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Fra formandens 
skrivebord!
ESBJERG KOMMUNES 2020-VISION
I sidste nummer af Trappenyt foreslog 
vi attraktive placeringer til nye almene 
boliger - opført af Ungdomsbo - i 
forbindelse med Esbjerg kommunes 
vækst-vision, om bosætning af 10.000 
nye borgere i Esbjerg kommune for 
årene frem mod 2020. 
Siden da, har vores lokale dagblad, 
skrevet om, at vi frygter boligmangel i 
kommunen, hvis der ikke snart kommer 
i gang i byggerierne. Men vi har - gen-
nem samme dagblad - fået tilsagn fra 
borgmesteren om nye byggekvoter, og 
at byrådet er ”stærke i troen” på, at de 
til efteråret kommer til at fi nde penge 
til yderligere kvoter for de næste år. 
Og således opmuntret når vi målet om 
mindst 450 almene familieboliger og 
700 almene ungdoms/studieboliger 
inden 2020. – Det glæder vi os til!

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Sidst i januar afholdt vi ”formands-
møde” med alle afdelingsformændene, 
hvor vi bl.a. drøftede, hvilket indhold 
der skal være på dagsordenen til vores 
repræsentantskabsmøde, som holdes 
sidst i februar.
Vi kan, med glæde, berette om: - ”Alt 
udlejet, - vel vedligeholdte boliger – 
og god økonomi i afdelingerne og i 
foreningen”, men vi kommer også til at 
drøfte en af organisationsbestyrelsens 

fremtidige målsætninger om at være 
”Byens Bedste Boligforening”, - for 
både beboere og ansatte.
Og så skal vi have valgt et nyt medlem 
til organisationsbestyrelsen, fordi Søren 
Egdal, efter mange år i bestyrelsen, har 
valgt at bruge sin fritid på andre gø-
remål.  Han skal have tak for et yderst 
inspirerende samarbejde og en stor 
indsats i Ungdomsbos bestyrelse.

AFDELINGSMØDER
I ugerne 10 – 11 – 12 kommer turen 
så til afdelingerne, hvor der i de tre 
uger skal afholdes ikke mindre end 38 
afdelingsmøder. 
Vi håber, at rigtig mange af jer vil 
benytte muligheden for at komme 
til møderne, og til at være med til at 
præge møderne med jeres holdninger 
til fremtiden, og til at få valgt gode 
afdelingsbestyrelser.

FREMTIDIGE AFFALDSLØSNINGER
Som også nævnt i det seneste num-
mer af Trappenyt, drøftes der for tiden 
fremtidige affaldsløsninger i Ung-
domsbo. 
Organisationsbestyrelsen håber, at 
mange vil deltage, og at vi får en 
god debat om det på formandsmø-
det, repræsentantskabsmødet og på 
afdelingsmøderne, og at rigtig mange 
af jer ønsker fremtidige affaldsløsnin-
ger, - der vil være til gavn for miljøet, 
- for hygiejniske og æstetiske løsninger 
i afdelingerne, - for et bedre arbejds-
miljø for viceværterne, og - for lavere 
renovationsudgifter fremover.

Organisationsbestyrelsen ønsker alle 
beboere og ansatte et godt og lunt 
forår.

Claus-Peter Aanum
organisationsformand
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Afd. 1: Toftsvej mandag den 16. marts 2015 kl. 17.00 på Toftsvej 24 (kld.)
Afd. 2: Hermodsvej m. fl . tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.00  på Jerne Kro
Afd. 3-4: Hermodsvej m. fl . tirsdag den 10. marts 2015 kl. 17.00  på Jerne Kro
Afd. 5: Sp. Møllevej onsdag den 18. marts 2015 kl. 17.00  i Festsalen
Afd. 6-7-37: Skolebakken m. fl .  onsdag den  4. marts 2015 kl. 17.00  i Festsalen, Platanvej 15
Afd. 8: Stengårdsvej mandag den  2. marts kl. 17.00  2015 på Stengårdsvej 163
Afdeling 9-10: Fyrparken onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00  i Mødelokale 3, 
     Mødestedet Sædding Centret.
Afd. 11: Tjæreborg mandag  den  9. marts 2015 kl. 17.00  i Festsalen (afd. 12)
Afd. 12: Tjæreborg mandag den  9. marts 2015 kl. 18.30  i Festsalen (afd. 12)
Afd. 13: Stengårdsvej tirsdag den  3. marts 2015 kl. 17.00  på Stengårdsvej 124 (kld.)
Afd. 14: Stengårdsvej onsdag den 18. marts 2015 kl. 17.00  på Stengårdsvej 163
Afd. 17 & 80: 
Stenkrogen/Hedelundvej mandag den  9. marts 2015 kl. 16.30  på Hedelundvej 120
Afd. 18: Stengårdsvej onsdag  den  11. marts 2015 kl. 17.00  på Stengårdsvej 163
Afd. 20: Kvindernes Hus tirsdag  den   3. marts 2015 kl. 17.00  i Festsalen (kld.)
Afd. 21: Thulevej mandag  den   2. marts kl. 19.00  i Festsalen, Thulevej 448
Afd. 22: Ældreboliger mandag  den   9. marts 2015 kl. 15.00  på Tjæreborg Ældrecenter
Afd. 26-29: Fyrparken tirsdag  den   3. marts 2015 kl. 17.00  i Fyrparken 170
Afd. 27: Fanø tirsdag  den  17. marts 2015 kl. 18.30  i Fælleshuset på Kallesbjergvej
Afd. 28: Fanø tirsdag  den  17. marts 2015 kl. 17.00  på Niels Engers Vej 12C
Afd.34: Grundtvigs Allé onsdag  den   4. marts 2015 kl. 19.00  i afdelingens beboerlokale
Afd. 35 + 32: Nygårdsvej mandag  den   2. marts kl. 17.00  2015 i festsalen afd. 35
Afd. 40: Sønderris mandag  den  16. marts 2015 kl. 19.00  i Festsalen, Tvillingernes kvt. 88
Afd. 42+47+48: Bymidten  onsdag  den  11. marts 2015 kl. 17.00  på kontoret Nygårdsvej 37 
Afd. 44 + 51: Bymidten mandag  den  16. marts 2015 kl. 19.00  på kontoret Nygårdsvej 37
Afd. 45+67-68:  tirsdag  den  10. marts 2015 kl. 17.30  i beboerlokalet blok D EHI-I
Afd. 46: Seniorbo onsdag den  11. marts 2015 kl. 15.00  i afdelingens beboerlokale
Afd. 53: Esbjerg Mølle mandag  den   9. marts 2015 kl. 18.00  i afdelingens beboerlokale
Afd. 55: Banegårdspladsen mandag den  16. marts 2015 kl. 17.00  i Beboerlokalet, Østergade 50 (kld.)
Afd. 56: Fanø tirsdag  den  17. marts 2015 kl. 17.00  på Ambassaden
Afd. 39-58: Fanø tirsdag  den  17. marts 2015 kl. 17.00  i Fælleshuset, Kallesbjergvej
Afd. 61: Møllebæk onsdag  den  18. marts 2015 kl. 16.00  i Festsalen
Afd. 62: Vognsbøl tirsdag  den  10. marts 2015 kl. 16.00  i Festsalen
Afd. 63: 4. Maj  onsdag  den   4. marts 2015 kl. 16.00  i Festsalen
Afd. 66: Park Kollegiet mandag  den   2. marts 2015 kl. 16.30  på Park Kollegiet
Afd. 75: Gårdkollegiet onsdag  den  18. marts 2015 kl. 17.30  i fællekøkkenet blok E
Af. 81-82: Fanø tirsdag  den  17. marts 2015 kl. 15.30  i Fælleshuset, Kallesbjergvej
Afd. 92: Kastanjen  tirsdag den   3. marts 2015 kl. 11.00  i afdelingens beboerlokale

Det er nu du får indflydelse
Afdelingsmøderne afvikles over tre uger her i marts
- Mød op og deltag i debatten!
Her i marts afholdes traditionen tro 
de årlige afdelingsmøder, hvor du får 
viden om, hvilke planer der er for den 
afdeling, du bor i. 

