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Formandens hjørne

Vi skubber på,
det bedste vi har lært
Økonomi el- og varmepriser
Restriktionerne i forbindelse med Covid-19 pandemien er ophævet igen her i
Danmark, og vi håber på, at vi igen kan
få fart på beboerdemokratiet i organisationen og i afdelingerne.
Organisationsbestyrelsen takker beboerne og vores medarbejdere for udvist
tålmodighed og fleksibilitet under
pandemien.
Vi har lige afholdt formandsmøde her
i februar forud for repræsentantskabsmødet den 3. marts, - og forud for

afdelingsmøderne, der skal afholdes i
ugerne 11 til 14.
Organisationsbestyrelsen håber på, at
der igen er interesse for møderne, så vi
kan få valgt bestyrelse til organisationen, men ikke mindst, at der også igen
er interesse for at deltage i fællesskabet, så vi kan få valgt afdelingsbestyrelser i vores 55 afdelinger i Esbjerg,
Tjæreborg og Fanø.

Administrationen har varslet prisstigninger på elafgifterne, til de afdelinger,
der får strøm leveret af Norlys, - med
virkning fra 1. april 2022. Men det er
ikke alle afdelinger, for vi har også
mange afdelinger, hvor elforbruget
afregnes direkte mellem beboerne og
deres elselskab, så vær opmærksomme
på, at der også her sker en prisforhøjelse.

Og så planlægger vi, at vores udsatte
jubilæums-fejringer fra den 3. december 2021, i stedet for skal afholdes i
juni måned.

De fleste af vores beboere får heldigvis
varmen leveret fra fjernvarmeværket,
og der er så vidt vides ikke varslet
prisforhøjelser ud over de almindelige
justeringer, der sker undervejs.

Bygge- og renoveringsplaner
Som nævnt i sidste nummer af Trappenyt, fra december 2021, har vi masser
af bygge-og renoveringsplaner rundt
om i både Fanø og Esbjerg kommuner,
men planerne er afhængige af mange
forskellige ting, bl.a. Almenboliglovens
bestemmelser om hvor stort et rammebeløb vi må bygge for, og som de høje
priser på byggematerialer og håndværkerudgifter lige nu besværliggør. Og så
er der en vis træghed i kommunernes
politiske behandlinger af sagerne, og
af deres byggesagsbehandling, der går
meget langsomt lige nu.
Men vi skubber på det bedste vi har
lært, og håber at det kun er forbigående fænomener. Så vi snart kan
realisere vore projekter.

Kundeservicefunktion
Etableringen af kundeservicefunktionen
har fået både ris og ros med på vejen.
Men det er vores opfattelse, at vores
medarbejdere gør en stor indsats for at
få det til at fungere, og beboernes roser
bliver heldigvis flere end tidsler, efterhånden som systemet bliver en fast
rutine i dagligdagen mellem beboerne
og boligforeningen.
Organisationsbestyrelsen ønsker alle
beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere et godt, lunt og behageligt
forår.
Claus-Peter Aanum
Organisationsformand
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Klar på et slag
triolektisk fodbold?
På Stengårdsvej er der en fodboldbane udover det sædvanlige.
Der er 50 procent mere af det hele: Den
er indrettet med seks kanter og tre mål,
og der er tre hold på banen ad gangen
– dog kun i kamp om én bold.
Fodboldbanen er en såkaldt triolektisk fodboldbane, som bruges til at
spille triolektisk fodbold, som den danske multikunstner Asger Jorn opfandt i
begyndelsen af 1960’erne.

Spillet handler om at forsvare sig og
indgå alliancer – ikke om at angribe –
og vinderen er det hold, der får scoret
færrest mål imod sig.
Der spilles en del triolekrisk fodbold
i blandt andet Chile, England, Frankrig
og Spanien, hvor man ligefrem har
gennemført en turnering med 37 hold.

FAKTA

Spilleregler for triolektisk fodbold:
• Man spiller tre hold ad gangen
med én bold.
• Det hold, som har bolden, spiller
mod de andre.
• Der spilles med almindelige
fodboldregler.
• Antal spillere: 1-3 spiller på hvert
hold.
• Varighed: 3 perioder, hvor hver
periode varer 8 minutter
• Vinder: Det hold, som lukker
færrest mål ind (dvs. med laveste
scorer imod sig)
• Ud over rødt og gult kan gives et
blåt: 2 minutters udvisning

Læs Trappenyt på
telefon og computer
Trappenyt udkommer ikke længere i papirform, men det er bestemt
ikke slut på Trappenyt og nyheder fra Ungdomsbo.
Trappenyt er en vigtig kanal til information til vores beboere.
Vi har ønsket at gøre Trappenyt mindre
ressourcetung for både miljø og økonomi ved at skifte fra et trykt magasin
til et digitalt magasin.
Derved sparer vi miljøet for en CO2belastning og boligselskabet for trykudgiften, og samtidig kan bladet være
mere aktuelt, da vi ikke skal bruge tid
på tryk og omdeling.

Hvis du har givet samtykke til, at
boligforeningen må kommunikere til
dig digitalt, så kan du få en besked på
e-mail, når der er en ny udgave af Trappenyt. Tjek gerne, at vi har de rigtige

kontaktoplysninger til dig, samt at du
har givet tilladelse til digital kommunikation. Det kan du gøre på
www.ungdomsbo.dk/minside, hvor du
også afgiver samtykke.

Du kan læse Trappenyt digitalt på
Ungdomsbos hjemmeside
www.ungdomsbo.dk/trappenyt.
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Multibanen kan blive til
Himmelrummet
Multibanen på Stengårdsvej kan få et løft, så endnu flere brugere
kan få gavn af banen. Statens Kunstfond har visionen.

Det nye projekt Multibanen Himmelrummet blev præsenteret for børn fra klubben,
som fik sig en festdag ud af det med bål, ristede skumfiduser og varm kakao.
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Multibanen er anlagt og bruges meget
– nu skal den måske udbygges og kunne endnu mere.

Multibanen på Stengårdsvej lever op
til sit navn – den bruges flittigt af beboeren i området til mange gode ting.
Men banen kan gøres endnu bedre:
Multibanen kan blive til Himmelrummet, og det præsenterede arkitekt
Peter Holst for børn fra klubben. I
forslaget bliver Himmelrummet stadig
en multibane, men den bliver større
og endnu sværere at holde sig fra. Nu
kan man også se stjernehimlen på det
blåmalede gulv. Forslaget indebærer,
at banen udbygges, så der bliver et
plateau, der kan bruges til hygge eller
til tilskuere, og et nyt hegn, som virker
let og indbydende, skal både holde boldene inde og være rammen om socialt
samvær.
Det er beboerne og brugerne af
stedet, der har præget udformningen
af Himmelrummet, og deres ønsker

er tydelige i det projekt, som er det
endelige forslag.
”Børnene har været inddraget og set
på ideer til, hvad banen kan bruges
til,” siger Pia M. Aalund, boligsocial
vicevært:

”De har blandt andet ønsket mulighed for både at samle flere om
boldbanen, både som tilskuere og som
sociale mødesteder. De vil også gerne
holde boldene inde på banen, så naboernes haver ikke lider under det.

