
Digital kommunikation:
e-mail i stedet for brev

side 7

Justitsministeren
besøgte Stengårdsvej

side 9

TRAPPENYT [ nr. 4 · december ’18 ]

Bydelsprojekt 3i1
fejrer 10 års dagside 4

Ny procedure for
leje af sommerhus

side 3



Fra formandens skrivebord
Tillykke til 3i1
Bydelsprojekt 3i1 havde 10 års jubilæum 
i oktober 2018. 

Visionen med arbejdet, som blev 
grundlagt af Boligforeningen ’32, 
Ungdomsbo og Esbjerg Kommune for 
10 års siden, er blandt andet at skabe 
trygge og aktive boligområder, at 
nedbringe arbejdsløsheden, kriminalitet 
og hærværk i de to boligorganisationer.  
Efterfølgende er også boligforeningerne 
Fremad og EAB kommet med.

Organisationsbestyrelsen ønsker til-
lykke med jubilæet, og takker mange 
gange de dygtige og engagerede 
medarbejdere for, at Bydelsprojektet er 
lykkedes på alle parametre! 

Vi er dog godt klar over, at integra-
tionen i de store områder som f.eks. 
Stengårdsvej ikke er i mål endnu, og 
derfor ønsker de fi re boligorganisatio-
ner også at forlænge bydelsprojektet i 
endnu fi re år.

Parallelsamfund
Vi har i Trappenyt nr. 2 2018 beskrevet 
vores betænkeligheder med lovforsla-
get om afskaffelse af parallelsamfund i 
almene boligområder. 

Lovforslaget er blevet 1.-behandlet,  
og har støtte fra regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti og Radikale Venstre, så det 
er umådeligt svært at kæmpe imod 
forslaget.

Det vi kan se nu er, at hvis lovforsla-
get bliver vedtaget, kan vi på Sten-
gårdsvej eksempelvis:
• blive tvunget til at rive boliger ned
• blive tvunget til at sælge boliger

• blive tvunget til ”social eksport” af 
60 % af beboere fra Stengårdsvej til 
andre, - ikke oplyste -, områder af 
Esbjerg kommune

• blive tvunget til at lukke daginstitu-
tionen i Krydset

• blive tvunget til at ommærke 1-væ-
relses lejligheder til ”studieboliger”

• blive tvunget til at ommærke de nye 
”tilgængeligheds lejligheder” (dem 
med elevatorer) til ældreboliger

• søge om nybyggeri, - udfyldning af 
ikke bebyggede grunde til studie- el-
ler ældreboliger

• indføre ”kombineret udlejning” - så 
det eksempelvis kun er personer med 
eget arbejde, der kan få lejligheder 
på Stengårdsvej - i samarbejde med 
Esbjerg Kommune
Vi ønsker naturligvis ikke, at lovfor-

slaget bliver til noget, men at man i 
stedet bruger statspenge på en bedre 
integration, uddannelse af folk og ned-
bringelse af arbejdsløsheden i området.

Lokalplan og nybyggeri
Lige nu – oktober/november - er to 
ledige grunde ved Strandvænget/
Kystparken ude i lokalplans-høring. 
På den ene grund har vi fået lov til at 
bygge boliger i op til to etager, og på 
den anden ønsker Esbjerg Kommune, at 
den skal kunne bebygges med boliger i 
4-5-6 etagers højde. 

Hvis de får den lokalplan igennem, 
kunne det også være attraktivt for 
Ungdomsbo, at søge om lov til at bygge 
der.

Organisationsbestyrelsen ønsker alle 
beboere, personale og samarbejdspart-
nere en god jul og et godt nytår med 
fred og fremgang for alle.

Claus-Peter Aanum, 
organisationsbestyrelsesformand.
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Forsidefoto:
Naima var een af de mange, der kom 
med lækker hjemmebagt kage til 
Bydelsprojekt 3i1s fødselsdag. Hun har 
boet 25 år i Danmark, de første 10 på 
Bornholm og de sidste 15 år på Sten-
gårdsvej. Hun er glad for den hjælp, 
hun har fået hos bydelsmedarbejderne.
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Sommerhuset på Fanø
er et dejligt sted
Ansøg om et ophold i sommerhuset på: www.ungdomsbo.dk/reservation 
I februar måned trækker vi lod blandt 
de beboer, der ønsker at leje sommerhu-
set for sæsonen 2019.

Det eneste du skal gøre er at ansøge 
via hjemmesiden: www.ungdomsbo.dk/
reservation, hvor du udfylder ansøg-
ningsskemaet med den/de uger du 
ønsker at leje – ansøgningsfristen er 
mandag d. 18. februar 2019.

I begyndelsen af marts måned vil du 
få besked på mail eller brev, om du er 
den heldige, som er udtrukket til en 
uges ophold på Fanø. Hvis det ikke er 
muligt at imødekomme din ansøgning, 
får du ingen besked.

Har du ikke mulighed for at ansøge 
på hjemmesiden, kan du indlevere en 
kuvert, hvor du uden på kuverten skri-
ver den/de ønskede uger. Hvis du ønsker 
at ”lægge billet” ind på fl ere uger, skal 
du fremsende en kuvert for hver uge.

Pris for leje af sommerhus 
Vinter, forår, sommer eller efterår – 
sommerhuset på Fanø kan lejes året 
rundt. Er der stadig ledige uger efter 
lodtrækningen, er du velkommen til at 
kontakte Boligforeningen Ungdomsbo 
om leje af sommerhuset.

Pris for leje af sommerhuset:
Ugerne 26-32 og uge 42: 3.000 kr. pr. 
uge.
Resterende uger: 2.000 kr. pr. uge

En uge er regnet fra lørdag kl. 13.00 
til følgende lørdag kl. 11.00. Huset skal 
rengøres inden afrejse.

Du bliver opkrævet et depositum på 
500 kr. umiddelbart efter lodtræknin-
gen. Depositum bliver ikke refunderet 

ved eventuel afmelding. Den resterende 
leje og et brik-depositum på 400 kr. 
bliver opkrævet over huslejen i den 
måned, hvorpå opholdet foregår.

Efter opholdet afl everer du nøgle-
brikken og du bliver afregnet for el, pr. 
1. oktober 2018 er prisen 2,50 kr. pr. 
kw.

Se billeder og få information på 
www.ungdomsbo.dk/sommerhus.

Det er dejligt i sommerhuset på Fanø. Her ser du fotos fra stuen 

og køkkenet. Huset har 3 soverum med 6 sovepladser.

Der er nu ny procedure for, hvordan du lejer sommerhuset i Rendby på Fanø. Hvor beboerne 
før fi k et brev, skal du nu i stedet gå på hjemmesiden.
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10 år med Bydelsprojekt 3i1
Rigtig mange beboere har haft glæde af hjælpen fra 3i1

AF LYDIA LUND RASMUSSEN 

Det er 10 år siden, at Bydelsprojektet 
3i1 blev startet, og selvfølgelig skulle 
det fejres.

Det blev det tre dage i træk i oktober 
med kagebord og gode historier. Først 
i Bydelshus Kvaglund (Kvaglundparken), 
så i Bydelshus Østerbyen (Præstebak-
ken) og på den tredje dag i Bydelshus 
Stengårdsvej (Krydset).

Bydelsprojektet havde 2 ting på 
ønskelisten til jubilæet. Det første var 
gode historier og oplevelser med By-
delsprojekt 3i1, og det andet var lækre 
kager.

Rigtig mange har haft glæde af 
Bydelsprojektet, og det kom også frem i 
de mange indlæg, der blev afl everet.

Det er beboere, der f. eks. får hjælp 

til at læse og forstå breve fra det of-
fentlige, det er hjælp til at få styr på 
økonomien og det er beboere der har 
fået hjælp til at få et arbejde.

I Faktaboksen kan du se, hvad der er 
sket igennem de seneste 10 år, og her 
på siden kan du se nogle udpluk af de 
”gode historier”, der blev afl everet. Vi 
har valgt at gøre dem anonyme.