Det er også her, du kan komme med 
forsalg til ændringer, ligesom du kan få 
svar på dine spørgsmål. Det er her, du 
kan bruge din demokratiske ret.

På alle møder deltager et medlem 
af organisationsbestyrelsen plus 2-3 
ansatte i Ungdomsbo. 
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Det er spændende
Han var nysgerrig og endte 
i afdelingsbestyrelsen

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Michael Pedersen (46) har boet på 
Stengårdsvej i snart 20 år.

Han er glad for sin bolig og med ud-
sigten ud over det grønne område.

- Det er dejligt fredeligt, nogle naboer 
snakker jeg meget med, andre ikke. Det 
er helt ok, siger Michael Pedersen, der 
arbejder i Føtex.

Det var nysgerrighed efter, hvad der 
skete i området, der drev ham til afde-
lingsmødet sidste år, og det endte med, 
at han blev valgt ind i bestyrelsen.

Derfor deltog han også i det work-
shop, som 3i1 holdt i november sidste 
år.

- Det var meget spændende, og spe-
cielt workshoppen hvor der blev snakket 
om mere konkrete ting, så jeg synes jeg 
fi k rigtig meget ud af det, siger Michael 

Pedersen, der heller ikke har 
fortrudt, han har sagt ja til 
en bestyrelsespost.

- Der har ikke været så 
meget arbejde indtil nu. Det 
er slet ikke afskrækkende, 
og så oplever man nye ting, 
så det er helt fi nt.

- Det vil jeg gerne 
anbefale andre. Kom til 
afdelingsmøde og hør hvad 
der sker i din afdeling, lyder 
opfordringen fra Michael 
Pedersen.

klip ud og ta’ med
(gælder for februar/marts)

Bøndergårdsvej 1 · 6700 Esbjerg

kr. 595

kr. 10,-
+ pant

kr. 5,-

bland selv 5 stk.

kr. 10,-

kr. 695

Bøndergårdsvej 1 · 6700 Esbjerg

Fast pris alle dage

klip ud og ta’ med

Kupon - tilbud

Slik
løs vægt
100 gr.

Spar 
American COLA 
3 ds. x 0,33 cl. 

Ankara Durum Pasta
500 gr.  
mange varianter 
frit valg 

Frugt:
æbler, pærer, 
clementiner
stk. pris kr. 2,25

5 stk. bl. 
rundstykker

✁

Workshop 
gav
inspiration
Bydelsprojektet 3i1 holdt i november 
et workshop for at støtte op omkring 
afdelingsbestyrelserne.

Beboerdemokratiet i de almene boli-
ger er unikt, men fungerer det også?

Baggrunden for arrangementet var 
at skabe opmærksomhed og kommu-
nikation omkring de udfordringer, som 
afdelingsbestyrelserne står overfor. 

Samtidig også at inspirere og fremme 
kreativiteten hos de forskellige afde-
lingsbestyrelser.

Der var oplæg og senere workshop, 
hvor deltagerne kunne debattere nogle 
af de problemstillinger, som afdelings-
bestyrelserne står overfor, bl. a. mang-
lende deltagelse til de årlige beboer-
møder og tiltrækning af nye frivillige til 
bestyrelserne. 

Michael Pedersen opfordrer 
alle til at deltage i årets 

beboermøde
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Vi står klar til at bygge
De 10 boligforeninger i Esbjerg Kommune inviterer til samarbejde

De 10 boligforeninger i Esbjerg Kom-
mune er gået sammen for at give et 
samlet svar på kommunens Vision 2020 
plan.

En vækstplan som viser, at kommu-
nen satser på at få 5.000 nye borgere 
samt 3.500 nye studerende til Esbjerg 
Kommune igennem de næste 5 år.

Men spørgsmålet fra boligforenin-
gerne er, hvor skal de mange tilfl yttere 
bo?

- Vi opfordrer med dette brev til 
et samarbejde mellem kommunen og 
boligforeningerne, siger direktør Peter 
Sandager.

- Vi vil gerne være konstruktive, og vi 
inviterer til samarbejde. Kommunen har 
udfordringer nok, derfor skal dette ses 
som en opfordring og hjælp til Esbjerg 
Kommune.

- Vi stiller spørgsmålet, hvor kom-
munen har tænkt sig, de skal bo, hvis 
ikke vi får kvoter til at bygge? Vi har 

alle ventelister til vores boliger, så der er 
ingen varer på hylden.

- Der er lagt op til en kvote på 20 
familieboliger og 50 studieboliger. Det 
rækker ingen steder.

- Statistikken viser, at i Danmark 
bor 20,8 pct. af befolkningen i almene 
boliger. Det vil sige, vi skal bygge ca. 
500 familieboliger og 750 studieboliger, 
hvis vi skal op på landsgennemsnittet 
her i Esbjerg.

- Alle 10 boligforeninger står klar til 
at hjælpe, fastslår Peter Sandager.

Arbejder konstant
med målsætninger
En vigtig proces for at kunne være byens bedste boligforening

Ungdomsbo har en målsætning om at 
være byens bedste boligforening.

Derfor arbejdes der konstant med 
målsætninger, bl.a. er der nedsat et 
arbejdsudvalg, som skal arbejde med 
målsætninger, og på hvordan de nås.

- Det er rigtig dejligt, at vi kan kon-
statere, at vi i 2014 har nået 9 ud af 10 
punkter, og dermed er på rette vej, siger 
direktør Peter Sandager.

- Vi bruger i denne tid mange kræfter 
på at indsamle oplysninger/statistikker, 
så vi ved, hvor vi står, og så kan tage 
stilling til, hvor vi skal gå hen for at 
opnå vore målsætninger.

- Der er også plads til, at vi begår fejl. 
Uden fejl fl ytter vi os ikke, men de skal 
selvfølgelig rettes og ikke gentages.

- Det er godt at få det opstillet sort 
på hvidt, hvad vi er gode til. Det bety-

der også, at vi kan se, hvad vi skal blive 
bedre til.

- Vi skal ikke stå stille. Vi er ikke en 
støvet organisation, derimod et sted 
hvor der sker masser af spændende ting, 
og der er hele tiden noget, vi har gang 
i, så vore målsætninger kan opfyldes, 
siger Peter Sandager.

Har du lyst til en uge 
i een af Ungdomsbos 

sommerhuse?
Ring og hør, hvornår 
der er ledige uger:
Helene Mathiasen, 

tlf. 76 13 50 84
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Hvad med vores affald?
Skal affaldsskakterne lukkes og erstattes af nedgravede affaldsløsninger?