JØRGEN JENSEN A/S
Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Ombygning · Nybygning · Skibsaptering
Alt i værkstedsarbejde
Fremstilling af butik og specialinventar
Afpudsning af bordplader, trappetrin m.m.

Tlf 75 15 07 71·
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Stor tilfredshed med
genhusning af afdeling 14
Stort set alle genhusede beboere har været godt tilfredse
med forløbet, viser genbesøg.

Børnene var inddelt i tre aldersgrupper, og
der var kåring af kattekonger og dronninger
og bedste udklædning i hver kategori.

Rema 1000 havde sponsoreret juice og
slikkepinde, og afdelingerne, Klubben, Bydelsprojekt 3i1 og Ungdomsbo
(boligsocial vicevært) var sammen om
fastelavnsbollerne.

Fastelavn trak mange til
Mange beboere deltog, da der var fastelavnsfest
søndag den 27. februar i Bydelshuset Krydset.
Det har tidligere været en veletableret
tradition, som er gået lidt i glemmebogen, men afdeling 8, 13 og 14 gik sammen med Klubben, Bydelsprojekt 3i1
og Ungdomsbo (boligsocial vicevært)
om at få det i gang igen, og det var
bestemt en succes: 80 børn slog katten
af tønden.

”Jeg er sikker på, de gerne vil gentage
det næste år”, siger Pia M. Aalund,
boligsocial vicevært:
”Når vi tager nogle af de gamle
traditioner op igen – som gadefester,
juletræsfester i børnehaven og banko
i gårdene, eksempelvis – så er der
mange frivillige kræfter, der hjælper

Da børnene var færdige med at slå katten af tønden, blev rebet genbrugt til langreb.
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til. Der er stort komsammen, og der er
mange fremmødte. Det var også rart at
se, at flere børn hjalp med at rydde op
bagefter”, siger hun.

Det gik lige pludseligt stærkt, da
afdeling 14 den 1. juli skulle rømmes og
beboerne genhuses. Men åbenbart ikke
hurtigere, end at beboerne har kunnet
nå at få tankerne med og være tilfredse
med forløbet.
Det viser brugerundersøgelsen, som
Ungdomsbo har gennemført blandt
de beboere, der er blevet genhuset i
boligforeningen.
Afdelingen, som tæller højhuset Stengårdsvej 8 samt de lave byggerier på
nummer 10, 12 og 14, er en del af den
store ombygning af Stengårdsvej, og
det betød, at de 75 beboere i afdelingen
blev tilbudt genhusning. Af dem valgte
48 at takke ja til en genhusning ved
Ungdomsbo – og i december flyttede
den sidste ud.
Ungdomsbo har tilbudt dialog om forløbet med alle 48 genhusede beboere,
og det har de 42 takket ja til. Af dem er

de 39 tilfredse med genhusningsforløbet, og de sidste tre er delvist tilfredse.
Der er ingen utilfredse:
”Nogle ville gerne have hørt lidt mere
om forløbet, og måske gerne have haft
en lidt længere proces. Men alt i alt er
folk godt tilfredse med forløbet,” siger
Pia M. Aalund, som har stået for den
sociale del ved flytningen af beboerne.

Tilfredse med muligheder
Kai Nielsen, formand for afdeling 14,
kan genkende oplevelsen:
”Folk har været utilfredse med, at de
skulle flytte, men ikke utilfredse med
forløbet,” siger han:
”Vi havde det jo godt her, og vi havde
et godt sammenhold. Nu skal folk ud
at finde noget nyt, og det har da været
hårdt,” siger han.
Kai Nielsen er selv flyttet i nummer
30 på Stengårdsvej, for han ville gerne

blive i området. Her har han fået en god
bolig med en lukket altan til, og det er
godt.
”Jeg mødte et par andre genhusede
i motionsrummet forleden, og vi var
enige om, at det har været en hård tid.
Vi havde jo et godt fællesskab, vi ældre,
som boede her – det skal vi nu finde et
nyt sted. Heldigvis har Pia været god
til at give valgmuligheder, og jeg har
indtryk af, at folk har fundet sig til rette.
Men det er da ærgerligt, at tre gode opgange skal rives ned,” siger Kai Nielsen.

Naboer mødes igen

For at holde det gode sammenhold
blandt naboerne vedlige vil man arrangere en genforening i Krydset,
når corona-situationen gør det
muligt.

• Murervej 16 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 45 73 22 • starvvs.dk •
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Tænk større.
Vi søger nye, begavede kolleger, som kan se muligheder i mennesker og tal.
Læs mere på karriere.deloitte.dk

Hovedkontor • Jernbanegade 1 • 6700 Esbjerg • Tlf. +45 7518 0111
Kolding • Kokholm 1, 6000 Kolding • Odense • Sivlandvænget 27 B, 5260 Odense S

www.ingenior-ne.dk
Medlem af TECH SAM gruppen

Har du husket
at tegne en

indboforsikring

Det kan blive dyrt for dig,
hvis ulykken sker, og du
ingen forsikring har

10

Bydelshuset Krydset lød som en Hollywoodproduktion, da Esbjerg Ensemble kom forbi. Ensemblet gav en Filmkoncert med kendte filmtemaer som
Star Wars, Batman og meget andet. 60
deltager havde en hyggelig dag med
kaffe og kage og snak bagefter.

MILJØSTATIONEN
Hedegårdsvej 2
Tlf. 76 13 50 50

Rådgivende Ingeniører FRI

Din
stærkeste
partner
indenfor
sikringsløsninger

Tak til Hanne
og goddag til Søren
Helgolandsgade 22
6700 Esbjerg
Tlf. 75 123 666
Fax 75 453 532
E-mail: elt@elt.dk
www.elt.dk

Efter en generations engagement
i bestyrelsen i Ungdomsbo lod
Hanne Laursen årets repræsentantskabsmøde være det sidste
som aktivt bestyrelsesmedlem.

”Tak for 27-28 års lang og tro
tjeneste. Det glæder mig, at vi
stadig kan trække på dig
i afdelingerne”,
sagde Claus-Peter Aanum.