”De gode historier”

Dreng, 17 år.
Før hang vi bare på gaden og gik rundt. 
Men uden at lave ballede. Nu kan vi 
komme i klubben. Khaled har hjulpet 
mig med en jobansøgning og har sørget 
for et møde med chefen i Netto. Nu har 
jeg lige fået job der. Til hverdag går jeg 
i gymnasiet.

Dreng, 18 år.
Det er et super godt sted. Det har 
hjulpet mig og fl ere af mine kamme-
rater med at fi nde et job. Jeg er også 
startet på Social og Sundhedsskolen, så 
jeg måske en dag selv kan arbejde med 
unge mennesker og være en god rol-
lemodel for dem.

Dreng, 19 år
Jeg har fået arbejdet igennem klubben. 
Jeg har været arbejdsløs i 4 måneder, 
men Khaled og Ryan hjalp mig med at 
få arbejde ved NEMBYG. Jeg var med til 
at bygge Krydset.

Kvinde, +70
Jeg er frivillig i Bydelsprojekt 3i1 på 
PC-kursus og som dansk underviser. 
Jeg får så meget ud af at være frivillig. 
PC-holdet er mit frirum, og vi har sådan 
et godt sammenhold. Jeg underviser 
også Ramina i dansk. Ramina er altid 
smilende, glad og så sød! Hun er blevet 
som et barnebarn for mig!

Rigtig mange kvinder kom med lækre kager. 

Her er nogle af dem på vej til Bydelsprojek-

tets 10 års fødselsdag.

En gruppe brugere fra Mosaikken sagde tillykke med disse fl otte billeder, som de har malet.
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Det er rigtig sjovt at gå til boksning, fortæller drengene. De træner hver mandag og torsdag 

lige efter skoletid fra kl. 14-16 på Bakkeskolen. Det er bydelsmedarbejder Eigil Jørgensen, der 

er tidligere klub- og landstræner i boksning, der står bag boksetræningen, der startede i for-

året. Tilbuddet gælder for både piger og drenge fra 4.-9. klasser. Der kommer mellem 12-15 

piger og drenge hver gang.

Faktaboks

Det er der sket i Bydelsprojekt 3i1 fra 2008 til 2018:

Sundhedstjek:  3.409 beboere
Sundhedsarrangementer:  154 arrangementer
Social og juridisk vejledning:  34.154 beboere
Økonomisk vejledning:  7.386 beboere
Forebyggelse af udsættelser:  353 udsættelser
Job og uddannelsesvejledning:  5.173 beboere
Heraf i job eller uddannelse:  372 beboere
Fritidsjob og uddannelsesvejledning:  781 beboere
Heraf i fritidsjob/læreplads/uddannelse:  195 beboere
Brobygning til foreningslivet eller klub: 547 beboere
Ferieaktiviteter for børn:  528 aktiviteter
Arrangementer hvor børn og unge
præsenteres for foreningslivet:  226 arrangementer
Løste konfl iktsager:  153 løste sager
Netværksskabende aktiviteter i boligområderne:  899 arrangementer

Tallene gælder for de tre Bydelshuse: Bydelshus Stengårdsvej (Krydset), Bydelshus 
Østerbyen (Præstebakken) og Bydelshus Kvaglund (Kvaglundparken).
Der har ikke været ensartet registreringspraksis eller aktiviteter alle år. Ovenstående 
er et forsøg på at belyse nogle af de aktiviteter, vi har haft de fl este år, og hvor vi 
har registreret nogenlunde ensartet, fortæller projektchef Susanne Rønne.

De har hjulpet mig med at fi nde arbejde 
som rengøringsassistent, og det er jeg rigtig 
glad for, fortæller Rashidad, som har været 
i Danmark i 8 år. Jeg har også fået hjælp til 
at læse breve og kontakt til offentlige myn-
digheder. Det er et dejligt sted, og hjælpen 
er stor. 

Jeg har været med på en masse sjove ture, 
fortæller Nooz. Jeg var med til pigesvøm-
ning i Hvidbjerg Strand, hvor vi er mange 
piger og kvinder i alle aldre, der har hele 
svømmehallen for os selv. Jeg har også væ-
ret med til Marbæk dagen. Vi kunne fange 
ting i vandet, køre med en traktor i naturen 
og slibe sten.
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2019 bliver et travlt år
i Ungdomsbo
Tre nye byggerier startes op, mens to store renoveringer er i gang
AF LYDIA LUND RASMUSSEN 

Der bygges nye boliger og 
renoveres eksisterende boliger 
som aldrig før i Ungdomsbo.

Det kommende år bliver et 
travlt år for medarbejderne i 
Ungdomsbo. Der bygges nye 
boliger på Fanø, i Tjæreborg, i 
Sædding og på Tovværksgrun-
den, mens der renoveres på 
Stengårdsvej og i Fyrparken.

Det går stærkt fremad med de 16 
nye boliger på Nørby Pedersens Toft på 
Fanø. Der var rejsegilde i september, og 
de nye boliger – Futura-modellen - står 
klar til indfl ytning i april 2019.

Det bliver Ungdomsbos første røgfrie 
boliger. Det vil sige, at beboerne skal gå 
udenfor, når de vil ryge.

Det er samme model – Futura – der 
opføres i Tjæreborg og på Strandvæn-
get i Sædding.

Kongensgade 58
6701 Esbjerg
Tlf. 79 12 54 55
Fax 79 12 54 54
www.tblaw.dk

Rådgivning er et spørgsmål
om kvalitet - ikke kun pris

Det går hurtigt med opførelse af de 16 nye 

boliger på Fanø, som står klar til indfl ytning 

i april 2019.

Det var rigtigt dårligt vejr, da der 
var rejsegilde på de nye boliger 

på Fanø, så derfor trak de frem-
mødte indenfor. Her er det Fanøs 

borgmester, Sofi e Valbjørn, der 
holder tale,

Har du noget i din 
afdeling,

som du synes skal 
omtales i Trappenyt

–så kontakt

Lydia Lund Rasmussen

Mobil  2093 1363

 E-mail: lydia@mail.dk
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Ungdomsbo overgår til
digital kommunikation
Til alle lejere i Ungdomsbo

Nye regler omkring digital kommuni-
kation åbner op for, at boligforeningen 
kan overgå til at kommunikere digitalt 
med lejere.

Ungdomsbo tager den nye kom-
munikationsform i brug pr. 1. januar 
2019, primært via e-mail. Senere er det 
hensigten at vi vil anvende e-Boks.

Digital kommunikation betyder 

forbedret service i form af hurtig og ef-
fektiv levering af informationer til dig. 
Det er f.eks. breve, varslinger, indkal-
delser og øvrigt materiale til afdelings-
møder.

Vi bruger den e-mail du har op-
lyst. Ønsker du ikke at kommunikere 
digitalt med os, kan du framelde dig via 
Ungdomsbos hjemmeside, kontakte os 

telefonisk eller henvende dig personligt 
i kontorets åbningstid. Samtidig gør vi 
opmærksom på, at du kan gå glip af at 
modtage nyttig information rettidigt, 
da almindelig postforsendelse er lang 
tid under vejs.

Vi håber at du vil tage godt imod 
digital kommunikation, som vi tror du 
vil opleve som en god service.

I Tjæreborg bygges seks nye 
boliger, med opstart i foråret 
2019.

På Strandvænget i Sædding er 
der to etaper, dels rækkehuset 
dels 2 blokke på 5 etager. Først 
bygges de 30 rækkehuse efter 
Futura modellen med forventet 
opstart sommeren 2019, og 
senere de to blokke med i alt 36 
boliger.

På Strandvænget har der 
være mange protester fra 
naboerne til arialet. Når hør-
ringsfasen er overstået, kan 
en lokalplan vedtaget politisk. 
Ført herefter går det egentlige 
projektarbejde igang.

Boligerne på Strandvæn-
get ligger tæt på afdeling 26 
(Fyrparken), hvor en større 
renovering netop er startet. 
Her skal bl.a. etableres tilgæn-
gelighedslejligheder.