Affaldshåndtering bliver et af de emner, 
der skal drøftes på en række afdelings-
møder.

De nuværende affaldsskakter foreslås 
afl øst af nedgravede affaldsløsninger.

- Håndteringen af affald giver proble-
mer i arbejdsgangene for vore vicevær-
ter, bl.a. i form af dårligt arbejdsmiljø. 

Men det giver også overarbejde, som 
skal afspadseres, og den tid kunne bru-
ges meget bedre på andre ting til gavn 
for beboerne, siger Peter Sandager.

- Der er ingen værdi i at fl ytte affald!
- Med en lukning af skakterne får 

vi også andre gener væk, såsom lugt, 
hygiejne og støj. Samtidig kan vi godt 

bruge vores huslejekroner mere fornuf-
tigt.

- Vi håber, vi kan få en god drøftelse, 
så vi kan få en fremtidssikret løsning 
til gavn ikke mindst for beboerne, siger 
Peter Sandager, der lover, at der vil 
være en løsning for de beboere, der ikke 
selv kan gå ned med deres affald.

Foråret venter lige om hjørnet // Haveanlæg - fra idé til færdig udførelse

Som anlægs-
gartner tilbyder
vi for

private, virk-
somheder
samt bolig- og
grundejer-

foreninger
bl.a.:

Haveservice

Anlæg af græsplæne

Pleje og vedligehold af
udenoms omgivelser og
grønne områder

Belægningsarbejde

Græsslåning

Rydning af gammel
beplantning

Beskæring af træer
og buske

Fældning af store træer

KOM FORREST I KØEN!

RING NU: 7526 9600 og få
en snak med havefagmanden.

Eigil Brinch Andersen, Torrupvej 10,
Alslev, 6800 Varde,Tlf. 7526 9600
www.team-eba.dk.

teamEBA®

Alt hvad vi drømmer om
Roser til kommunens masterplan som bl.a. indeholder nye institutioner
Esbjerg Kommune har lavet en master-
plan for Jerne Bolig- og uddannelses-
område.

I det indlæg indgår bl.a. Stengårdsvej, 
og de planer, som Ungdomsbo har for 
renovering af området.

- Det er en rigtig fl ot masterplan, og 
den indeholder alle de ting, som vi i 
Ungdomsbo drømmer om at få etable-
ret i forhold til Helhedsplanen for Sten-
gårdsvej, siger direktør Peter Sandager.

Det betyder bl.a., at kommunen har 
sagt ja til, at der opføres en ny institu-
tion, som skal indeholde både børne-
have og ungdomsklub.

- Det betyder endnu et skridt på 
vejen til, at Helhedsplanen bliver en 
realitet, og det er vi rigtig glade for, 
siger Peter Sandager, som også roser 
det gode nabosamarbejde med uddan-
nelsesinstitutionerne.

H
edelundvej

sager

Spangsbjerg Møllevej

S
tengårdsvej

H
edelundvej

Storegade

Grøn kile

Esbjerg Nærbane

Grøn kile

D
egnevej

panangsbjegsbjegsbjerrggrr MMMølleøllevejjej

Jerne Bolig- og
Uddannelsesområde
Jernbane
Nye bebyggelser /eller renovering
Nye pladser /  byrum
Ny station

Renovering
Beboerne i Ungdomsbos etageejendomme langs 
Stengårdsvej har vedtaget en gennemgående reno-
vering af den eksisterende bebyggelse

Ny station 
Der anlægges en ny station ved Skolebakken

Bydelshus
Ungdomsbo ønsker at eta-blere et nyt bydelshus med beboerfaciliteter, mødelo-kaler, café, fritidsaktiviteter, daginstitution og klub.

UC Syddanmark
Mulighed for fremtidig 
udvidelse af bygningskom-plekset

Idræts- og 
læringsanlæg
I tilknytning til områdets 
videregående uddannelser etableres et nyt idrætsan-læg til erstatning for de ek-sisterende idrætsfaciliteter ved UC Syddanmark

Universitet
SDU fl ytter sine aktiviteter fra Uddannelsessletten til Jerne Bolig-og Uddannel-sesområde

Center for læring gennem bevægelse
I tilknytning til UC Syddan-mark etableres undervis-
ningsfaciliteter med fokus på læring gennem idræt til efteruddannelse af fokesko-lelærere.
Huset skal anvendes til 
springgymnastik i eftermid-dags- og aftentimerne og vil fungere som mødested for lokalområdet

Idrætsareal
Esbjerg Gymnasium ønsker at etablere nye idrætsfaci-liteter til gymnasiets elever syd for Spangsbjerg Møl-levej

Jerne Bolig- og Uddannelsesområde

6
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PLANLAGTE PROJEKTER I OMRÅDET

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

Hvordan gøres tingene bedre?
Undersøger arbejdsprocesserne for medarbejderne

Hvordan kan vore arbejdsprocesser 
blive bedre?

Det er et tema, som der arbejdes med 
i Ungdomsbo.

- Hvordan kan vi gøre processerne 
bedre og mere effektive, så vi får fri-
gjort tid til andre opgaver?

- Mange opgaver bliver løst, som vi 
altid har gjort, men måske kunne det 

gøres på en anden og bedre måde. Det 
kikker vi på i øjeblikket, fortæller direk-
tør Peter Sandager.

Det drejer sig fortrinsvis om proces-
sen fra opsigelse af en lejlighed til den 
er lejet ud igen.

- Vi skal ikke spilde vores arbejdstid 
på unødige processer, så vi skal fi nde ud 
af, hvordan vi kan gøre tingene bedst 

muligt, og samtidig spare ressourcer.
- Det er både til gavn for beboerne 

og for arbejdsmiljøet for de ansatte. 
- Det er vigtigt at have et godt ar-

bejdsklima, så medarbejderne trives. Det 
giver mere arbejdsglæde i hverdagen og 
et lavt sygefravær, siger Peter Sandager.

SOV BEDRE

Vi giver dit hjem smukke løsninger..

Stormgade 133    I     6715 Esbjerg N    I     tlf. 79 13 78 78

Undgå at bore huller i plastvinduerne, brug 
i stedet “Multibeslag til plastvinduer”
De kan købes i bl.a. byggemarkeder, 
Jysk eller Bilka

Idé-blokken
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Årets rummelige virksomhed
Stor mangfoldighed i medarbejderstaben hos Spar

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Her er plads til alle, og mangfoldighe-
den er stor blandt medarbejderstaben.

Derfor fi k Spar på Bøndergårds-
vej, der ejes af Hans Boel Lauridsen, 
virksomhedsprisen 2014 som ”Årets 
rummelige virksomhed”.

I butikken er der 20 ansatte plus æg-
teparret Kathe og Hans Boel Lauridsen. 
Der er 4 fl eksjobbere, fem nydanskere 
og en enkelt under gruppen ”sårbare 
unge”. De udgør halvdelen af medarbej-
derstaben.

- Hvorfor denne mangfoldighed? Er 
det et socialt engagement?

- Næ ikke specielt, det er bare sådan, 
jeg er skruet sammen.  Det giver en 
god stemning i butikken. Der er fl ere 
kolleger at snakke med, og det gør det 
bare lidt sjovere.