I hendes sted blev Søren
Laustsen, afdeling 6, valgt. Aydrus
Ahmed og Peter Weilkiens genopstillede begge og fik ligeledes valg.
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Ny struktur giver bedre service
Ungdomsbo har indført et nyt IT-system målrettet en bedre
udnyttelse af ressourcerne. Med bedre overblik når man flere
opgaver, siger driftskoordinator Carsten Nygaard.
Det kan virke bagvendt, at man indfører
nye it-systemer for at frigøre tid fra
computeren og skrivebordet.
Men det er faktisk det, man har gjort
i Ungdomsbo, og det har virket efter
hensigten.
Ungdomsbo har ibrugtaget ny
kundeservice der inkluderer større sammenhængskraft mellem administration
og driftscentre. Driftsafdelingens
viceværter og varmemestre skal ud
med skruetrækker, hæksaks og rørtang
mest muligt og yde service til beboerne, mens skrivebordsarbejdet skal
håndteres i administrationen.
Nøglen til den kabale er IT-systemet
E-drift, som forenkler systematisering
af opgaver.
”E-drift hjælper med til at få styr på
dagens mange opgaver og giver mere
systematik i både de planlagte og
ad-hoc-opgaverne. Det betyder bedre
service for beboere og afdelinger,” siger
Carsten Nygaard, driftskoordinator.

Årshjul er overblik
Det er ikke kun på dagens opgaver, systematikken gør en forskel. På den lidt
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længere bane er digitalisering med til at
fremtidssikre budgetter og opgaver.
”De forskellige opgaver bliver sat i
skema digitalt, så de registreres som et
årshjul af opgaver. Det giver et digitalt
overblik,” siger Carsten Nygaard:
”Hidtil har hver varmemester på de
fem driftscentre haft hver sit overblik.
Med det nye system fremtidssikres
opgaverne, som afdelingerne ønsker
udført. Instruktion til udførelse af opgaven følger opgaven, hvorved instruktion
til medarbejder forbedres. Det kommer
specielt nye medarbejdere til gode, og
det kvalitetssikrer opgaveløsningen
væsentligt,” siger han.

Øger gennemsigtigheden
Når opgaverne bliver digitale, bliver det
også nemmere at redegøre for beboerne, hvad tiden bruges på.
”Et årshjul viser mængden af opgaver
og gør det nemt at skalere på udgift og
opgaver, hvis afdelingen ønskes øget
intervaller på opgaveudførelse. Med
systemet kan man nemmere vise, hvad
beboernes ønsker kan have af betydning
for huslejen,” siger Carsten Nygaard.

Det gør det også nemmere for Ungdomsbo at sikre, at man har de ressourcer, der skal til for at løse opgaven.
”Tidsregistreringen af opgaver
betyder, at man kan ramme den rette
bemanding bedre,” siger han.

FAKTA

Også PPV på PC

Systematikken gælder også det
Planlagte Periodiske Vedligeholdelsesarbejde (PPV), som bl.a. omfatter udskiftning af tage, vinduer
og større emner, som ofte ligger
5, 10, 30 eller måske 50 år ude i
fremtiden.

Systematik styrker
effektivitet

God almen drift gør en forskel – god systematik bidrager til god drift.
’Effektiv drift’ har været et mantra i
boligforeninger i flere år. Udgangspunktet har mange steder været at
reducere i service og medarbejderstab og evt. udlicitere opgaver –
men der er også en anden tilgang,
der kan optimere daglig drift.
”I Ungdomsbo har vi primært valgt
at lede efter besparelser gennem
effektiviseringsløsninger i forbrug
og forretningsgange, hvor digitale
løsninger til bygningsstyring og
administration men også daglig
drift har været i højsædet,” siger
Erik Boyschau, teknisk chef i
Ungdomsbo:
”Vi ønskede at holde på de varme
hænder mest muligt. Der er
blevet reduceret i medarbejderstaben, men ved naturlig afgang.
Vi valgte at se på vores forbrug og
arbejdede målrettet på at digitali-

sere daglig drift og energiforbedre
foreningen,” siger han.
Eksempelvis er der udskiftet til
energibesparende belysningsarmaturer og pumpeanlæg i alle afdelinger, som tilsammen har sparet 42
procent på energiudgiften.
Der er installeret digitale anlæg
til bygningsstyring med vejrkompensering, som hjælper til med
at bibeholde komforten i boligen
samtidig med, at energibehovet
kan reduceres.
”Når man som os køber for omkring 17 mio. kroner fjernvarme
årligt, så udgør ca. 10% procent
besparelse rigtig store beløb. Alene
overgang fra manuel til digital måleraflæsning sparer beboerne for
yderligere 700.000 kroner årligt,”
siger Erik Boyschau.

Arbejdsmængde skal passe til
arbejdsdag.
Ud over effektiviseringen på forbrug er arbejdsgange i udearealer
gennemgået for at sikre, at der
primært udføres de opgaver, som
beboere efterspørger. Arbejdsmængde og arbejdskraft skal
stemme overens.
”Driften er tilpasset, så den er skalerbar på opgaver, hvis beboerne
ønsker at prioritere opgaver anderledes periodisk eller permanent.
Det giver en besparelse at automatisere og systematisere opgaveudførelsen, uden at det nødvendigvis
forringer hverken udførelsen eller
oplevelsen af service,” siger Erik
Boyschau.
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daglige opgaver.
Brian Nielsen, der har været ansat i
Ungdomsbo i snart seks år, de seneste
år som varmemester-assistent med
ansvar placeret omkring udearealer, vil
assistere Carsten Nygaard i kontortiden.
Brian Nielsen, der har været ansat i
Ungdomsbo i seks år, bliver varmemester-assistent og vil assistere Carsten
Nygaard i kontortiden.
Men det betyder ikke, at den hidtidige varmemester Freddy Kroager
forlader Ungdomsbo. Han bliver i stedet
tilknyttet Helhedsplanen, hvor han i
forbindelse med den store renovering
– så
kontakt
på Stengårdsvej
skal
være med til at
koordinerende
de mange
opgaver.
Sune Falther
på tlf. 6160
0180
Ieller
forbindelse
med den ledige stilling
sune@pressekompagniet.dk
i vicevært-korpset, er Kenny Gaardsdal
blevet fast tilknyttet afdelingerne pr.

Har du noget i din
afdeling, som du
synes skal omtales
i Trappenyt

Rådgivning er et spørgsmål
Nielsen
om kvalitet - ikke kun Brian
pris

Freddy Kroager

1. oktober 2016. Han har det seneste
halvandet år fungeret som fast afløser
i alle afdelinger og før den tid var han
ansat som sommermand i en årrække,
så han kender arbejdsgangene i Ungdomsbo.
-Hans stilling som fast afløser bliver
ikke genbesat. Ejendomsservicetekniker
eleverne, der opleves som en stor succes i dagligdagen, hjælper til på tværs

af afdelingerne ved kortere sygdomsog fraværsperiode, så behovet for en
fast afløser er på et minimum, fortæller
driftschef Erik Boyschau.- Hans stilling
som fast afløser bliver ikke genbesat.
Kongensgade 58 elever
De tre ejendomsservicetekniker
6701 Esbjerg
er nu så implementeret
i jobbet, at de
Tlf. 79 12 54 55
vil kunne tage over, hvor der bliver beFax 79 12 54 54
hov for en afløser,
fortæller driftschef
www.tblaw.dk
Erik Boyschau.