Håndværkerne er startet i 
nr. 544 og 548, som ligger ud 
mod Kystparken. De første 4 
boliger forventes klar 7. januar 2019.

På Ungdomsbos hjemmeside under 
Byggeri kan du læse mere om, hvad der 
skal ske i afdeling 26 i Fyrparken.

Byggeriet på Tovværksgrunden er tæt 
på at være klar til at blive sendt ud i 
licitation, og hvis alt går efter planerne, 

forventes opstart omkring juni 2019.
Den store renovering på Stengårdsvej 

går planmæssigt, både med tilgænge-
ligheds lejlighederne, hvor man netop 
er gået i gang med den sidste opgang, 
og med renoverings-lejlighederne, hvor 
håndværkerne er over halvvejs.

Men det er først og fremmest 
udearealerne, der er rykket på her i ef-
terårsmånederne, de første 4 gårdrum 
er ved at være færdige, og efterhånden 
kan man danne sig et billede af, hvor-
dan det bliver, når det hele står færdigt.

De nyanlagte gårdrum på Stengårdsvej er ved at tage form.
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Risiko gennemgang
Over en femårig periode er Ungdomsbo 
i gang med en risiko gennemgang, hvor 
man vil forsøge at nedsætte risikoen for 
skader, brande etc.

Det skal bl.a. betyde en nedsættelse 
af forsikringspræmien.

- Vi ser på arbejdsmiljø, vedligehol-
delse af bygninger, sikkerhed i installati-
oner, rørgennemføringer og vægbeklæd-
ning i fælles opholdsrum eksempelvis i 
kælderen, siger driftschef Erik Boyschau.

- Vi skal se på de brandmæssige ad-

gangsforhold til kælderrum, der benyt-
tes til f. eks. hobbyrum. Men det er alt 
sammen noget, vi skal have set på og 
drøftet med afdelingsbestyrelserne, om 
lovliggørrelse er mulig med i forbindelse 
med brandsikkerheden.

Pas på 
skadedyr:
la’ vær’ at 
fodre fugle
Der er rigtig mange beboere, der fodrer 
fugle og på forskellige måder, både 
brug af foderbrætter, ved at sætte net 
fast i buske og ved at lægge fuglefoder 
direkte på jorden.

Når fuglene spiser kan det ikke und-
gås, at der ligger fuldfoder på jorden, 
og det kan desværre tiltrække rotter.

Risikoen ved at der ligger frit tilgæn-
gelig foder er også, at andre omstrej-
fende dyr, fx måger, råger og andre ska-
dedyr, bliver lokket til og tager ophold i 
nærheden af dit lejemål. Særligt rotter 
er et stort problem mange steder.

Vi er alle forpligtet til at bidrage til 
bekæmpelsen af den sultne gnaver. Det 
betyder, at vi skal sørge for at træffe 
foranstaltninger, så rotter har begræn-
sede levemuligheder, tilsvarende må 
ingen ved udlægning af foder eller på 
anden måde skabe tilhold for fugle eller 
andre omstrejfende dyr, når dette kan 
være til ulempe for omgivelserne.

Endelig fraråder Naturstyrelsen gene-
relt fodring fordi:

”Når du fodrer, gør du det for din 
egen skyld ikke for dyrenes. Der er rige-
ligt med mad til dem i naturen. Proble-
mer ved fodring er:

Tiltrækning af fugle - også dem, folk 
ikke kan lide, fx skader, råger, måger og 
duer.

Dyrene lokkes væk fra deres naturlige 
fødekilder.

Der skabes en kamp om føden mellem 
dyrene, hvor kun den stærkeste vinder.”

Mål dit forbrug
— og kend dine vaner

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

Målerne kan fjernaflæses, så vi aflæser 
uden at skulle ind i din bolig, og måle-
data kan læses elektronisk på nettet 
med korte intervaller.

Læs mere på 
www.brunata.dk eller ring for 
information på telefonnummer
77 77 70 70.

2012.11_Ungdomsbo_trappenyt 60 x 120.indd   1 23-10-2012   10:32:47

Nyt tag
I afdelingerne 2-3-4 (Hermodsvej m.fl .) 
er der godt gang i stilladserne. Her er 
håndværkerne i gang med en udskift-
ning af taget. Der er tale om et skifer-
tag af bedste kvalitet. 

Samtidig får alta-
nerne en mørkere farve, 
der hæver varmen og 
giver længere holdbar-
hed.

Resultatet bliver fl ot og afdelingerne 
2, 3, 4 kommer til at se mere moderne 
ud.

Foto: Per Benny Paulsen.
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Justitsministeren
besøgte Stengårdsvej
AF LYDIA LUND RASMUSSEN 

Mandag den 12. november besøgte 
justitsminister Søren Pape Poulsen (K) 
på besøg på Stengårdsvej. Han ville 
gerne høre om politiets indsats for at 
bekæmpe skyderierne mellem byens to 
rivaliserende bander, 
hvor den ene kommer 
fra Stengårdsvej mens 
den anden er hjemme-
hørende i Kvaglund.

For at sætte hårdt 
ind i bekæmpelse af 
bandekrigen er der til-
ført politiet i Esbjerg 
17 nye betjente, hvor 
de er med på efter-
forsknings-holdet på 
Esbjerg politigård. 
Det vil de foreløbig 
være resten af året.

Syd- og Sønder-
jyllands Politi har 
allerede succes med 
kampen imod byens 
hårde bandemiljø. 
23 ud af 44 med-
lemmer er bag 
tremmer.

Søren Pape Poul-
sens møde med Syd- 
og Sønderjyllands 
politi foregik i Kryd-
set på Stengårdsvej, 
hvor nærpolitiet hol-
der til. Der var mange 
politibetjente til stede 

under mødet med justitsministeren. 
Senere var der også et stort opbud af 
pressefolk.

Men Søren Pape Poulsen fi k også tid 
til en rundtur på Stengårdsvej, hvor 
projektchef for Bydelseprojekt 3i1 Su-

sanne Rønne fortalte om området, og 
hvordan der samarbejdes om forebyg-
gelse mellem fl ere instanser, så det 
bliver et trygt og godt sted at bo.

Søren Pape Poulsen besøgte bl.a. 
Klubben, Mosaikken og var en tur rundt 
for at se på den store renovering, der er 
i gang.

Carsten ny varmemester
på Stengårdsvej
Freddy Krogager overgår til opgaver med Helhedsplanen
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Her i efteråret sker der en række 
omrokeringer på vicevært-posterne på 
Stengårdsvej. 

15. oktober 2016 blev Carsten Nyga-
ard ny varmemester for  Stengårdsvej, 
Stengærdet, Stenkrogen og Hedelund-
vej. Han har dermed fået det overord-
nede ansvar for drift og vedligehold i 
de afdelinger, der hører til varmeme-
sterkontoret Stengårdsvej 163.

Carsten Nygaard startede som 
varmemester-assistent under Freddy 
Krogager i foråret 2016, og har opnået 
god viden til at kunne klare de mange 
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 varmeme-
ster-assistent og vil assistere Carsten 
Nygaard i kontortiden.

Men det betyder ikke, at den hid-
tidige varmemester Freddy Kroager 
forlader Ungdomsbo. Han bliver i stedet 
tilknyttet Helhedsplanen, hvor han i 
forbindelse med den store renovering 
på Stengårdsvej skal være med til at 
koordinerende de mange opgaver.

I forbindelse med den ledige stilling 
i vicevært-korpset, er Kenny Gaardsdal 
blevet fast tilknyttet afdelingerne pr. 

1. oktober 2016. Han har det seneste 
halvandet år fungeret som fast afl øser 
i alle afdelinger og før den tid var han 
ansat som sommermand i en årrække, 
så han kender arbejdsgangene i Ung-
domsbo.