- De 4 fl eksjobbere har i gennemsnit 
15 timer om ugen. Det giver langt mere 

fl eksibilitet frem for at alle er fuldtids-
ansatte, og det er en kæmpe fordel 
for fi rmaet, siger Hans Boel Lauridsen, 
der har ejet butikken siden 2005, men 
været ansat i butikken siden 1983, så 
han kender kunderne.

- For mig er fl eksjobbene ingen 
B-løsning. Det er A-medarbejdere, der 
udfører deres arbejde 100 pct. Og jeg 
har svært ved at forstå, at ikke fl ere 
virksomheder bruger den løsning.

Hans Boel Lauridsen har et godt 

På universitetet
Gülnihal Samanci (20) har været ansat i 
butikken siden 2011. Hun bliver student 
til sommer.

- Jeg er her fast hver torsdag samt 
hver 4. weekend, fortæller Gülnihal, der 
bor på Bøndergårdsvej, og derfor er 
næsten nabo til butikken.

- Jeg synes, det er et godt arbejde. 
Jeg kan li’ det, og håber også jeg kan 
fortsætter her i butikken efter som-
merferien, fordi det er min plan at læse 
videre her i byen. Det er jo rart at have 

en ekstra indtægt, mens man studerer.
Gülnihal, der vil læse til bygningsin-

geniør, har tidligere haft arbejde som 
piccoline.

- Det kan man kun, indtil man fylder 
18 år. Derfor søgte jeg herhen, hvor 
også min storesøster har arbejdet i fl ere 
år. Her er man nøgleansvarlig, når man 
er over 18, så jeg lukker butikken både 
torsdag, og når jeg har weekendvagt.

Gülnihal er født og opvokset i Dan-
mark, men hendes forældre kommer fra 
Tyrkiet.

De 4 fl eksjobbere modtog sammen med Hans Boel Lauridsen prisen som Årets rummelige virksomhed. De 4 fl eksjobbere er 

Bo Brejnrod, Solvej Grønbæk Nielsen, Sevim Akyol og Lene Marta Jensen.De 4 fl eksjobbere modtog sammen med Hans Boel Lauridsen prisen som Årets rummelige virksomhed. De 4 fl eksjobbere er 

De 4 fl eksjobbere modtog sammen med Hans Boel Lauridsen prisen som Årets rummelige virksomhed. De 4 fl eksjobbere er 

De 4 fl eksjobbere modtog sammen med Hans Boel Lauridsen prisen som Årets rummelige virksomhed. De 4 fl eksjobbere er 

De 4 fl eksjobbere modtog sammen med Hans Boel Lauridsen prisen som Årets rummelige virksomhed. De 4 fl eksjobbere er 
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samarbejde med Jobcentret, som også 
er dem, der har indstillet fi rmaet. Des-
uden har han også et samarbejde med 
Projekt Sofi e, der bl.a. hjælper unge 
med at få et fritidsjob.

- Jeg kan jo se, hvordan de unge får 
mere selvværd, og bliver bedre til at 
gebærde sig. Der sker en udvikling, når 
de har et fritidsjob.

Blandt de ansatte er også Rasmus 
fra Edelsvej.

- Det er en ung mand, der altid er 
glad og god til at snakke og hjælpe 
kunderne. Det er jo en ren fornøjelse.

- Det er da lige meget, om de an-
satte er nydanskere, bærer tørklæde, 
har et handicap eller en sygdom, 
der gør, at de er fl eksjobbere. Der 
skal være plads til alle, det er min 
livsindstilling, siger Hans Boel Laurid-
sen.

Det gav ham prisen som årets rum-
melige virksomhed og en check på kr. 
25.000,-

- Næ pengene er ikke mine. Det er 
medarbejderne, der bestemmer, hvad 
de skal bruges til!

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

Prisen
Det er 8. år, Esbjerg Kommune, Er-
hvervsudvikling Esbjerg og Det Lokale 
Beskæftigelsesråd uddeler priser til 
Årets Rummelige Virksomheder.

I alt 4 priser blev uddelt: 
• Spar på Bøndergårdsvej, en privat 

virksomhed med under 25 ansatte.
 Begrundelsen var: butikken udmærker 

sig ved at have stor mangfoldighed i 
medarbejderstaben. 

 Her er plads til både skånejob-
bere, fl eksjobbere, unge med sær-
lige problematikker, nydanskere og 

danskere, og virksomheden kan trods 
sin beskedne størrelse dokumentere 
stor positiv effekt af praktikker og 
arbejdsprøvninger.

De tre andre priser gik til:
• Restaurant Dronning Louise, privat 

virksomhed med over 25 ansatte 
• Kantinen på Esbjerg Rådhus, offentlig 

virksomhed med under 25 ansatte 
• Serviceafdelingen på Sydvestjysk 

Sygehus, offentlig virksomhed med 
over 25 ansatte

Murerlærling
Ahmet Telli (17) blev ansat i 2013, og 
har netop haft sidste arbejdsdag, fordi 
han skal i gang med en uddannelse som 
murer.

Han har bestået grundforløbet, og nu 
har han fået en læreplads, så nu er han 
rigtig murerlærling, og det glæder han 
sig til.

Ahmet Telli har også været meget 
glad for jobbet hos SPAR.

Han fi k jobbet gennem ”Projekt 

Sofi e”, som hjælper unge mellem 12-18 
år med bl.a. fritidsjob. Tidligere har han 
haft et tilsvarende job i Rema 1000. 
Han har været glad for at have et fri-
tidsjob, og samtidig tjene lidt penge.

- Det har været dejligt at arbejde her. 
Her er et godt arbejdsmiljø, og vi har det 
godt sammen, så det har været rigtig fi nt, 
siger Ahmet, der bor på Stengårdsvej.

Ahmet er født og opvokset i Danmark, 
men hans forældre kommer fra Tyrkiet.

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

Ahmed Telli og Gülnihal Samanci.Ahmed Telli og Gülnihal Samanci.

9



Tillykke til….
Ejendomsfunktionær Mads Runge, 
afdeling 9,10,25,26 & 29 fylder 30 år 
den 7. marts 2015
Annette Pedersen, Administrationen 
fylder 40 år den 5. marts 2015
Gitte Lau Falkengren, Administratio-
nen fylder 40 år den 23. marts 2015

25 år i 
Ungdomsbo
Følgende lejere har boet i samme lejlig-
hed i 25 år:

Bent Lyngby Bertelsen,
Sneumvej 27
(fl yttet ind 1. marts 1990)

Jette Hansen,
Stengårdsvej 50
(fl yttet ind 1. april 1990)

Niels Erik Møller,
Stengærdet 54
(fl yttet ind 1. maj 1990)

Hans Larsen Christensen,
J. L. Heibergs Alle 19
(fl yttet ind 1. marts 1990)

Anne Marie Laursen,
Ringen 77
(fl yttet ind 1. april 1990)

Jack Henrik Nielsen,
Ringen 77
(fl yttet ind 1. april 1990)

Esbjerg Sociale Byggeselskab
Per Josefsen
Mellemvangs Alle 36
(fl yttet ind 15. marts 1990)

50 år i Ungdomsbo
Det er blevet en hyggelig tradition, når Ung-
domsbo fejrer de trofaste beboere.

Der er kaffe på kanden, julesmåkager, og port-
vin i de små glas. Og snakken går lystig om gamle 
dage.

I år var der syv lejemål – 9 personer – der i 
2014 kunne fejre 50 års jubilæum i Ungdomsbo. 
Og det skete ved en hyggelig sammenkomst på 
kontoret på Nygårdsvej torsdag 4. december 
2014.