Deres
blikkenslager A/S
Hurtig og sikker service . Målerhusvej 3 . 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 50 11 . Fax 75 45 34 60 · www.deresblik.dk
Mobil 20 84 50 11 . E-mail torben@deresblik.dk

Varmemester Brian Skytte gennemgår sammen med inspektør Lars Schütt legepladsen
Hermodsvej med et fast tjekskema for at sikre, at legepladsen er forsvarlig at lege på.

Aut. VVS installatør
TV inspektion

Har du lyst til et
ophold i Ungdomsbos
på Fanø?

sommerhus

Mål dit forbrug

Brunatas målere hjælper dig med at
holde styr på blandt andet vand- og
varmeforbrug samt fugt i din bolig.

— og kend dine vaner

Målerne kan fjernaflæses, så vi aflæser
uden at skulle ind i din bolig, og måledata kan læses elektronisk på nettet
med korte intervaller.
Læs mere på
www.brunata.dk eller ring for
information på telefonnummer
77 77 70 70.

Ring og hør, hvornår
der er ledige uger:
Helene Ankersen, tlf.
76 13 50 50
2012.11_Ungdomsbo_trappenyt 60 x 120.indd 1

SOL, SOMMER OG EN VELPLEJET HAVE - DET ORDNER VI...!

TOTAL HAVE SERVICE
Lav en pleje- og vedligeholdelsesaftale med
TEAM EBA.

RING OG
FÅ ET GODT
TILBUD 75 26 96 00
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ANLÆGSGARTNEREN
I VESTJYLLAND
®

team EBA

Vi er professionelle i løsningen af alle pleje- og vedligeholdelsesopgaver i
din have, virksomhed, bolig- eller grundejerforening.
Team EBA tilbyder at komme og besigtige opgaven og få aftalt hvad der
skal gøres.
Derefter vil vi sørge for at få løst opgaverne i rette tid og I kan direkte, nemt
og hurtigt, indgå løbende aftaler om arbejdets udførelse.
Vi har medarbejdere der kun er beskæftiget med vedligeholdelsesarbejder i
sæsonen.
Laver I en aftale med os kan I få tilknyttet en fast medarbejder der passer
haven eller firmaets udearealer - også om vinteren.
Eigil Brinch Andersen, Torrupvej 10,
Ring til Eigil Brinch Andersen nu med det samme og lav en aftale om
Alslev, 6800 Varde,Tlf. 7526 9600
besigtigelse og få et godt tilbud. Nummeret er 7526 9600.

www.team-eba.dk.

23-10-2012 10:32:47

TILKALD
i akutte situationer

Procedure: Ring på tlf. 76 13 50 91.
Akut situation: vand-, storm-,
glas- eller brandskader, manglende el, vand og varme.

Såfremt skaden er selv
forskyldt, skal du selv betale.
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Legepladser
skal være sikre
Legepladserne i Ungdomsbo inspiceres
løbende for at sikre, at de er klar til leg.
En legeplads skal lyde af leg.
Der skal grines og ikke grædes,
og det er en sikker og vedligeholdt
legeplads et godt udgangspunkt for.
I Ungdomsbo efterses legepladserne
dagligt for farlige genstande, affald,
madrester og andet skidt.
”Det hænder jo, at der er nogen, som
synes, et legehus er et godt sted at
spise en pizza. Nogle gange glemmer
de at tage bakken med sig,” siger Brian
Skytte, varmemester.
Hver måned tjekkes redskaberne for
slid og funktion.
”Vi har legepladser i god kvalitet,
hvor redskaberne er godkendt, så børn
hverken kan hænge fast i stropper eller
komme i klemme. Tilsynet skal sikre, at

vedligeholdet og området er i orden, så
det er trygt at sende børnene ud at lege,”
siger Lars Schütt, serviceinspektør.
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Boligprojekter udfordres:

Repræsentantskabsmøde

Formand håber at få
valgt en masse til
afdelingsbestyrelserne
Der skal indhentes noget på beboerdemokratiet, og så skal
vi spare bedre op, siger genvalgt formand.

Det er blot fem måneder siden, at Ungdomsbo sidst gennemførte et repræsentantskabsmøde, og derfor var det
begrænset, hvad formand Claus-Peter
Aanum havde at berette om bestyrelsens arbejde og foreningens udvikling
siden sidst. Fokus var blandt andet på
de kommende afdelingsbestyrelsesmøder, som kan rette op på et noget
coronaramt beboerdemokrati.
”Vi håber at få valgt en masse gode
ind i afdelingsbestyrelserne, så vi kan
få styrket beboerdemokratiet,” lød
ønsket fra formanden, som i øvrigt
selv var på valg og blev genvalgt uden
modkandidater med akklamation.

ramme de afdelinger, som ønsker at
renovere:
”Vi tror, henlæggelser står foran en
større forandring, hvor hver afdeling
reelt skal henlægge til egen renovering.
Landsbyggefonden bliver en meget
begrænset hjælp,” sagde formanden
og nævnte et aktuelt eksempel, hvor
en boligforening havde renoveret en
afdeling og endte med at se en huslejestigning på 80 procent.

Vigtig selvstændighed
Det udefrakommende pres på økonomi
betyder også, at Ungdomsbo skal
udvikle sig og bygge nyt.
”Det er kritisk for vores selvstændighed, at vi kan bygge nyt, og det er
vigtigt for vores konkurrenceevne.
Men det er ikke nemt at bygge nyt i
Esbjerg og slet ikke på Fanø, hvor det
er småt med økonomien. Derfor skal
vi ikke bare være de bedste, men også
de dygtigste for at bevare et stærkt og
lokalt Ungdomsbo,” sagde Claus-Peter
Aanum.