-Hans stilling som fast afl øser bliver 
ikke genbesat. Ejendomsservicetekniker 
eleverne, der opleves som en stor suc-
ces i dagligdagen, hjælper til på tværs 

af afdelingerne ved kortere sygdoms- 
og fraværsperiode, så behovet for en 
fast afl øser er på et minimum, fortæller 
driftschef Erik Boyschau.- Hans stilling 
som fast afl øser bliver ikke genbesat. 
De tre ejendomsservicetekniker elever 
er nu så implementeret i jobbet, at de 
vil kunne tage over, hvor der bliver be-
hov for en afl øser, fortæller driftschef 
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

Aut. VVS installatør
TV inspektion

Kenny Gaardsdal

Brian NielsenFreddy KroagerFreddy Kroager

Carsten Nygaard
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Besøg i Klubben.

Besøg i Mosaikken.

Der tales med pressen.

Rundtur på Stengårdsvej.
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Grøn smiley til Ungdomsbo
Bevis på at der er orden på arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynet har netop været på 
stikprøvekontrol besøg hos Ungdomsbo. 
Og resultatet blev en grøn smiley til 
Ungdomsbo. 

De besøgte dels varmemesterkontoret 
i Fyrparken dels Miljøstationen ved Sten-
gårdsvej, og begge steder var alt i orden.

Derfor er der nu lagt en grøn smiley 
på Arbejdstilsynes hjemmeside, og det 
er rigtig vigtigt, fortæller Lars Schütt, 
der er arbejdsmiljøansvar ved Ung-
domsbo. Det har han været siden, han 
blev ansat som inspektør i 2001.

- Det er vigtigt dels fordi der skal 
være et godt arbejdsmiljø, dels er den 
grønne smiley vigtigt i forhold til vore 
samarbejdspartnere.

Den grønne smiley omfatter de fysi-
ske arbejdsforhold. 

Ordningen startede i 2007, og varede  
dengang i 5 år. I 2012 blev ordningen 
ændret, så den nu kun gælder for 3 
år. Derfor er der stikprøvekontrol hver 
tredje år.

Din  
stærkeste  
partner  
indenfor  
sikrings- 
løsninger

Helgolandsgade 22  
6700 Esbjerg
Tlf. 75 123 666  
Fax 75 453 532 
E-mail: elt@elt.dk
www.elt.dk

Inspektør Lars Schütt har været arbejdsmiljøansvarlig i Ungdomsbo siden 2001, og han er glad for, at det endnu engang er blevet til en grøn smiley. 

TILKALD
af håndværkere i 
akutte situationer

Procedure: Ring på viceværtens 
tlf. nr. – lad den ringe ud og du 

får oplyst vagtens nummer.

Husk såfremt skaden 
er selvforskyldt, skal 

du selv betale.

En lille opsang   
Sådan skriver en beboer til Trappenyt:
Jeg køber mit eget vaskemiddel, så du behøver ikke dosere for mig.

Lad nu være med at fylde så meget sæbe i, så maskinen ikke bruger det hele. Det 
er ikke meningen at rummene skal fyldes op til randen. 

Det er irriterende at skulle bruge tid på at fjerne alt det, før man kan gå i gang 
med at vaske.

(beboerens navn er redaktionen bekendt)
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Festsale
6700 Esbjerg
Islandsgade - Afdeling 44
Plads: 15 personer
Udlejning: Varmemesterkontoret, 
Østergade 62 A, tlf. 75 45 39 50, kl. 9:00-9:30
Udlejes kun til beboerne i afdeling 44

Møllebæk Kollegiet, Spangsbjerg Møllevej - 
Afdeling 61
Plads: 60 personer
Udlejning: Kristijan Jensen,
Spangsbjerg Møllevej 56A, mobilnr.: 42 30 50 65
Træffetid: Efter kl. 18:00
Udlejes kun til beboere i afdeling 61

Nygårdsvej 41, kld. - Afdeling 32
Plads: 30 personer
Udlejning: Solveig Larsen, Nygårdsvej 41A,1
tlf.: 24 80 41 26
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 beboere i Ungdomsbo

Toftsvej 24, kld. - Afdeling 1
Plads: 20-25 personer
Udlejning: Lone Mikkelsen, 
Toftsvej 40, tlf. 51 70 08 44
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

Østergade - Afdeling 55
Plads: 15 personer
Udlejning: Afdelingsbestyrelsen
Udlejes kun til beboerne i afdeling 55

6705 Esbjerg Ø
Hedelundvej 120 - Afdeling 80
Plads: 40 personer
Udlejning: Varmemesterkontoret, 
Stengårdsvej 163, tlf. 75 14 54 59 
Træffetid: Kl. 9:00-9:30
Udlejes kun til beboerne i afdeling 17 
(Stenkrogen) og afdeling 80 (Hedelundvej)

Nellikevej 18 - Afdeling 5
Plads: 40 personer
Udlejning: Maj-Britt Jensen, 
Spangsbjerg Møllevej 295, st. tv. 
Mail: 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. 18:00-20:00
Udlejes kun til beboerne på Stengårdsvej/Sten-
gærdet 

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 
Vølundvej 2, tlf. 75 15 72 60/23 82 56 39
Udlejes kun til beboerne i afdeling 92

6710 Esbjerg V
Fyrparken 20-22 kld. - Afdeling 9
Plads: 40 personer.
Udlejning: Per Bylund, 
Fyrparken 164, tlf. 30 61 73 74
Træffetid: Onsdag kl. 17:00-18:00
Udlejes kun til beboere i afdeling 9, 10, 26, 29

Fyrparken 170 - Afdeling 26-29
Plads: 50 personer
Udlejning: Per Bylund,
Fyrparken 164, tlf. 30 61 73 54
Træffetid: Onsdag kl. 17.00-18.00 
Udlejes kun til beboere i afdeling 9, 10, 26, 29

Tvillingernes kvt. 88 - Afdeling 40
Plads: 90 personer.
Udlejning: Hans Hansen, 
Tvillingernes Kvarter 88, tlf. 40 15 23 70 
Træffetid: Mandag-fredag kl. 8:30-9:00
Mail: hh@ungdomsbo.dk
Udlejes til alle

Tvillingernes kvt. 90 - Afdeling 40 
Plads: 30 personer.
Udlejning: Hans Hansen, 
Tvillingernes Kvarter 88, tlf. 40 15 23 70
Træffetid: Mandag-fredag kl. 8:30-9:00
Mail: hh@ungdomsbo.dk
Udlejes til alle
 
6715 Esbjerg N
Thulevej 448 - Afdeling 21
Plads: 45 personer
Udlejning: Charlotte Poulsen
Thulevej 6, tlf. 60 69 54 41
Mail: udlejningthulevej@gmail.com
Træffetid: Hverdage kl. 16:00-18:00
Udlejes kun til bebore i afdeling 21 
 
6720 Fanø
Kallesbjergvej 28 E - Afdeling 27 og 58
Plads: 60 personer
Udlejning: Mette B. Lauritzen, tlf. 20 89 48 47
Mail: beboerhus@outlook.dk 
(træffes hverdag efter kl. 18.00)
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 
(træffes efter kl. 17.00)

6700 Esbjerg
Platanvej 1 og 7 (2) - Afdeling 6
Udlejning: Heidi Antonsen,
J. L. Heibergs Allé, tlf. 28 60 24 22 
Træffetid: Mandag-fredag kl. 13:00-18:00

Ringen 73 kld. (1) - Afdeling 53
Udlejning: Sonja Vandborg, 
Ringen 75, St., tlf. 61 78 52 77/ 22 21 77 19

Torvegade 49 kld. (1) - Afdeling 20
Udlejning: Ungdomsbos kontor, 
Nygårdsvej 37, tlf. 76 13 50 50 

6705 Esbjerg Ø 
Stengårdsvej 52 kld. (4) - Afdeling 14
Udlejning: Aydrus Osman Ahmed og 
Zainab Al-Ward, 
tlf. 60 66 88 90 / 60 66 88 92 mellem 
kl. 18-20.
Ingen henvendelser i weekenden.