For første gang var alle jubilarerne mødt op!
Ofte har der været en eller to, der har måttet 

melde afbud på grund af sygdom, men 2014-fl ok-
ken var fi t for fi ght, og de nød samværet.

Traditionen tro var der heller ikke pillet ved 
jubilæumsgaven, og alle kunne gå hjem med den 
store købmandskurv.

En enkelte af deltagerne Jytte Kloster har boet i samme 
lejlighed på Hermodsvej i alle de 50 år. Alle er startet i afde-
lingerne 2-3-4-5 i den østlige del af byen, kun en enkelt Anja 
Olsen, er fl yttet væk, resten bor stadig i kvarteret.

Hovedkontor • Østre Havnevej 4 • 6700 Esbjerg • Tlf. +45 7518 0111 • Fax. +45 7545 1004

Kolding • Egtvedvej 1, 6000 Kolding • Tønder • Ndr. Landevej2A, 6270 Tønder

www.ingenior-ne.dk
Medlem af TECH SAM gruppe Rådgivende Ingeniører FRI 

2014-jubilarerne er:
Oda Jensen, Hermodsvej 39 st. th. 
Anja Olsen, Fyrparken 402 
Thomas og Agnethe Christiansen, Jagtvej 58, 2 tv. 
Jenny Hansen, Hermodsvej 31, 1 th. 
Rita Christiansen, Fyrparken 416 
Ruth Vangberg og Palle Christiansen, Jagtvej 60 st. th. 
Jytte Kloster, Hermodsvej 7 st. tv. 

 Jubilarerne er stående fra venstre: Rita Christiansen, Thomas og 
Agnethe Christiansen samt Ruth Vangberg og Palle Christiansen.
Forrest siddende fra venstre: Jenny Hansen, Anja Olsen, Jytte Kloster 
og Oda Jensen
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Fritidsudvalget
tilbyder

følgende spændende arrangementer til dig som beboer i Ungdomsbo:

Sandskulpturfestival 
og Ringkøbing Fjord
Søndag den 14. juni 2015

Øtur: Læsø
Lørdag den 8. - 9. august 2015

Riv ud til opslagstavlen

Billetter købes på Ungdomsbo i kontorets åbningstid:
Mandag-onsdag kl. 10.30-13.30
Torsdag kl. 14.30-17.00
Fredag kl. 10.30-12.30

Se billetsalgstidspunktet under de enkelte arrangementer
Fritidsudvalget tager forbehold for trykfejl.

Husum Krokus Festival
Lørdag den 28. marts 2015

Rundvisning på TV-Syd
Onsdag den 15. april 2015

Cirkus Dannebrog
Maj 2015 - Følg med på vores 
hjemmeside www.ungdomsbo.dk,

Flying Superkids til 2015
Følg med på vores hjemmeside 
www.ungdomsbo.dk

Varde Sommerspil 2015:
Shrek
Lørdag den 4. juli 2015 kl. 15.00

Lørdag den 8. - 9. august 2015
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Husum Krokus Festival
Lørdag den 28. marts 2015
Billetprisen: kr. 150,00 pr. person. 
inkl. bus, sandwich og vand i bussen.
(Max. 3 billetter pr. husstand)

Billetsalg: I åbningstiden fra konto-
ret Nygårdsvej 37 fra 
torsdag den 5. marts – 12. marts.
Der er 50 billetter til salg. Min. 30 
deltagere ellers afl yses turen.

Afgang: Museumspladsen kl. 10.00
Forventet hjemkomst til museums-
pladsen kl. ca. 21.

På hjemturen er der arrangeret et 
1-times stop ved grænsen.

Busselskabet oplyser, at ingen 
kommer med bussen, hvis man 
ikke har gyldigt pas med.
Fritidsudvalget har arrangeret en ud-
fl ugt til den lille by ved det store hav: 
Husum. Byen er en lille havneby ved 
vestkysten med maritim charme og en 
sjælden intensitet.

Det har du mulighed for at opleve, 
når Husum bliver iklædt en lilla blom-

sterpragt af millioner af krokusblom-
strer i slotsparken. 

Når vi ankommer til Husum har du 
fri mulighed for at opleve både farve- 
og duftindtrykkene rundt omkring 
slottet. Er vejret til det, kan kaffen 
indtages i ”det lilla” univers.

Udover de mange krokus er der 
et stort kunsthåndværkermarked i 
slottets indre gård med fl ere end 50 
boder, og på markedspladsen rundt 
om Trine-skulpturen kan 
du shoppe på loppemar-
kedsniveau.

Husum er en lille by 
med hyggelige, snævre 
gader, som bysbarnet 
og forfatteren Theodor 
Storm beskrev, som ”den 
grå by ved havet” – et 
udsagn som skyldes 
forfatterens beskrivelse 
om det at bo i det bar-
ske Friesland. Museet 
har åbent i forbindelse 
med festivalen.

Rundvisning på TV-Syd
Onsdag den 15. april 2015

Billetpris: kr. 50,00 pr. person inkl. 
rundvisning på TV-Syd, kaffe, kage 
og bus. 
(Max. 3 billetter pr. husstand)

Billetsalg: I åbningstiden fra konto-
ret Nygårdsvej 37 fra 
torsdag den 5. marts – 12. marts. 
Der er 50 billetter til salg. Min. 30 
deltagere ellers afl yses turen.

Afgang: Museumspladsen: kl. 17.30.
Forventet hjemkomst: kl. ca. 22.15.

Vi kører til TV-Syd i Kolding.  Rund-
visningen begynder med, at vi ser en 

præsentationsvideo, derefter følger 
en prøve på aftenens udsendelse. 

Når TV-Syd går i luften og sender 
direkte, ser vi det hele, imens vi bliver 
budt på en kop kaffe og et stykke kage.

Afslutningsvis er der rundvisning i 
huset, hvor vi bl.a. kommer forbi stu-
diet, redigeringslokalerne og nyheds-
redaktionen.
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Cirkus Dannebrog
Maj 2015
Fritidsudvalget arbejder igen i år på at få reserveret 
billetter til en forestilling hos Cirkus Dannebrog en 
søndag i maj måned.

Følg med på vores hjemmeside www.ungdomsbo.dk,
hvornår det bliver, og hvad Cirkus Dannebrog vil 
underholde os med i år.

Varde Sommerspil 2015:

Shrek
Lørdag den 4. juli 2015 kl. 15.00

Billetpris: kr.150.- pr. billet inkl. bus 
og forestilling. (Max. 3 billetter pr. 
husstand)

Billetsalg: I åbningstiden fra konto-
ret Nygårdsvej 37 fra 
torsdag den 18. juni – 26. juni.
 Der er 50 billetter til salg, - efter 
først-til-mølleprincippet.

Afgang: Museumspladsen kl. 14.00
Afgang Varde: hurtigst muligt efter 
endt forestilling.

Varde Sommerspil præsenterer i 2015 
musicalen Shrek, som det første 
udendørs teater i verden. Vær klar til 
at træde ind i et eventyrligt univers 

med masser af underholdning for 
børn i alle aldre.

Musicalens hovedperson er Shrek, 
en grøn trold der har en genstridig 
natur og et varmt bankende hjerte. 
Og vi elsker ham og hepper på ham, 
når han skal kæmpe mod den onde 
Lord Farquaard eller erklære sin kær-
lighed til prinsesse Fiona. 