Priserne på materialer
stiger langt mere
end rammebeløbet
Som bygherre skal Ungdomsbo tænke mere end almindeligt kreativt,
når råvarepriserne stikker af i det omfang, som de gør i øjeblikket.
Ungdomsbos planer om at bygge 32
boliger på Kystvænget fik sig en ordentlig rystetur, da licitationsresultatet var
gjort op. Priserne lå mellem 15 og 20
procent over det forventede, og det har
udfordret projektet i så høj grad, at man
måtte tilbage på tegnebrættet.
”Når et projekt rammer så langt
fra det, vi havde forventet, at vi taler
500.000-700.000 kroner i overskridelse
per hus, så hænger det ikke sammen
mere,” forklarede direktør Flemming

Agerskov Christensen på repræsentantskabsmødet:
”Der er mange boligforeninger, der
må lade ting falde på den baggrund i
øjeblikket. Priserne på materialer stiger
langt mere, end rammebeløbene kan
følge med til,” sagde han.
Men: Projektet har været i tænkeboks, og der er kommet en løsning,
som man nu arbejder videre med:
”Vi er fortrøstningsfulde og jeg synes, vi har fundet et rigtig godt resultat.

Vi har startet forfra med kloge løsninger, og det er vi langt med. På nogle
områder er det blevet væsentligt bedre.
Vi har fundet nogle gode kompromiser
med ændrede tagkonstruktioner,
eksempelvis, og vi har fundet penge
på gode områder. Herefter mangler vi,
at skema-B bliver godkendt, så vi kan
komme i gang med projekteringsfasen
og den endelige myndighedsgodkendelse,” sagde Flemming Agerskov
Christensen.

Vi skal spare mere op
Et andet fokusområde for formanden
var de økonomiske skyer, som trækker
sig sammen over beboerne i form af
øgede udgifter til renovation og stigende energipriser og – på lidt længere
sigt – konsekvensen af en mangelfuld
opsparing.
Det første er en udvikling, som allerede nu kan mærkes – ”I bliver bonnet
for mere, end I plejer”; konstaterede
Claus-Peter Aanum – og det næste
er en virkelighed, som meget vel kan
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Planlagte aktiviteter i Fritidsudvalget
Fritidsudvalget fejrer
jubilæet
Der er mange
muligheder for
at tage del i
markeringen af
Ungdomsbos
75 år, som blev
rundet den
3. december.
Fritidsudvalget
har linet flere
tilbud op:

Kom til Varde
Sommerspil

Der er hoppeborg, rodeotyr og et stort telt, hvor
man kan spise sammen. Der vil være en pølsevogn
fra Theilgaard på dagen.
Hvis man er mere til en tur i biografen end en fælles fest, så kan man også tage en 75 års jubilæumstur i biografen. Der er indkøbt 250 billetter til
de 12-18-årige.
Endelig markeres jubilæet med en fælles cykel- eller gåtur til Fanø – dato er endnu ikke fastlagt, men
det ventes at blive i juni.
Invitationer og yderligere information er klar medio
april på MinSide og www.ungdomsbo.dk/fritid.
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Lørdag d. 13. august 2022
kan du komme med Fritidsudvalget på tur rundt
om Kvie Sø. Turen er ca. 2,3 km lang, og her er
plads til at køre med en barnevogn også. Når
vi har nydt turen og måske fået øje på en af
de sjældne planter som lobelie, strandbo og
brasenføde, afslutter vi strabadserne med en
pandekage i Pandekagehuset, der ligger med
udsigt til søen.

Onsdag den 6. juli 2022
kl. 20.30
tager vi til Varde Sommerspil, som opfører ”Jesus
Christ Superstar” – en musical af Andrew Lloyd
Webber med 24 sange, hvor du helt sikkert kender
en del.

Lørdag den 18. juni er der
festdag for beboere på
Toftsvej lørdag fra kl. 13-16.

Udflugt til Kvie Sø

Bussen kører fra museumspladsen d. 13.
august 2022.

Pensionisttur

En helt igennem fantastisk musikalsk oplevelse
under bøgetræerne på Varde Sommerspils scene.

Juletur til Tivoli
Friheden i november
Vil du med Fritidsudvalget til juleudflugt til Tivoli
Friheden, så skal du sætte et stort kryds ud for

Bussen kører fra museumspladsen d. 6. juli 2022:
Afgang: kl. 18.50

lørdag d. 26. november 2022

Forventet hjemkomst: kl. ca. 23.30

i din kalender. Mere information følger.

Billetprisen er 150 kr. pr. person (inkl. bus), og
billetsalget er fra torsdag d. 2. juni til den 9. juni
2022.
Fritidsudvalget har 40 billetter til turen, som sælges efter princippet først-til- mølle ved opringning
på telefonnr. 76135092 – på salgsdagen åbnes
telefonen kl. 14.00.
Du betaler for billetten enten via MobilePay eller får
udgiften lagt oveni i din husleje. Billetter afhentes
i åbningstiden på kontoret Nygårdsvej 37 senest
en uge efter billetkøbet. Der er intet loft for hvor
mange billetter en husstand må købe.

Onsdag den 7.
september 2022
arrangerer Fritidsudvalget pensionistudflugt.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, mere information følger.
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Fritid i din afdeling
Fyrparken
Billiardklub

Fyrparken 36 kld.
- åbent alle dage kl. 7.00-23.00
Kontaktperson:
Bent Jørgensen, tlf. 29 72 42 49
bent.es@live.dk

Thulevej
Motionsrum

Thulevej 4
Kontaktperson:
Alex Stie Pedersen, Thulevej 306
isp1008@live.dk

Stengårdsvej
First Aid Samaritter

Stengårdsvej 142 kld. tv
1. + 3. tirsdag i måneden kl. 19.00
Kontaktperson: Lundquist
tlf. 25 78 87 79

Petanque
legepladsen Stengærdet 64
Fredag kl. 13.00 - 15.00
Hvis det regner, rykker vi i
Krydset og spiller dart.

Motionsrum

Stengårdsvej 46
Mandag kl. 19.00-21.00 (for kvinder)
Tirsdag kl. 19.00-21.00 (for kvinder)
Onsdag kl. 19.00-21.00 (for kvinder)
Torsdag kl. 19.00-21.00 (for kvinder)
Fredag kl. 18.00-20.00 (for mænd)
Lørdag kl 7.00-10.00 (for mænd)
Kontaktperson:
Gunner Vinderlev,
Stengårdsvej 12. st. mf
tlf. 23 34 38 76

Hyggeren

Stengårdsvej 58
Hver anden lørdag i ulige uger
fra kl. 12.00
Kontaktperson:
Elva Lyth
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Spejder

Stengårdsvej 40
1-2 år: Mikrober 1:
Mandage kl. 16-18
3-5 år: Mikrober 2:
Onsdage kl. 16-18
6-8 år: Mikro tirsdage kl. 16-18
9-10 år: Mini onsdage kl. 19-21
11-13 år: Junior tirsdage kl. 19-21
Spejderne er for alle nationaliteter!
Kontingent pr. mdr.: kr. 100,- pr. barn
Kontakt: tlf. 20 30 99 97

Mosaikken

Aktivitetshus for ældre

Stengårdsvej 163
Mandag-torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 11.00-15.00.