Stengårdsvej 120 mf. (2) - Afdeling 13
Udlejning: Aydrus Osman Ahmed
tlf.: 60 66 88 90 eller 
60 66 88 92 mellem kl. 18-20.
Ingen henvendelser i weekenden.
(lejes ikke ud på månedsbasis)

6710 Esbjerg V
Fyrparken 14 og 40 (14) - Afdeling 9
Udlejning: Varmemester Per Bylund, 
Fyrparken 348, tlf. 75 15 23 27 
Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-10:00 

6715 Esbjerg N
Thulevej 140 (4) - Afdeling 21
Udlejning: Charlotte Poulsen
Thulevej 6, tlf. 60 69 54 41
Mail: udlejningthulevej@gmail.com
Træffetid: Hverdage kl. 16:00-18:00

6731 Tjæreborg
Sneumvej 69 (2) - Afdeling 11
Udlejning: Lars Hoe,
Sneumvej 63, tlf. 50 58 97 00

Priser - inkl. moms:
 Beboere Ikke-boende
1. nat kr. 190,- kr. 230,-
Efterfølgende nætter kr. 160,- kr. 200,-
1 uge kr. 625,- kr. 900,-
Pr. måned kr. 2.000,- kr. 2.500,-
Pr. måned m. kontrakt kr. 1.600,- kr. 2.000,-

Gæsteværelser
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Afdeling 1 – Toftsvej
Tom Petersen
Lone Mikkelsen 
Frank Okholm
Beboerkontor: Toftsvej 24, kld.
1. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 2 – Hermodsvej m.fl .
Flemming Guldberg Sørensen 
Lene Sørensen
Kirsten Pedersen
Karina Larsen 
Denis Gasal
Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30

Afdeling 3 – Jagtvej m.fl .
Orla Petersen
Willy Kannebjerg
Anne Marie Spatzek
Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30

Afdeling 4 – Hermodsvej
Erik Sibbert
Bent Linneberg
Lillian Sibbert
Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30

Afdeling 5 – Sp. Møllevej 
Inger Stigaard Sandholm 
Maj-Britt Skov Jensen 
Ann L. J. Bøckhaus
Beboerkontor: Nellikevej 18
1. onsdag i måneden kl. 18.30-19.30

Afdeling 6
Platanvej, Skolebakken, 
J. L. Heibergs Allé m.fl .
Peter Weilkiens
Heidi Antonsen
Ulla Norsgaard Toby
John Hansen
Søren Laustsen 
Beboerkontoret: Skolebakken 62
1. onsdag i måneden kl. 18.30-19.00

Afdeling 8 –  Stengårdsvej 60-118
Elva Lyth
Betinna Jensen
Michael A. Pedersen
Leif Hohn
Torben Larsen
Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 9 – Fyrparken 14-40, 
Anette Svenning Kortegaard
Hanne Larsen
Walther Thinnesen
Jette Thinnesen
Joan Langgaard 
Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.
1. tirsdag i jan., marts, maj, sept. og nov. kl. 
18.30-19.00

Afdeling 10 – Jerrigsvej m. fl . 
- ingen afdelingsbestyrelse p.t. 

Afdeling 11 – Sneumvej 37-107
Lars Hoe
Hanne Hoe
Susanne Jensen

Afdeling 12 – Sneumvej 13-33
Erna Nielsen
Diana S. Vinbech
Rikke Sørensen

Afdeling 13 – Stengårdsvej 120-142
Egon Hansen 
Lars Jeremiassen 
Enes Todorovac 
Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld.
1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00

Afdeling 14 – Stengårdsvej 24-58 + 8-14
Kaj Nielsen
Henning Rødgård
Flemming Lauritzen
Gunnar Nørgaard Vindelev
Michael Møbjerg Van Barrelo
Beboerkontor: Stengårdsvej 28, kld.
1. torsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 17 – Stenkrogen
Bjarke S. Christensen
Mie Christensen
Mostafaa Ferghepoush

Afdeling 18 – Stengårdsvej 9-311 m.fl .
Nils F. Bangsholt
Dion Hansen
Harry Jensen
Inge-Lise Bangsholt
Solveig Beierholm
Beboerkontor: Stengårdsvej 203
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 20 – Torvegade 49 
Bo Christensen
Kasper V. Rasmussen
Emil Lassen

Afdeling 21 – Thulevej
Helle Ryvig 
Charlotte P. O. Larsen
Thomas Gregersen
Karl Erik Bøgelund Kristensen
Kirsten Houborg
Beboerkontor: Thulevej 298
1. mandag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 22 
(Jerne/Tjæreborg Kollektivhus)
Gerda S. Jørgensen
Alice Olesen
Preben Pedersen

Afdeling 26-29 – Fyrparken 
Henning Rømer Radoor
Vera Poulsen
Per Bache
Otto Larsen
Bo Kremerbak
Beboerkontor: Fyrparken 348
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 27 – Fanø
John Birk Petersen,
Bo Gram 
Elsebeth M. Pedersen 

Afdeling 28 – Fanø
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 32 – Nygårdsvej
Knud Larsen
Per Holger Hornbæk
Ole Bjørn Pedersen

Afdeling 34 – Storegade/Grundtvigs Alle
Kirsten F. Pedersen
Karsten V. Nielsen
Karl Rechnagel

Afdeling 35 – Nygårdsvej
Ivan Andersen
Hanne Kyndi Laursen
Johnny Kristiansen

Afdeling 39-58 – Fanø
Mette B. Lauritzen
Birthe Sønderskov Rasmussen
Grethe Johansen

Ta’ ud og gem

Afdelingsbestyrelser
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Afdeling 40 – Tvillingernes/
Tyrens kvarter
Britta M. Gottfredsen 
Christian Pedersen
Jette Hansen
Karen M. Madsen
Peter C. Buur Thuesen
Beboerkontor: Tvillingernes Kvarter 88
1. mandag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 42 – Havnegade
ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 44 – Islandsgade
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 45 – Sct. Georgs Kollegiet
Kathrine Bredvig
Morten Nørfjand
Stefan Jensen

Afdeling 46 – Seniorbo
Erik Kiørbye
Hans Jørn Christiansen
Ulla Houberg Nørby

Afdeling 47 – Østergade
Erik Dupont
Else skov
Lis Hansen

Afdeling 48 – Østergade
- ingen afdelingsbestyrelse 

Afdeling 51 – Finsensgade
Edith Jensen
Evy Brorsbøl
Grethe Vad Madsen

Afdeling 53 – Ringen
Bjarne Stenderup
Sonja Vandborg
Bjarne Schmidt

Afdeling 55 – Norgesgade / Østergade
Karen T. Sørensen
Merete Rosdal Jensen
Gurli M. Andreassen

Afdeling 56 – Fanø
Ingeborg Løvstad
Anni Nejrup
Jørgen Pedersen

Afdeling 61 – Møllebæk Kollegiet
Kristijan Amos Jensen
Hans Peter Bak
Sandra Pancke

Afdeling 62 – Vognsbøl Kollegiet
Sissel Juhl
Ida-Marie Borst
Thorbjørn Eckhaus

Afdeling 63 – 4. Maj Kollegiet
Niels Brix Klausen
Frederik Larsen
Stephen Hovgaard Jensen

Afdeling 64 – Grådyb Kollegiet
Magnus Rasmussen
Rasmus Skammelsen Trankjær
Morten West Rødkjær

Afdeling 66 – Park Kollegiet
Andreas Petersen
Martin Rix Pedersen
Simon Lykou

Afdeling 67-68 – EHI Kollegiet
Per Mosegaard Jørgensen
Rasmus Andreas Nielsen
Cecilie Roloff Meine

Afdeling 75 – Gårdkollegiet
Camilo E. M. Jaramillo
Emma Rohde
James Harris

Afdeling 80 – Hedelundvej
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 81 – Fanø
Peter S. Johannesen
Linda Strautins
Mogens Munk Nielsen

Afdeling 82 – Kallesbjergvej
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 92 – Kastanien
Niels Peter Enevoldsen
Anni Jensen
Henny Snitgaard Thomsen

(Den førstnævnte er formand)

Fritidsudvalget
Inger Tingberg, afdeling 8
Egon Hansen, afdeling 13
Elva Lyth, afdeling 8
Harry Jensen, afdeling 18