Vi færdes hjemmevant i hans 
eventyrlige univers befolket med 
en ildspyende drage, et stand up 
comedy-agtigt fjollet æsel fuld af 
skæve replikker, én trædukke med 
navnet Pinocchio og tre små grise. 

Shrek er rygraden i denne musicals 
livsbekræftende fortælling. Her er det 
nemlig ligegyldigt, om man er grøn, 

tyk, tynd, en gris eller et æsel. Det er 
nemlig ikke det ydre, det kommer an 
på, men hvad du indeholder. Du skal 
turde stå ved dig selv, og du er god 
nok uanset, hvordan du ser ud, og 
hvad du har på hjerte.

Shrek er sjov for børn og voksne, 
fordi der i fortællingen er referencer 
til historier og fi lm, vi kender i forve-
jen, og de bruges ublu til at fortælle 
et helt nyt moderne eventyr med. 

Det er parodi, satire og genken-
delse, der får os til at knække sammen 
af grin.

Den mest kendte sang fra musica-
len er ”I’m a believer”, og den tegner 
et fi nt billede af musicalens tema.

Dannebrog

Flying Superkids 
til 2015
Fritidsudvalget arbejder på at få reserveret billetter til en fore-
stilling med Flying Superkids.

Følg med på vores hjemmeside www.ungdomsbo.dk, hvornår 
det bliver og hvad Flying Superkids vil underholde os med.
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Sandskulpturfestival og 
Ringkøbing Fjord
Søndag den 14. juni 2015
Billetpris: Kr. 50 kr. pr. deltager inkl. 
bus, indgang til Sandskulpturfestiva-
len og en tur rundt om Ringkøbing 
Fjord på tilbagevejen til Esbjerg.
(Max. 3 billetter pr. husstand)

Billetsalg: I åbningstiden fra konto-
ret Nygårdsvej 37 fra 
torsdag den 7. maj – 14. maj 
Der er 50 billetter til salg. Min. 30 
deltagere ellers afl yses turen.

Afgang: Museumspladsen: kl. 9.00.
Forventet hjemkomst: ca. kl. 16.00.

Bussen kører denne dag til Sandskulp-

turfestival i Søndervig, hvor vi får en 
orientering om sandskulpturerne.

I år er temaet på sandskulpturfe-
stivalen: dinosaurne – de gigantiske 
kæmper og andre forhistoriske dyr, 
som uddøde for over 65,5 millioner 
år siden. Flere af verdens bedste 
sandskulptører fortæller historien i 
form af enkeltskupturer og på festi-
valens enorme skulpturvæg, som er 
over 200 meter lang og 7 meter høj.

Efter besøget på sandskulpturplad-
sen har deltagerne frit lejde til at gå 
rundt i Søndervig, inden deltagerne 
samles og kører rundt om Ringkøbing 
Fjord på tilbagevejen til Esbjerg.

Øtur: Læsø 
Lørdag den 8- 9. august 2015
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, da 
Fritidsudvalget tilrettelægger en øtur 
til Læsø med overnatning.

Hold øje med www.ungdomsbo.dk for 
nærmere information.

Billetsalg: I åbningstiden fra 
kontoret Nygårdsvej 37 
torsdag den 18. juni – 26. juni 

Der er 50 billetter til salg. Min. 40 
deltagere ellers afl yses turen.
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Juletur til Hamborg 
Lørdag den 29. november 2014 var 
vi med på en rigtig dejlig juletur til 
Hamborg. 

Vi var tre friske piger, der mødtes 
med alle de andre deltagere på Muse-
umspladsen tidlig lørdag morgen, en 
kold vind føg over p-pladsen, så jublen 
var stor, da bussen ankom. 

En dejlig dobbeltdækker med god 
varme ventede os, samt en rigtig rar og 
god buschauffør.

Undervejs blev der serveret kaffe, te/
juice og rundstykker.

Vel ankommen til Hamborg, efter 
lidt busrundtur i den indre by for at 
fi nde en holdeplads, fi k vi da lidt anelse 
om, hvor de forskellige ting var. 

Der var så fl ot dernede på julemar-
kedet, sikke mange mennesker, tror det 
overvældede mange af os. 

Kiggede man fra indgangen over 
julemarkedet, var der bare mennesker 
overalt. Gå igennem var bare lige igen-
nem, da man nærmest gik som sild i 
tønder. 

Dejligt var der nede ved søen med 
juleboder med alverdens ting, man 
kunne smage og kigge på. Der kom et 
fl ot juleoptog igennem med dansende 
nissebørn, Isdronningen og meget mere. 

Vi var inde og se den katolske kirke, 
smukt med lystraditioner. Krybben uden 
for med Jesusbarnet, engle og får. 

Vi så de fi ne butikker med røde løbere 
og dørmænd. Butikker vi bare nøjedes 
med at kigge på. 

Så blev tiden, vi måtte se at fi nde 
tilbage til holdepladsen for vores bus.

Et par af os var godt 
udstyret med et krus 
varm gløgg - uhm. 

Et par frøs åbenbart 
eller tog fejl af bus-
sens farve, de valgte at 
tage med en bus som 
kørte før, og ankom 
til Vejen. Håber de er 
kommet hjem? 

Jeg vil på mine rejse-
bekendtes vegne, takke 
for en rigtig dejlig 
juletur til Hamborg. 

En stor tak for servi-
cen i bussen. En særlig 
stor tak til Kurt Olsen 
for et rigtig godt stykke 
arbejde for dine beboere 
i mange år i afd. 9-10.

Pia Lauersen, 
afd. 9-10

KG Hansen & Sønner a/s
MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755
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 viceværtkontoret.

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 Ved indgang til viceværtkontoret. 

Fyrparken 348 6710 Esbjerg V Til højre for døren til vaskeriet.

Thulevej 104 6715 Esbjerg N På plankeværket ved siden af porten. 

Tvillingernes Kvarter 88 6715 Esbjerg N På endevæg af vaskeriet.

Kallesbjergvej 28 E 6720 Fanø Ved indgang til viceværtkontoret.

Hent APP: ”TrygFonden - Hjertestarter” til mobilen og iPad. APP’en giver en 
vejledning i, hvordan du bruger hjertestarteren, yder førstehjælp og tilkalder hjælp.

Pia Lauersen, 
afd. 9-10
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Sikringscenter

Helgolandsgade 22 . 6700 Esbjerg 
Fax 75 453 532 . elt@elt.dk
www.elt.dk

Totalleverandør  
indenfor låse- og  
adgangskontrolsystemer

Tlf. 75 123 666

• 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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6700 Esbjerg
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• Ornamentglas
 og brusedøre
• Brandbeskyt-
 tende glas

Helgolandsgade 28 • 6700 Esbjerg • 75 15 79 00

Renovering af trægulve • Lud-/oliebehandling
Gulvafslibning • Nye trægulve • Lakering

GULVAFSLIBNING
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SNEDKERVEJ 2 · 6710 ESBJERG V 
TLF. 75 15 07 71 · WWW.ESBJERGFINER.DK

JØRGEN JENSEN
TØMRER OG SNEDKER · SÆDDING FINERCENTRAL A/S

Juletræsfest 2014
Igen blev den årlige juletræsfest afholdt i Kvaglundhallen.