Toftsvej
Hobbyklub

Toftsvej 42 kld.
Mandag kl. 19.30

Skolebakken
Hobbyklub

Platanvej 2A, kld.
– åben hver dag kl. 7.00-23.00

Dartklub

Platanvej 6A, kld.
Kun for medlemmer
Kontaktperson:
Klaus Husted Christensen,
Platanvej 2E, st. mf.

Motionsrum

Bøndergårdsvej 5E, kld.
Åent kl. 7-21
Kontaktperson:
Robert Vinter, Bøndergårdsvej 5B, st. tv.
tlf. 51 25 01 53

Strikkeklub

Platanvej 4A, kld.
Hver tirsdag fra kl. 14.00
Kontaktperson:
Stella Pedersen, Platanvej 4D, 1. tv.

Bøndergårdsvej
m.fl
Billiardklub

Platanvej 2A, kld. (indgang i gavl)
Åbningstid: Ubegrænset, når du er
oprettet som medlem af klubben.
Kontaktperson:
Poul Erik Å. Petersen, tlf. 20 40 77 98

En sikker leverandør
Salg/service:
• Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer
• Tyverialarm-anlæg
• El-installationer af enhver art
Indhent tilbud

Møllebæk
Kollegiet

Beboere holder
“Super Variety Night”
2. onsdag i måneden!

Beboermøde, fællesspisning og god
stemning.
Mød kollegianerne og tilmeld events
på vores Facebook side, ”MØLLEBÆK
RESIDENTS FORUM”....”interaktiv og
eventful”...!

Møllebæk/
Gårdkollegiet

Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 22 55
Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø
Tlf. 75 16 33 55

Træffetid
Afdelingsbestyrelser og beboere
har mulighed for at
træffe foreningens
formand, eller hvis
han er forhindret,
et andet medlem
af organisations
bestyrelsen.
Træffetiden er:
Hver torsdag
kl. 15-17
på kontoret,
Nygårdsvej 37.

Book viceværten

Tjek vore aktiviteter på Facebook –
foodclub@møllebæk/gårdkollegiet

til beboerserviceopgave
i dit lejemål.

Grådyb Kollegiet

Procedure: Ring til Kunde
service i telefontiden på
tlf. 76 13 50 50 og få booket
en tid i viceværtens kalender.

Mød dine medkollegianere og tjek
vores arrangementer på Facebook i
gruppen “Grådyb Kollegiet.”

Har du bidrag eller
ændringer til

“Fritid i din afdeling”

så kontakt:
journalist Sune Falther
- mail: sune@pressekompagniet.dk
- tlf. 61 60 01 80
eller administrationen.

• Vinduespolering
• Tæpperens
• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering
& Rengøringsselskab A/S
Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16
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Afdelingsbestyrelser
Afdeling 1 – Toftsvej
Johan Sebastian Grimstrup
Henrik Jørgensen
Tom Petersen
Beboerkontor: Toftsvej 24, kld.
1. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30
Afdeling 2 – Hermodsvej m.fl.
Flemming Guldberg Sørensen
Denis Gasal
Karina Larsen
Kirsten Pedersen
Lene Sørensen
Beboerkontor: Hermodsvej 31, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30
Afdeling 3 – Jagtvej m.fl.
Erik Sibbert
Anne Marie Spatzek
Lillian Sibbert
Afdeling 5 – Sp. Møllevej
Kaj Paarup Madsen
Erik Gregersen
Maj-Britt Skov Jensen
Beboerkontor: Nellikevej 18
1. onsdag i måneden kl. 18.15-19.15
Afdeling 6
Platanvej, Skolebakken,
J. L. Heibergs Allé m.fl.
Peter Weilkiens
Heidi Antonsen
Knud Sørensen
Søren Laustsen
Ulla Norsgaard Toby
Beboerkontoret: Skolebakken 62
1. onsdag i måneden kl. 18.30-19.00
Afdeling 8 – Stengårdsvej 60-118
Elva Lyth
Egon Lindberg Madsen
Erick Jens Christiansen
Lars Mogensen
Simon R. Rasmussen
Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30
Afdeling 9 – Fyrparken 14-40,
- ingen afdelingsbestyrelse*
Afdeling 10 – Jerrigsvej m. fl.
- ingen afdelingsbestyrelse*

Afdeling 11 – Sneumvej 37-107
Lars Hoe
Hanne Hoe
Susanne Bank Jensen
Afdeling 12 – Sneumvej 13-33
Harald Mortensen
Diana Svenningsen Vinbech
Verner Nielsen
Afdeling 13 – Stengårdsvej 120-142
Egon Hansen
Lars Jeremiassen
Samar Mohamad
Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld.
1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00
Afdeling 14 – Stengårdsvej
24-58 + 8-14
Kai Nielsen
Flemming Lauritzen
Ibtesam Hashin Al-Salmy
Joan Davidsen Sandholm
Lone Trolle Antonsen
Beboerkontor: Stengårdsvej 28, kld.
1. torsdag i måneden kl. 19.00-20.00
Afdeling 17 – Stenkrogen/
Hedelundvej
- ingen afdelingsbestyrelse*
Afdeling 18 – Stengårdsvej 9-311 m.fl.
Martin Trolle
Anette Bardino
Arne Bent Schlie
Inge-Lise Bangsholt
Per Hansen
Beboerkontor: Stengårdsvej 203
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30
Afdeling 20 – Torvegade 49
Bo Christensen
Emil Lassen
Per Rasmussen
Afdeling 21 – Thulevej
Joan Petersen
Sandra Thornfeldt
Charlotta Andersen
Tanja Lilestjerne Jensen
Michelle Madsen

Afdeling 22
(Jerne/Tjæreborg Kollektivhus)
Gerda Sonny Jørgensen
Alice Olesen
Ellen Nielsen
Afdeling 26 og 29 – Fyrparken
- ingen afdelingsbestyrelse*
Afdeling 27 – Fanø
John Birk Petersen
Bo Gram
Elsebeth Messingslet Pedersen
Afdeling 28 – Fanø
- ingen afdelingsbestyrelse*
Afdeling 32 – Nygårdsvej 41 A-D m.fl.
Ib Christensen
Maria Louise Nørgreen Mortensen
Jasna Cuculic
Afdeling 34 – Storegade/
Grundtvigs Alle
- ingen afdelingsbestyrelse*
Afdeling 35 – Nygårdsvej 34-46 m.fl.
Ivan Andersen
Hanne Kyndi Laursen
Johnny Kristiansen
Afdeling 39 og 58 – Fanø
Marianne Bagger Langvad
Birthe Sønderskov Rasmussen
Christina Andersen
Afdeling 40 – Tvillingernes/
Tyrens kvarter
- ingen afdelingsbestyrelse*