Redaktionsudvalget
Henning Rømer Radoor, afdeling 26-29
Nils F. Bangsholt, afdeling 18
Ingelise Bangsholt, afdeling 18
Helle Ryvig, afdeling 21
Leif Hohn, afdeling 8

Boligforeningen Nybo
Allan F. Nielsen
Arly Pedersen
Birgitte Jørgensen
Lillian Kirchhoff
Susan Wolf Spaanheden

Organisationsbestyrelsen
 

Claus-Peter 
Aanum,

afdeling 10

Henning Rømer 
Radoor, 

afdeling 29

Hanne Laursen, 
afdeling 35

Heidi Munksgaard, 
afdeling 26

Inger Tingberg, 
afdeling 8

Aydrus Ahmed Inger Stigaard 
Sandholm, 
afdeling 5

Claus-Peter 

Organisationsbestyrelsen

Henning Rømer 

Organisationsbestyrelsen

Hanne Laursen, 

OrganisationsbestyrelsenOrganisationsbestyrelsen

Heidi Munksgaard, 

Organisationsbestyrelsen

Heidi Munksgaard, 

Organisationsbestyrelsen

Inger Tingberg, 

OrganisationsbestyrelsenOrganisationsbestyrelsen

Aydrus Ahmed 

Organisationsbestyrelsen

Inger Stigaard 
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Fritid i din afdeling
Fyrparken
BilliardKlub
Fyrparken 36 kld. 
-åbent alle dage kl. 7.00-23.00
Kontaktperson: 
Anette S. Kortegaard, Fyrparken 26, 2. tv.
billardklubbenfyrparken@gmail.com

Thulevej
Motionsrum
Thulevej 4
Kontaktperson: 
Charlotte Larsen, Thulevej 6

Stengårdsvej
Akvarieklub
Stengårdsvej 82
- onsdag kl. 19.00

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. 14.00

Motionsrum
Stengårdsvej 46
-  tirsdag-onsdag og torsdag kl. 

15.30-17.00 (for mænd)
- l ørdag kl. 7-9 (mænd over 50 år)
-  tirsdag og torsdag kl. 19.00-20.30 

(for kvinder)

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

Hyggeren
Stengårdsvej 58
- hver anden lørdag i ulige uger fra 
kl. 12.00
Kontaktperson: Elva Lyth

Mosaikken  
Aktivitetshus for ældre
Stengårdsvej 163
- mandag-torsdag kl. 10.00-16.00
- fredag kl. 11.00-15.00.

Toftsvej
Hobbyklub
Toftsvej 40 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.
- åbent kl. 7-21
-  henvendelse til 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.

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  
Tjek vore aktiviteter på Facebook –
foodclub@møllebæk/gårdkollegiet

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

Tvillingernes/
Tyrens kvarter
Aktivitetsklubben
Fælleshuset 1. sal
- onsdag 19.00-22.00

Stella Pedersen, Platanvej 4D, 1. tv.

Har du bidrag til 
“Fritid i din afdeling” 

eller ændringer
så kontakt:

journalist Lydia Lund Rasmussen 
- mail: lydia@mail.dk 

- tlf. 20 93 13 63 
eller administrationen.
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Russian Circus on Ice
Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00 i Musikhuset

Verdens ældste is-cirkus gæster Musik-
huset med et eventyrligt show.

I 50 år har Russian Circus on Ice’s 
skøjteprinsesser, klovne, jonglører og 
artister i verdensklasse begejstret publi-
kum med deres spektakulære shows.

Nu gæster ensemblet fra Moskva 
Musikhuset med showet ”A Winter 
Fairy Tale”, som er en herlig, eventyrlig 
fortælling om en vinterfe, der holder 
fødselsdagsfest, hvor blandt andre 
Nøddeknækkeren, Alice i Eventyrland, 
Snedronningen og naturligvis også du 
og hele din familie er inviteret.

Fritidsudvalget 
har købt 10 bil-
letter til forestil-
lingen, der sælges 
efter princippet 
først-til-mølle ved 
opringning på tele-
fonnr. 76135092 – 
telefonen åbnes kl. 
14.00. Du betaler 
for billetten enten via MobilePay eller 
får udgiften lagt oveni i din husleje. 

Billetterne afhentes på kontoret 
Nygårdsvej 37.

Billetpris: 300 kr. pr. billet
Billetsalg: torsdag d. 17. januar – 
31. januar 2019

Fritidsudvalget
tilbyder

følgende spændende arrangementer til dig som beboer i Ungdomsbo:

Sebastian Klein ”Mer’ styr på dyr”
Lørdag den 9. marts 2019 kl. 14.00 i Musikhuset
Efter successhowet ”Styr på dyr” tager 
Sebastian Klein i foråret 2019 på endnu 
en tur rundt i hele landet med sit band 
– denne gang under navnet ”Mer’ styr 
på dyr” – nu med slange og puma.

Talentet som TV-vært er uomtviste-

ligt, og Sebastian er kendt og elsket 
af børn i hele landet. Nu vender han 
så tilbage til Musikhuset med et show, 
hvor der er endnu ”Mer’ styr på dyr”.

Showet indeholder alt det, Sebastian 
er kendt og elsket for: humor, viden, 

gøgl, trylleri, musik, sang og dans – og 
nu som altid i perfekt øjenhøjde med 
børn i alle aldre.

Som sædvanligt er det sindssygt sjovt 
for børnene – og sjovt nok også sjovt 
nok for de voksne!

Fritidsudvalget har købt 20 billetter 
til forestillingen, der sælges efter prin-
cippet først-til-mølle ved opringning på 
telefonnr. 76135092 – telefonen åbnes 
kl. 14.00. Du betaler for billetten enten 
via MobilePay eller får udgiften lagt 
oveni i din husleje. 

Billetterne afhentes på kontoret 
Nygårdsvej 37.

Billetpris: 75 stk. pr. billet
Billetsalg: torsdag d. 7. februar – 
21. februar 2019
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• Vinduespolering
• Tæpperens

• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering
& Rengøringsselskab A/S

Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16

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

Indhent tilbud

Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 22 55

Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø
Tlf. 75 16 33 55

www.thomsenglas.dk

Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt 
arbejde i høj kvalitet. Her kan du for-
vente fagmæssigt kvalitetsarbejde
til tiden, udført af uddannede medar- 
bejdere. Vi er eksperter i forsikrings- 
skader og tilbyder desuden:

Døgnvagt

70 12 06 61

Morsøgade 9A
6700 Esbjerg

Telefon: 70 12 06 61
info@thomsenglas.dk

Vores kontor er naturligvis
bemandet i åbningstiden 

• Butiks- og
 facaderuder
• Energiruder
• Sikringsglas
• Støjdæmpende 
 ruder

• Solafskærmede 
 ruder
• Ornamentglas
 og brusedøre
• Brandbeskyt-
 tende glas
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Servicetelefonen
HUSK du kan ringe til 

Servicetelefonen 76 13 50 91 
uden for varmemesterens 

kontortid, hvis du har 
et akut problem.

Servicetelefonen er 
åben hele dagen i 
administrationens 

åbningstid.

www.puma-shop.dk
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Hjertestartere med manual fi ndes følgende steder:
Nygårdsvej 41 D 6700 Esbjerg Til venstre for døren til opgangen. 
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 313 6705 Esbjerg Ø Ved indgang til Krydset.
Fyrparken 348 6710 Esbjerg V Til højre for døren til vaskeriet.
Tvillingernes Kvarter 88 6710 Esbjerg V På endevæg af vaskeriet.
Thulevej 104 6715 Esbjerg N På plankeværket ved siden af porten. 
Kallesbjergvej 24 A 6720 Fanø Ved indgang til vaskeriet.

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!

En wow oplevelse
Den årlige børnetur for afdelingerne 9, 10, 26 og 29 gik til WOW parken

Lørdag den 15. september tog 14 
forventningsfulde børn og 13 lige så 
spændte voksne af sted på den årlige 
børnetur for afd. 9, 10, 26 og 29 (Fyrpar-
ken) til WOW-Park, der ligger ved Skjern.