Nisseorkestret leverede musikken, og julemanden leverede 
danselegene sammen med børnene, de voksne deltog også ivrigt 
i de forskellige indfald, som nissefar fi k.

Der var rigtig god deltagelse af både børn og voksne - der var 
solgt ca. 70 billetter fl ere end sidste år. Det tegner godt, hvis 
den tendens fortsætter.

I år havde jeg mit barnebarn på 15 måneder med, og han fi k 
meget ud af festen, og det fi k vi andre også.

Det er en god ide, at uddele poserne så sent som muligt for 
at holde på folk, så musikken ikke skal spille for en lille fl ok den 
sidste halve time.

Ellers forløb det hele som sædvanligt med god stemning og 
højt humør.

En tilfreds deltager
Knud Larsen , afd. 32

Skuffet deltager
Redaktionen har modtaget:
Jeg vil gerne give min mening til kende, 
angående årets juletræsfest.

Det var en meget skuffende oplevelse, 
og en dårlig julemand, som fi k sat gang 
i ungerne, omkring snolderposerne. 

Han kaldte alle børnene ud på gulvet 
klokken 15.15, og opfordrede dem til 
at tage mor og far med, så de kunne få 
deres poser.

Det kunne de bare ikke, da de først 
blev udleveret klokken 16.30, det var 
meget upædagogisk.

Så ved jeg ikke rigtig, hvor mange 
børn der kender Billedbladet samt 
Mary og Frederik, men det gjorde de 

fl este ikke. Han var ikke særlig god den 
julemand.

Da de så fi k deres snolderposer, var 
der skuffelse at læse, for hvor var den 
dårlig. Det kan man ikke være be-
kendt, dem som har sammensat posens 
indhold. Den var ganske enkelt ikke 
pengene værd.

Nej det var ikke værd at bruge en 
søndag eftermiddag på.

Tænk jeg om næste gang fritidsudval-
get, dette var for simpel. Jeg kommer 
der ikke mere med mine børnebørn

Kirsten Pedersen
Afdeling 2

Svar fra fritidsudvalget og julemanden:
KL. ca. 15.15 siger julemanden til 

børnene, at de skal hente en voksen og  
komme ud på gulvet, inden han har talt 
til 24, som er juleaften, så får I en pose 
inden I går hjem (og ikke som du skriver, 
han sagde).

Det har han sagt i 30 år, så det må jo 
passe, hvad julemanden siger.

Posens indhold vil vi give dig ret i, og 
fritidsudvalget vil være mere opmærk-
som på poserne til næste gang, der er 
juletræ.

Inger Tingberg, 
Formand for fritidsudvalget

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.
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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 380
Kontaktperson: 
Charlotte Larsen, Thulevej 6

Voksenklub 
Thulevej 298 
- kreativ tirsdag kl. 19.00-22.00
- kreativ fredag kl. 19.00-23.00

Stengårdsvej
Cykelværksted
Stengårdsvej 88
-  mandag-tirsdag og onsdag 

kl. 8.00-12.00 og 12.30-16.00
Kontakttelefon 26 97 26 15.

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/Dart
på petanquebanen afd. 18
(ved den store legeplads/ 
Stengærdet  64)
- fredag kl. 14.00

Sommerhalvår:
Petanque ved ”Højhuset”
- fredag kl. 14-16

Vinterhalvår:
Dart i Festsalen
- fredag kl. 14-16

Motionsrum
Stengårdsvej 46
-  tirsdag-onsdag og torsdag kl. 

15.30-17.00 (for mænd)
- l ørdag kl. 7.00-9.00 (mænd over 50 

år)
-  tirsdag og torsdag kl. 19.00-20.30 

(for kvinder)

Spejder
Stengårdsvej 40 
1-2 år: Mikrober 1:
 Mandage kl. 16.00-18.00
3-5 år: Mikrober 2: 
 Onsdage kl. 16.00-18.00
6-8 år: Mikro tirsdage kl. 16.00-
18.00
9-10 år: Mini onsdage kl. 19.00-21.00
11-13 år: Junior tirsdage kl. 19.00-
21.00

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

Mosaikken  
Aktivitetshus for ældre med 
anden etnisk baggrund
Stengårdsvej 128, st tv
- 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.
Sauna
Platanvej 4A, kld.
– åbent døgnet rundt
Henvendelse viceværtkontoret

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/gårdkollegietfoodclub@møllebæk/gårdkollegiet

Har du bidrag til 
“Fritid i din afdeling” 

eller ændringer
så kontakt:

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

- tlf. 75 26 90 24 
eller administrationen.
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Ny legeplads 
Klatreborg og gynger til børnene i 
afdeling 18 på Stengårdsvej

I det sene efterår 2014, blev der af 
entreprenørfi rmaet Brinck foretaget 
udmåling til en ny legeplads i afdeling 
18 på Stengårdsvej.

Og i overværelse af afdelingens be-
styrelse, blev det første spadestik taget 
af bestyrelsesmedlem Niels Nielsen.

Den 21. december 2014 blev der 
holdt uoffi ciel indvielse af den længe 
ventede legeplads med klatreborg og 
to gynger. Offi ciel indvielse vil blive 
foretaget til foråret, når vejret er til 
udendørsleg. 

Legepladsen blev vedtaget med et 
stort skriftlig fl ertal af ja-stemmer fra 
beboerne i området, og en enstemmig 
bestyrelse vedtog derfor, at pladsen 
skulle opføres. Klatreborgen og gyn-
gerne blev modtaget af både børn og 
voksne med stor glæde og forventning, 

især da der i området ikke fi ndes den 
form for legepladsudstyr. 

Årstiden for opførelsen var måske 
ikke det rette tidspunkt, men bestyrel-
sen modtog et tilbud fra legetøjsfabri-
kanten, som der ikke kunne siges nej til, 
da der kunne spares mange penge. 

Nogle beboere vil måske spørge om 
det medfører 
huslejeforhøjelse i 

afdeling 18, men til dette kan vi sige, at 
det gør det ikke. Bestyrelsen arbejder 
fortsat på at undgå huslejeforhøjelse.
Bestyrelsen ønsker alle børn i afdeling 
18 tillykke med legepladsen, som sikkert 
vil give noget god motion til jer, og 
noget frisk luft til jeres forældre.

Bestyrelsen i afdeling 18

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

Niels Nielsen, bestyrelsesmed-

lem i afdeling 18, tager det 

første spadestik

De nye gynger bliver taget i brug.

Klatreborgen betragtes af kommende brugere.