Afdeling 46 – Finsensgade 7
Hanne Berg Christensen
Jette Olsen
Steen Schrøder
Afdeling 47 – Østergade
- ingen afdelingsbestyrelse*
Afdeling 48 – Østergade
- ingen afdelingsbestyrelse*
Afdeling 51 – Finsensgade
Edith Kirstine Østerlev Jensen
Evy Brorsbøl
Grethe Vad Madsen
Afdeling 53 – Ringen
Bjarne Stenderup
Lene Iversen
Sonja Vandborg
Afdeling 55 – Norgesgade
/ Østergade
Gurli Merethe Andreassen
Britta Danielsen
Elsebeth Klitaa

(Den førstnævnte er formand)
* “Ingen afdelingsbestyrelse”: Organisationsbestyrelsen varetager de funktioner, der er
henlagt til afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 62 – Vognsbøl Kollegiet
- ingen afdelingsbestyrelse*

Fritidsudvalget
Inger Tingberg, afdeling 8
Egon Hansen, afdeling 13
Elva Lyth, afdeling 8
Samar Mohamad, afdeling 13

Afdeling 63 – 4. Maj Kollegiet
Noah Skov Madsen
Casper Eskildsen
Geertanaa Manoharan
Afdeling 64 – Grådyb Kollegiet
Magnus Rossen Rasmussen
Laura Jensen
Olga Baraka
Afdeling 66 – Park Kollegiet
Christoffer Baun Iversen
Andreas Petersen
Christian Tranholm Novrup
Afdeling 67 – EHI Kollegiet I og II
- ingen afdelingsbestyrelse*

Afdeling 56 – Fanø
Ingeborg Løvstad
Anni Nejrup
Jørgen Pedersen

Afdeling 81 – Fanø
Linda Strautins
Peter Severin Johannesen
Steffen Kjærgaard Lauritzen

Afdeling 57 - Fanø
Inge Jacobsen
Paul Thiesen
Tine Gaardsdal

Afdeling 82 – Kallesbjergvej
- ingen afdelingsbestyrelse*

Redaktionsudvalget
Henning Rømer Radoor, afdeling 26-29
Helle Ryvig
Elva Lyth, afdeling 8
Inge Jacobsen, afdeling 57
Søren R. Rasmussen, afdeling 8
Boligforeningen Nybo
Leif Lindhardt Sørensen
Arly Pedersen
Gitte Pryds
Brian Guldbord
Lillian Kirchhoff

Afdeling 92 – Kastanien
Karen Marie Work Jensen
Bent Lilleøre-Nielsen
Birgit Sørensen

Afdeling 42 – Havnegade
- ingen afdelingsbestyrelse*
Afdeling 44 – Islandsgade
- ingen afdelingsbestyrelse*

Organisationsbestyrelsen

Afdeling 45 – Sct. Georgs Kollegiet
- ingen afdelingsbestyrelse*

Claus-Peter
Aanum,
afdeling 10
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Afdeling 61 – Møllebæk
Kollegiet/Gårdkollegiet
Casper Christian Wind
Casper Henriksen
Mike Christiansen

Henning Rømer
Radoor,
afdeling 29

Søren Lausten,
afdeling 6

Helle Ryvig

Inger Tingberg,
afdeling 8

Aydrus Ahmed

Peter Weilkiens,
afdeling 6
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Festsale
6700 Esbjerg
Finsensgade 7 - Afdeling 46
Plads: 32 personer
Udlejning: Steen Schrøder
Finsensgade 7
tlf. 21 23 60 91
Udlejes kun til beboerne i afdeling 46
Grådybet 73E - Afdeling 64
Plads: 20-25 personer
Udlejning: Magnus R. Rasmussen
tlf. 30 89 79 68
Træffetid: Mandag-fredag kl. 17-20
Udlejes kun til beboerne i afdeling 64
Islandsgade - Afdeling 44
Plads: 15 personer
Udlejning: Varmemesterkontoret
Østergade 62A
festsalislandsgade@ungdomsbo.dk
Udlejes kun til beboerne i afdeling 44
Møllebæk Kollegiet & Gårdkollegiet
- Afdeling 61
Plads: 60 personer
Udlejning: Casper C. Wind
Spangsbjerg Møllevej 62 F-7
tlf. 28 40 78 96
Træffetid: Mandag-fredag kl. 13-18
Udlejes kun til beboere i afdeling 61
Nygårdsvej 41, kld. - Afdeling 32
Plads: 30 personer
Udlejning: Ib Christensen
Nygårdsvej 41A, 2. tv.
tlf.: 26 80 18 62
Hverdage: Mandag-fredag kl. 13-18
Udlejes kun til beboerne i afdeling 32
Platanvej 15 - Afdeling 6
Plads: 50 personer
Udlejning: Heidi Antonsen
J.L. Heibergs Allé 7
tlf. 28 60 24 22
Træffetid: Kl. 13:00-18:00
Udlejes til alle
Toftsvej 24, kld. - Afdeling 1
Plads: 20-25 personer
Udlejning: Tom Petersen
tlf. 40 38 61 41
Træffetid: Mandag-fredag kl. 16-18
Udlejes kun til beboerne i afdeling 1
Torvegade 49 kld. - Afdeling 20
Plads: 40 personer.
Udlejning: Lis Olesen
Torvegade 49, st. 3
tlf. 40 74 59 00
Udlejes kun til beboerne i afdeling 20
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HJERTESTARTERE FINDES FØLGENDE STEDER:
Østergade - Afdeling 55
Plads: 15 personer
Udlejning: Gurli Merethe Andreassen
andreassen.gurli@gmail.com
Udlejes kun til beboerne i afdeling 55

6705 Esbjerg Ø
Hedelundvej 120 - Afdeling 17
Plads: 40 personer
Udlejning: Varmemesterkontoret
Stengårdsvej 163
festsalhedelundvej@gmail.com
Udlejes kun til beboerne i afdeling 17
(Stenkrogen og Hedelundvej)
Nellikevej 18 - Afdeling 5
Plads: 40 personer
Udlejning: Maj-Britt Jensen
Spangsbjerg Møllevej 295, st. tv.
majskov@live.dk
Udlejes til beboere i Ungdomsbo
Stengårdsvej 163 - Afdeling 18
Plads: 70 personer.
Udlejning: Aydrus Osman Ahmed
og Zainab Al-Ward
tlf. 60 66 88 90 / 60 66 88 92
Træffetid: Mandag-fredag kl. 18-20
Udlejes kun til beboerne på
Stengårdsvej/Stengærdet
Strandby Kirkevej 133, kld.
- Afdeling 2, 3, 4
Plads: 20 personer
Udlejning: Kirsten Pedersen
Hermodsvej 29, 1. tv.
tlf. 23 67 05 68
Udlejes kun til beboerne i afdeling 2-3-4
Vølundsvej 2 - Afdeling 92
Plads: 20 personer
Udlejning: Henny S. Thomsen
Vølundsvej 2
tlf. 23 82 56 39
Udlejes kun til beboerne i afdeling 92

6710 Esbjerg V
Fyrparken 20-22 kld. - Afdeling 9
Plads: 40 personer.
Ej muligt at leje.
Udlejes kun til beboere i afdeling 9, 10,
26, 29

Nygårdsvej 41 D

6700 Esbjerg

Til venstre for døren til opgangen 41 D.