Ingen af os havde før været der, så 
det var en ny oplevelse for os alle. Da vi 
ankom til det tidligere børnehjem, som 
nu er blevet til en forlystelsespark, hvor 
hele familien kommer til at røre sig i 
naturlige forlystelser, blev vi alle hurtigt 
spredt i parken, alle skulle ud og prøve 
kræfter oppe i træerne.

Det er længe siden, jeg har oplevet så 
meget grin, forventning og røde kinder, 
det var helt klart at alle morede sig.

Lige før vi skulle hjem blev vi kon-
taktet af en af de to brødre, som havde 
opbygget parken. Han introducerede os 
for nogle simple lege med en gynge i 

trætoppene, der blev konkurreret imel-
lem de unge mennesker og os gamle, 
sjovt var det og WOW vi fi k alle en god 
gyngetur.

På vej hjem tog vi lige temperaturen 
på: ”skal vi af sted igen næste år?” ja 
det var der stor opbakning til, så ja vi 
arrangerer en tur igen til næste år, og 
der får vi også booket en legeinstruktør 
og planlagt andre sjovt ting på turen.

Jeg glæder mig allerede. 
Anette Kortegaard, 

formand for afdelingsbestyrelsen afd. 9.

Børnene morede sig, og det gjorde de voksne 
også.

Det blev en fantastisk børnetur med leg, røde 

kinder og mange grin.

Der var mange spændende legemuligheder.
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Når nye veje krydses
Integration, mangfoldighed og kulturmødet mellem mennesker

Hvad er kultur egentlig for en størrelse, 
og hvad gør kulturforskellene ved os 
mennesker? 

Det var hovedtemaerne, da frivillig-
gruppen Mosaikken, en del af Dansk 
Flygtningehjælp i samarbejde med 
Dansk Røde Kors og projektet ”Venner 
viser vej” mandag den 1. oktober 2018 
havde inviteret indenfor i Krydset på 
Stengårdsvej til et arrangement. Antro-
polog Nadia El-Gendi holdt foredrag 
om integration, mangfoldighed og 
kulturmødet mellem mennesker for ca. 
75 frivillige, professionelle og personer 
fra lokalmiljøet.

Nadia gjorde foran et meget aktivt 
lyttende publikum det klart fra start, 
at kulturforskelle ikke er og aldrig har 
været noget, vi hver især kan se med 
det blotte øje, da kultur er alt det som 
vi ikke er bevidste om, og som i mødet 
mellem mennesker betyder uendelig 
meget. 

Når forskellige kulturer mødes, og 
usynlige grænser overtrædes, så kan 
det efterfølgende samarbejde påvirkes 
i en negativ retning. Vi skal alle blive 
langt bedre til at erkende og også ac-
ceptere, at vi ikke tænker ens og blive 
nysgerrige på den andens perspektiv, 
fremfor blot at dømme ud fra vores 
eget syn på verden.

Tag nu to sæt kort, med det ene sæt 
spiller en gruppe ”31”, en anden gruppe 
spiller spillet ”500”. Nu puttes en enkelt 
ny spiller i hver gruppe, hvad gruppen 
og den nye spiller ikke ved er, at de ikke 
har den samme agenda. Gruppen tror, 

de har fået en 
ny deltager i 
spillet 500, den 
nye deltager 
har fået at vide, 
der spilles 31.

Her går det 
galt for alle 
deltagere. 
Det sker fordi 
der i spillet 
er opstået 
misforståelser 
i konteksten. 
Her er det 
vigtigt, at 
deltagerne 
i første 
omgang 
selv fi nder 
frem til de 
forhindringer 
og barrierer, 
der gør, at 
gruppen ikke 
reagerer 
som forven-
tet, blandt 
andet ved at 
afstemme spillereglerne.

Kulturelle forskelle opstår altså ikke 
alene med baggrund i nationaliteter 
eller religioner. Alle grupper og alle 
samfund har indrettet sig efter noget, 
som har virket indlysende i den tid der 
var, men som måske ikke længere er 
det. Her var der fl ere af de lyttende, 
som nikkede genkendende til Nadia El-

Gendi’s eksempel om, at vi går ud fra at 
tingene er, som de plejer at være.

Som en opsummering af aftenen 
pointerede Nadia El-Gendi at ”inte-
gration ikke er en let opgave, men at 
den kan håndteres, og at det kræver 
af os alle, at vi skal være bevidste om 
at kulturforskellene er der, og hvad 
det betyder for samspillet mennesker 
imellem. At vi uanset nationalitet skal 
huske, at det vigtigste er, at vi forsøger 
at møde andre fordomsfrit og spørge 
ind til det som undrer os”.

For dem som desværre ikke havde 
mulighed for at deltage, kommer der 
endnu en mulighed for at høre Nadia 
El-Gendi. 

Nadia kommer til Esbjerg den 5. fe-
bruar 2019 i Krydset, Stengårdsvej 319.   

Temaerne er denne gang antagelser 
og forforståelse. 

Kontakt: listk@esbjergkommune.dk 
og du vil modtage en invitation, fortæl-
ler Lisette Tækker fra Mosaikken.
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Trods regn og blæst
Bazardag var en fest
Lørdag den 8. september blev der 
traditionen tro afholdt Bazardag på 
Stengårdsvej. 

Selvom vejret ikke viste sig fra sin 
bedste side, trodsede mange regn og 
vind og bakkede op om dagen.

Der var som tidligere år rig mulighed 
for at smage på alverdens mad, og gå 
på opdagelse i loppeboderne. 

Børn og barnlige sjæle havde mulig-
hed for at udforske en brandbil, prøve 
kræfter med DGI Sydvests Mountain-
bikes, få lavet ansigtsmaling eller have 
deres egen loppebod.

Scenen bød på underholdning fra 
hele verden, og var styret af konferen-
cier Zaki El-Jerbi, der selv er vokset op 
på Stengårdsvej.

Bazardagen blev i år arrangeret i et 
samarbejde mellem Mosaikken, Klub 
Ringgården, Bakkeskolen, Foreningen 
Grønlandske Børn, Bydelsprojekt 3i1 og 

ikke mindst en lang række frivillige der 
hjalp med alt fra opsætning af pladsen 
til ansigtsmaling.

Caféen i Krydset
Der er kaffe på kanden, socialt samvær og dejlig mad.

Bydelsprojet 3i1 har startet et nyt tilbud, som gælder 
hver torsdag fra kl. 10.00-13.00.

Det er Caféen i Krydset.
- Vores mål er, at folk mødes i Krydset og får en god 

snak og et godt måltid mad, fortæller bydelsmedarbej-
der Anita Lausen.

- Indtil nu tilbereder vi maden, men vi håber, at vi kan 
få nogle frivillige til at hjælpe os i køkkenet.

Der er kaffe på kanden, mens du venter på 
maden, som serveres fra kl. 11.30. Oktober menuen 
bestod af forskellige lækre supper, i november 
stod den på gryderetter, og her i december er der 
julemad. 

Prisen er 25 kr. for en portion.

Der serveres chili con carne med ris til de fremmødte.

Der var traditionen tro stor opbakning til 
Bazardagen, og der var mange spændende 

ting at købe i boderne

Hyggesnak mens der ventes på maden.
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Har du lyst til et 
ophold i Ungdomsbos 
sommerhus på Fanø?
Ring og hør, hvornår 
der er ledige uger:
Helene Ankersen, 

tlf. 76 13 50 50

Schleswig Domkirke 
og Gottorp Slot 

Vi startede lørdag den 25. august lidt 
uheldigt med forkert annonceret tids-
punkt. Nogle blev meget våde, da der 

kom nogle ordentlige byger indimel-
lem. 

Efter halvanden time fi k vi en 
pause med kaffe og rundstykker, som 
vi måtte spise i bussen, da alt var 
vådt i området. 

