Vi har mulig-
heden for at lave Danmarks 
bedste sundhedshus, som 
sætter Fredericia på land-
kortet samtidigt med, at vi 
sikrer den nære sundhed for 
vores borgere. Men det har vi 
brug for brugernes hjælp til, 
så jeg håber, at rigtig mange 
har lyst til at deltage den 26. 
april, siger Susanne Eilersen.

Dialogmødet bliver holdt 
på Fredericia Sundhedshus 
onsdag den 26. april fra kl. 
17 – 20. Mødet slutter af med 
en kort rundvisning på sund-
hedshuset, som endnu ligner 
et sygehus mange steder.

- Dette er kun opstarten på 
en forhåbentlig længere pro-
ces, hvor byens borgere har 
mulighed for at komme med 
gode ide, der kan påvirke og 
præge vores fælles sundheds-
huset, siger næstformand i 
sundhedsudvalget Frances 
O’Donovan.

Der er kun plads til 150 del-
tagere, så tilmeldingen fore-
går eter først-til-mølle-prin-
cippet. Du kan tilmelde dig 
til dialogmødet hos Pernille 
Fogtmann på pernille.fogt-
mann@fredericia.dk eller te-
lefon 6092 6453.

Byrådet inviterer 
til dialogmøde om 
sundhedshuset
dialogmødet holdes i Fredericia 
sundhedshus 26. april, og der 
er plads til 150 deltagere.
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Container Living inviterer til et vinfællesskab for fredericianere med hang til de ædle druer. Illustration: Arkitema Architects 

LIVSSTIL
Erik Madsen
erma@frdb.dk

FREDERICIA: Kom med i et 
vinfællesskab i den nye del 
af Kanalbyen ved Lillebælt.

Sådan lyder opfordringen 
fra idemanden bag de nye og 
meget anderledes container-
boliger, Brian Gade, Vejle.

- Vi lægger op til et pas-
sioneret vinfællesskab med 
mulighed for opbevaring af 
priate vinsamlinger, og hvor 
vi hen ad vejen vil arrangere 
vinsmagninger, siger han.

Container Living rummer i 
første omgang hotellejlighe-
der, hvor kun fantasien sæt-
ter grænser, men også ram-
merne for en stribe nye ak-
tiviteter i den nye bydel på 
kanten af Lillebælt.

Brian Gade er idémanden 
bag Container Living, og han 
fortæller, at der har været ta-
le om to års intensiv ideud-
vikling, inden man nåede i 
mål.

Mange krav er opfyldt
Container Living har fra be-
gyndelsen hat  Arkitema Ar-
chitects med i processen, og 
det har været altafgørende 
for, at man nu er kommet i 
mål med projektet.

- Det stod hurtigt klart, 
at det var en udfordring at 
imødekomme kravene i Byg-
ningsreglementet 2015. Det 
er vi nu lykkes med i Kanal-
byen i Fredericia, og de man-
ge nye løsninger har af ødt, 
at der er indsendt en patent-
ansøgning på konceptet, der 
blandt andet omfatter, hvor-
dan vi samler og stabler con-
tainere, fortæller Brian Gade.

Senior partner Bendt Alm-
vig og kreativ leder Rolf Kjær 
fra Arkitema Architects i Aar-
hus har begge været med i 
processen.

De glæder sig begge til 
at vise Container Living Ka-
nalbyen frem, når alt er på 
plads om tre til frem måne-
der.

Kom med i et 
vinfællesskab 
hos Container 
Living
Fredericianere med hang til de ædle 
druer kan få del i et fællesskab 
omkring vinsmagninger og -indkøb.

HAVETID
Lisbeth Larsen
ll@elbobladet.dk

HAVEN: Foråret er havetid, og 
ot e begynder den med en 
masse oprydning et er vin-
teren. Meget af det skidt, der 
samles sammen, kan passen-
de indgå i en kompostbunke. 

Har man ikke arbejdet 
med kompost før, så er det 
blot at gå i gang. Det er ikke 
svært, blot kræver det lidt tål-
modighed og lidt plads. 

Kompostering nedbryder 
dit haveaf ald og omdanner 
det til god kompost, som er 
optimalt at dyrke grøntsager 
og blomster i.

I princippet kan alt fra ha-
ven og det meste fra hus-
holdningen komposteres. 
Alt blødt grønt – blade, græs, 
visne blomster, eksempel-
vis – fra haven kan i nt kom-
posteres sammen med små-
grene og kviste. Større grene 
kan også, det tager bare læn-
gere tid.

Man kan også smide 
ukrudt på bunken, men det 
skal man være varsom med. 
Deres frø vil således blive 
spredt, når du bruger kom-
posten – og så er der dobbelt 
arbejde!

Fra køkkenet kan frugt- og 
grønsagsaf ald, te- og kaf e-
grums og æggeskaller kom-
posteres, og hvis børnene har 
marsvin eller kanin, så også 
på kompostbunken med de-
res strøelse. Køkkenruller og 
æggebakker kan også kom-
me på bunken.

En kompostbunke funge-
rer optimalt, når der er en 
god blanding af vådt og tørt. 
Masser af grønsags- og frugt-
af ald blandet med kviste og 
pap giver en god blanding. 

Det er vigtigt, at kompost-
bunken får lut . Der skal ilt 
til komposteringsprocessen, 
så vend bunken lidt en gang 
i mellem. 

Når komposten er velfun-
gerende, komposteres af al-
det på et år. 

Kompost for 
begyndere

avecentret
taurbyskov

rbyskovvej 23, 5500 Middelfart

64 41 60 60

Tilbud gælder fra onsdag den 5. april Til den 23. april 2017
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KRYDDERURTER
Frit valg stk. 30.-

5 STK. 9995
KUGLE-

KIRSEBÆR
Prunus "Globosa"
Elegant lille træ, som får en
lot rund krone uden klipning,
hvide blomster i maj og røde

bær om efteråret.
Stammehøjde fra 120 cm.

FRA KUN

29995

Fyld en
kasse

STAUDE
TILBUD

11,5 cm potter

14 STK.

350.-

ha

St
Stau

9
Vi byder på
skønne buketter og
sammenplantninger
i påskens farver og
med dejlige påskeblomster.

STENBEDS-
PLANTER

KASSE mED 14 STK.99.-

Individuelle arkitekttegnede
boliger i højeste kvalitet!
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