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75-ÅRS JUBILÆUM  

I BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO
Kære alle beboere i Ungdomsbo

Den 3. december er det præcis 75 år siden, at Boligforeningen  Ungdomsbo blev stiftet af en gruppe af unge, 
progressive mennesker, der ønskede at gøre op med efterkrigstidens boligmangel og boligspekulation. 

75 år senere har Ungdomsbo ca. 4.000 boliger fordelt på  
53 afdelinger. Vi er regionens største selvstændige boligforening,  

og ca. 10 procent af lokalbefolkningen i Esbjerg bor hos os.  
Det skal naturligvis fejres.  

Derfor havde vi planlagt en stor fejring af boligforeningens  
75-års jubilæum i december med flere forskellige arrangementer for 

vores beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

2021 har, som I alle ved, været præget af en uvelkommen gæst i form af Corona-pandemien. 
Corona har i større og mindre grad sat dagsordenen for vores boligforening  

det seneste år, og vi har i boligforeningen hele tiden haft den holdning,  
at vi skulle bidrage positivt til at forhindre,  

at Corona fik overtaget blandt beboere og medarbejdere. 
Det har vi sikret med rettidig omhu og konsekvente beslutninger, og vi har mødt opbakning 
hertil fra alle vores beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi er indtil nu lykkedes 

rigtig godt med at begrænse coronaens skadevirkninger hos os. Tak for det.

Det princip ønsker vi ikke at ændre på. 
Derfor har ledelse, organisationsbestyrelse og fritidsudvalg på bestyrelsesmødet  

den 25. november besluttet, at alle arrangementer i forbindelse  
med vores jubilæum udsættes. Årsagen er de stigende smittetal.  

I stedet vil vi afvikle forår- og sommerarrangementer i løbet af 2022. 
Baggrunden er, at vi ønsker at sikre de bedste betingelser for, at flest muligt er 

trygge ved at deltage i fejringen af Ungdomsbos 75-års jubilæum.

Helt snydt for fejringen af de 75-år bliver I dog ikke. Vores 75-års jubilæums-
skrift lander i jeres postkasser i december, og det kan I godt glæde jer til.

Vi håber, I alle vil bakke op om beslutningen og vil tage godt imod jubilæumsudgivelsen – 
og så glæder vi os til at se jer til jubilæumsarrangementerne ved 76-året i 2022. 

Med de bedste ønsker til alle om en god jul og godt nytår.

Boligforeningen Ungdomsbo.

Flemming Agerskov Christensen 