Efter endnu noget kørsel nåede vi 
til Slesvig, hvor vi stoppede i nærhe-
den af Skt. Peters Domkirke opført 
år 1100 ca. På afstand kunne vi se, 
at det smukke tårn var pakket ind 
pga. renovering. Vi fi k en danskta-
lende guide - og hun var god! Vi fi k 
alt at vide og mere til.....mange af 
altertavlerne med mere var frem-
stillet af danske kunstnere. 

Frederik den 1. er begravet der 
(som den eneste danske konge) - 
han ligger ikke længere i sit sarko-
fag, men i et tilstødende siderum. 

Selve sarkofaget er et stort kunstværk 
forestillende kongen i legemsstørrelse 
liggende på dødslejet og båret af de 

seks dyder og sørgende engle. I loftet 
var der monteret et spejl, så man kunne 
se hans ansigt. Det var et imponerende 
kunstværk.

Vi havde inden domkirken fået serve-
ret en lækker fl ute i bussen.

Vi kom så efter en kort tur til Gottorp 
Slot, som fra 1459 blev overtaget af 
Christian den første. Der var så ubeskri-
veligt mange kunstværker der, og vi var 
så heldige at have den dygtige guide 
med også der.

Til sidst gik vi forbi slottet til en ny-
bygning, hvor der en rekonstruktion fra 
2013 af Nydambåden, som blev fundet 
i Nydammosen. Skibet er 23 m langt og 
3,5 m bred. Der var 45 mand ombord, 
hvoraf de 36 var roere.

Så gik turen til Fleggård, hvor der 
blev spist og handlet. Godt trætte efter 
mere end 5 km vandren fra sted til sted, 
men med en rigtig god oplevelse.

M Jensen

Turen til Bazaren 
i Odense
Turen gik godt, og det var spændende at besøge bazaren i 
Odense. Selvom fl ere forretninger var lukket, blev der handlet 
ind i de forskellige specialbutikker.

Eigil Brinch Andersen, Torrupvej 10,
Alslev, 6800 Varde,Tlf. 7526 9600

www.team-eba.dk.

teamEBA®

VI UDFØRER ARBEJDER HELE VINTEREN:
VINTER BESKÆRING
HAVE OPRYDNING

BORTKØRSEL AF AFFALD
OPSÆTNING AF PLANKEVÆRK

BROLÆGNING
HAVE- OG EJENDOMSSERVICE

FÅ ET GODT TILBUD!

RING NU: 7526 9600

og få en snak med

havefagmanden.
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MILJØSTATIONEN 
Hedegårdsvej 2

Tlf. 76 12 32 89

Mandag-fredag kl. 9.00-9.30

Åben: 

Mandag kl. 14.00-15.00

Torsdag kl. 14.00-17.00

Ombygning · Nybygning · Skibsaptering

Alt i værkstedsarbejde

Fremstilling af  butik  og specialinventar
Afpudsning af  bordplader, trappetrin m.m.

Tlf  75 15 07 71·

JØRGEN JENSEN A/S
Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Pensionistudflugten 2018
Fredag den 14. september kl. 8.30 star-
tede vi i Kai-Ivans nyeste luxusbus. 

Der var fuld bus denne gang, og 
målet var Thyborøn. Da vi kom derop, 
startede vi i Kystcentret, fi k fortalt om 
stedet og en del historie fra krigens tid 
og en del om livet som spion.

Første stop var tæt ved en mand-
skabsbunker. De vigtigste bunkere var 
camoufl eret som bygninger og kunne 
derved ikke ses fra luften. 

Lidt derfra lå en kommunikations- 
og radarbunker, som blev bygget fra 
1944-45. Den var i mange år dækket af 
sand, men blev udgravet og restaureret 
og kom igen i brug i slutningen af den 
kolde krig. Senere blev den museum.

Derefter var der tæt 
ved en restaurant med 
stor fi skebuffet med 
alt godt fra havet.

Efter det havde vi 
guiden med på en 
rundtur i byen med 
stop ved redningssta-
tionen, hvor en ansat 
fortalte, hvorfor det 
var nødvendigt med 
2 redningsbåde i den 
meget aktive havn. 

Derefter et stop 
ved det kendte Sneg-
lehus, forbi Johny 
Madsens vej og 
standsede ved den 

nybyggede kirke, som var bygget efter 
altertavlen og ikke omvendt.

Der var så kaffebord med kringle og 
guiden forlod os. Dejligt der altid er en 
guide med, det betyder meget, at vi får 
historien om stederne. 

På vej hjem igennem byen holdt vi for 
det lokale tog VLTJ kendt fra en sang af 
Tørfi sk, som kommer derfra.

Vi fortsatte langs kysten og ved 
Nymindegab, drejede vi fra og kørte på 
en klitvej med speciel natur til Lønne. 
Det var en stor overraskelse, og der var 
sikkert nogle, der ikke kendte den vej. 

Tak til Fritidsudvalget og Egon - vi 
håber alle, han kan give os pensionister 
en god tur igen næste år.

Mona, Harry, Ulla og Vita
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Tillykke til....
Inspektør Jan Frandsen, Administra-
tionen har 30 års jubilæum den 1. 
februar 2019 

25 år i 
Ungdomsbo
Følgende lejere har boet i samme 
lejlighed i 25 år:

Hedvig S. Lambertsen, Fyrparken 24
(fl yttet ind 1. januar 1994)

Frank Peter Fribæk, Fyrparken 38
(fl yttet ind 15. januar 1994)

Else Gravesen, Fyrparken 338
(fl yttet ind 15. februar 1994)

Alle er blevet kontaktet og har accepteret at de nævnes i Trappenyt.

ESBJERG REVYEN 2018
Med Trine Gadeberg, Jan 
Svarrer, Leif Fabricius og 
den nye mand Kasper 
Gattrup. Kapelmesteren 
Peter Bom var der igen til 
at kæde numrene sam-
men.

Fantastisk sjov og god 
revy, - de gjorde det igen 
med stor succes. Alle 
taler så positivt om den, 
og mange af vitserne 
bliver genfortalt rundt 
omkring, når man snak-
ker om den.

Desværre har Leif 
Fabricius fortalt, at det 
kniber med hørelsen, så 
han vælger fremover 
kun at være bag scenen 
som medarrangør, idé-
mand og tekstforfat-
ter. Vi kommer derfor 
ikke til at høre fl ere 
Ella-monologer, som 
han igennem alle årene er så berømt 
for.

Der var fuldt hus også denne dag 6. 
september, - men desværre ikke mange 
der havde benyttet sig af det tilbud, 

fritidsudvalget havde udbudt.
Vi håber på samme tilbud næste år - 

det er jo blevet en tradition for nogle 
af os.

Mona & Harry Jensen



 • Murervej 16 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 45 73 22 • starvvs.dk •

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.

Tænk større.
Vi søger nye, begavede kolleger, som kan se muligheder i mennesker og tal.
Læs mere på karriere.deloitte.dk
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1. Hvem besøgte Stengårdsvej den 12. november 2018?  ________________________

2. Hvad sker der hver torsdag i Krydset?  _____________________________________

3. Hvem er afdelingsformand i afd. 32?  _____________________________________

4. Hvor mange år fyldte Bydelsprojekt 3i1 i oktober?  ___________________________

5. Hvad inviterer fritidsudvalget til den 18. februar 2019?  ________________________

6. Hvem har 30 års jubilæum i Ungdomsbo 1. februar 2019?  _____________________

7. Hvem har været i Wow Park?  ___________________________________________

(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn  ________________________________________________________________

Adresse  ______________________________________________________________

Kuponen indsendes senest 20. december 2018 til:
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg eller på
www.ungdomsbo.dk/trappenyt
- kun 1 besvarelse pr. husstand.

Der trækkes lod om 3 gavekort til Esbjerg Cityforening på kr. 150,- 125,- og 100,-
Vinderne får leveret deres gavekort direkte i postkassen!

Vindere fra sidste blad

1. præmie: Lars Olesen, Hermodsvej 29

2. præmie: Tenna Marie H. Jessen, Stenkrogen 49

3. præmie: Karen Tjørnelund, Hermodsvej 21

Gæt og vind

Få 7 rigtige...