Fyrparken 170 - Afdeling 26-29
Plads: 50 personer
Udlejning: Per Bylund
Fyrparken 164
tlf. 30 61 73 54
Træffetid: Onsdag kl. 17-18
Udlejes kun til beboere i afdeling 9, 10,
26, 29

Platanvej 15

6700 Esbjerg

Ved indgang til varmemesterkontoret.

Sp. Møllevej 62

6700 Esbjerg

Ved porten til værkstedet.

Toftsvej 40

6700 Esbjerg

Ved siden af postkassen ved garagen.

Hermodsvej 31

6705 Esbjerg Ø

Til venstre for indgangen Hermodsvej 31.

Stengårdsvej 163

6705 Esbjerg Ø

Til højre for døren til vaskeriet.

Tvillingernes kvt. 88/90 - Afdeling 40
Plads: 90 personer / 30 personer
Udlejning: Hans Hansen
Tvillingernes Kvarter 88
tlf. 40 15 23 70
hh@ungdomsbo.dk
Træffetid: torsdage kl. 8:30-9.00
øvrige dage: Send SMS
Udlejes til alle

Stengårdsvej 313

6705 Esbjerg Ø

Ved indgang til Krydset.

Fyrparken 348

6710 Esbjerg V

Til venstre for døren til vaskeriet.

Tvillingernes Kvarter 88

6710 Esbjerg V

På gavlen ved nr. 86.

Thulevej 104

6715 Esbjerg N

På plankeværket ved siden af porten.

Kallesbjergvej 24 A

6720 Fanø

Ved indgang til vaskeriet.

Sneumvej 69

6731 Tjæreborg

Mellem dørene til gæsteværelset og vaskeriet.

6715 Esbjerg N
Thulevej 448 - Afdeling 21
Plads: 45 personer
Udlejning: Joan Pedersen
Thulevej 120
tlf. 60 69 54 41
udlejningthulevej@gmail.com
Træffetid: Hverdage kl. 16-18
Udlejes til alle
Fælleshus (klubben) Thulevej 298
Plads: 20 personer
Udlejning: Joan Pedersen
Thulevej 120
tlf. 60 69 54 41
udlejningthulevej@gmail.com
Træffetid: Hverdage kl. 16-18
Udlejes kun til bebore i afdeling 21

6720 Fanø
Kallesbjergvej 28 E
- Afdeling 27 og 58
Plads: 60 personer
Udlejning: Inger M. Ovesen
tlf. 26 84 04 51
Træffetid: Hverdage kl. 18-20
Udlejes til alle på Fanø

6731 Tjæreborg
Sneumvej 17 E - Afdeling 12
Plads: 40 personer
Udlejning: udlejning: Diana Vinbech
Sneumvej 29 A
tlf. 22 26 37 05
Træffetid: Efter kl. 17.00
Udlejes til beboere i afdeling 11 og 12.

Hent APP ”TrygFonden - Hjertestarter” til mobilen og iPad. APP’en giver en
vejledning i, hvordan du bruger hjertestarteren, yder førstehjælp og tilkalder hjælp.
HUSK at give administrationen besked, når hjertestarteren har været i brug, så der kan sættes en ny op!

Svømmestadion
Danmark/Wellness
Har du lyst til vandplaskeri, sjov,
leg og velvære i Svømmestadion
Danmark?
Fritidsudvalget tilbyder vores
beboere billetter til næsten halv
pris, så du har mulighed for at være
vandhund, så ofte du har lyst.
Billetter sælges fra kontoret
Nygårdsvej 37 i åbningstiden.
Du betaler for billetter enten via
MobilePay eller får udgiften lagt
oven i din husleje.

Billetprisen
Voksne: 55 kr.
(normalpris er 79 kr.)
Barn (3-15 år)/Pensionist:
35 kr. (normalpris er 45 kr.)

Der kan maksimalt købes 5
svømmebilletter pr. dag pr. voksen
og/eller pr. barn/pensionist.
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Delta
– læs hv g digitalt
ord a n på
side 25.

Tillykke til...

Få 7 rigtige...

Gæt og vind

1. Hvor kunne man høre musik fra Batman-filmen?
2. Hvor mange biletter til Svømmestadion Danmark
må du købe med rabat hver dag?
3. Hvor mange børn slog katten af tønden?
• Ivan Ibsen
Ejendomsfunktionær
Driftscenter Vest
har 20 års jubilæum d. 01/7-22

•S
 usanna Lauridsen
Varmemester
Driftscenter Kollegier
har 25 års jubilæum d. 01/5-22

4. Hvor mange takkede ja til at blive genhuset af Ungdomsbo fra afd. 14?
5. Hvor mange perioder varer en triolektisk fodboldkamp?

Deltag digitalt i quizzen
Du kan deltage digitalt i 7 rigtige-quizzen
Gå ind på www.ungdomsbo.dk/trappenyt:
• Under "Deltag i 7 rigtige" på siden
trykker du på "Du deltager her".
• Udfyld svarene.

6. Hvad er det nye navn for Multibanen?
7. Hvor mange boliger vil Ungdomsbo opføre på Kystvænget?
(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn:
Adresse:

• Når du har udfyldt dine svar og
accepteret betingelserne for deltagelse, udfylder du dit navn og trykker
på "Send".

Udfyld 7-rigtige og indsend senest 1. april 2022 til

• Alt markeret med stjerne skal udfyldes for at deltage.

Vinderne får leveret deres gavekort direkte i postkassen!

post@ungdomsbo.dk eller deltag via www.ungdomsbo.dk/trappenyt. Du er også altid velkommen til at aflevere din besvarelse
fysisk i vores postkasse Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg – kun 1 besvarelse pr. husstand.

Der trækkes lod om 3 gavekort til Esbjerg Cityforening på kr. 150,- 125,- og 100,Vindere fra sidste blad (Trappenyt december 2021)
1. præmie: Inger Tingberg, Stenga r̊ dsvej 116, 1. th., 6705 Esbjerg Ø
2. præmie: Tina Poulsen, Thulevej 146, 6715 Esbjerg N
3. præmie: Daniel Alslev Nielsen, Stengårdsvej 26, 1. mf., 6705 Esbjerg Ø
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