Malerfirmaet Thordsen A/S
Storstrømsvej 35
  6715 Esbjerg N
  Tlf.: 75 12 45 33

www.thordsen.dk

Bygningsmaler

Tapetsering
Sprøjtelakering

Farverådgivning
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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: Christian Petersen
Spangsbjerg Møllevej 54E, mobilnr.: 40 50 01 08
Træffetid: Efter kl. 18:00

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 37
Plads: 50 personer
Udlejning: Heidi Antonsen, 
J.L. Heibergs Allé 7, tlf. 28 60 24 22
Træffetid: Kl. 13:00-18:00 

Toftsvej 24, kld. - Afdeling 1
Plads: 20-25 personer
Udlejning: Tom Petersen, 
Toftsvej 30, tlf. 40 38 61 41
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., tlf. 75 14 00 31 
Træffetid: Mandag kl. 19:00-21:00
Udlejes til beboere i Ungdomsbo

Stengårdsvej 163 - Afdeling 18
Plads: 70 personer.
Udlejning: Aydrus Osman Ahmed og 
Zainab Al-Ward, Stengårdsvej 26 st.th., 
tlf. 60 66 88 90 / 60 66 88 92
Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-20:00
Udlejes kun til beboerne på Stengårdsvej 

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: Lillian Hjort Jensen, 
Vølundsvej 2, tlf. 75 15 15 87
Udlejes kun til beboerne i afdeling 92

6710 Esbjerg V
Fyrparken 20-22 kld. - Afdeling 9
Plads: 40 personer.
Udlejning: Rita Thuesen, 
Fyrparken 14, 1, tlf. 28 38 81 74
Træffetid:  Kl. 17:00-19:00 

Fyrparken 170 - Afdeling 26-29
Plads: 50 personer
Udlejning: Camilla Kremerbak,
Fyrparken 440, tlf. 30 61 73 54
Træffetid: Tirsdag kl. 20:00-21:00 
(dog ikke juli måned)
Udlejes kun til beboerne i afdeling 9-10-26-29

Tvillingernes kvt. 88 - Afdeling 40
Plads: 90 personer.
Udlejning: Hans Hansen, 
Tvillingernes Kvarter 88, tlf. 75 15 75 35 
Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9:30

Tvillingernes kvt. 90 - Afdeling 40 
Plads: 30 personer.
Udlejning: Hans Hansen, 
Tvillingernes Kvarter 88, tlf. 75 15 75 35
Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9:30
 
6715 Esbjerg N
Thulevej 454 - Afdeling 21
Plads: 45 personer
Udlejning: Kaj Kristensen, 
Thulevej 454, tlf. 60 69 54 41
Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-18:00 
 
6720 Fanø
Kallesbjergvej - Afdeling 27 og 58
Plads: 60 personer
Udlejning: Mette B. Lauritzen, tlf. 20 89 48 47
mail: ninja@fanonet.dk 
(træffes hverdag efter kl. 18.00)
Udlejes til alle på Fanø 

6731 Tjæreborg
Sneumvej 17 E - Afdeling 12
Plads: 40 personer
Udlejning: udlejning: Bjarke Vinbech,
Sneumvej 29 A, tlf. 20 81 61 64 
(træffes efter kl. 16.00)
Udlejes kun til beboerne i afdeling 11 og 12

6700 Esbjerg
Platanvej 1 og 7 (2) - Afdeling 37
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, Stengårdsvej 26 st.th., 
tlf. 60 66 88 90 / 60 66 88 92 mellem kl. 
17-20.
Ingen henvendelser i weekenden.

Stengårdsvej 120 mf. (2) - Afdeling 13
Udlejning: Aydrus Osman Ahmed
Stengårdsvej 26 st.th, tlf.: 60 66 88 90 eller 
60 66 88 92 mellem kl. 17-20.
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: Kaj Kristensen,
Thulevej 420, tlf. 60 69 54 41
Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-18:00

6731 Tjæreborg
Sneumvej 69 (2) - Afdeling 11
Udlejning: Mette Rømer
Sneumvej 45, tlf. 41 47 05 47

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,-

Hotelværelser
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Velkommen til….
Anita Jepsen
Økonomi assistent

Anita Jepsen 
(45) er ansat 
som ny øko-
nomiassistent 
på deltid på 
kontoret på 
Nygårdsvej.

- Det er 
et rigtigt drømmejob, fastslår Anita 
Jepsen, der fl yttede fra Aabenraa til 
Esbjerg i 2011, da hun mødte ”prinsen 
på den hvide hest”. Ja det var egentlig 
anlægsgartneren på den blå havetrak-
tor!

I Aabenraa var hun ansat i en bolig-
forening.

- Jeg kom i voksenlære i 2006, og var 
der indtil 2011. I det første års tid i Es-
bjerg arbejdede jeg på boligforeningens 
kontor i Skærbæk, men blev træt af den 
lange køretur. Derefter fi k jeg job på 
Aalborg Universitet, men jeg længtes 
tilbage til arbejdet i en boligforening, så 
jeg var heldig, da der blev et job til mig 
her i Ungdomsbo.

- Hvorfor deltid?
- Fordi vi er en familie med 4 sam-

menbragte børn i alderen fra 11-17 år. 
Vi har valgt, at jeg går på deltid, så der 
kan være ro og styr på tingene i den 
nye famili e. Det synes vi er vigtigt, og 
det bruger jeg så tid på.

- Hvad med fritiden?
- Den går med hus, have og børn. 

Derudover træner jeg cirka tre gange 

om ugen med styrketræning/kettlebells. 
Jeg elsker at lave mad og bage. Men 
der bliver også tid til at gå på café med 
veninderne ind imellem.

Mads Runge
Vicevært

Mads Runge 
(29) er ansat 
som vicevært i 
Fyrparken. 

Arbejdet var 
dog ikke helt 
nyt for ham, 
idet han sidste 

år var sommermand ved kollegierne.
Han er uddannet tømrer, men havde 

lyst til at prøve noget nyt.
- Jeg blev ledig, og prøvede derfor at 

sende en række uopfordrede ansøgnin-
ger, og én af dem var til Ungdomsbo. 
Jeg blev kontaktet af inspektør Jan 
Frandsen, der tilbød mig et 6 måneders 
job som sommermand. Det var lige mig 
at arbejde udendørs.

- Jeg er rigtig glad for skiftet og fast-
ansættelsen her i Fyrparken. Jeg kan 
godt lide arbejdet, det er selvstændig, 
- frihed under ansvar, og så er der gode 
kolleger, siger Mads Runge, der er født 
og opvokset i Fovrfeldt-området.

- Hvad med fritidsinteresser?
- Det er der ikke så megen tid til, for 

vi har tre børn på 6 og 3 år samt en lille 
på 7 måneder og en hund, siger den 
nye vicevært med et smil. Det er længe 
siden, han har prøvet at sove længe 

en morgen, men der bliver dog tid til 
badminton én gang om ugen.

Kenny Gaardsdal
Fast afløser

Kenny Gaards-
dal (57) er 
ansat som ny 
fast afl øser for 
viceværterne i 
Ungdomsbo.

Han har de 
sidste to somre 

været sommermand på Stengårdsvej, så 
han kender lidt til arbejdet i forvejen.

- Uddannelse?
- Næ ingen uddannelse, men masser 

af livserfaring, siger Kenny Gaardsdal 
med et smil. Han har 40 års erfaring på 
arbejdsmarkedet.

Han har bl.a. arbejdet som salgs-
chauffør hos Cocio og Premiere Is, på 
slagteriet, hos Jens Lysholdts’ eft.  samt 
Jensen og Jensen.

- Det har alle været i servicefunk-
tioner, og det kan man jo også sige, 
at jobbet som vicevært er. Jeg er glad 
for mit nye job, og så er her en god 
arbejdskultur.

- Hvad med fritidsinteresser?
- Vi har et barnebarn på 5 år samt to 

hold gamle forældre, så det tager tid, 
siger Kenny Gaardsdal, der dog får tid 
til seniorgymnastik i Hermod.

Tidligere har han brugt mange timer i 
EfB, som bl.a. fodboldtræner.

Julehygge - klippedag
Voksne og børn hyggede 
sig sammen, da afdeling 40 
(Sønderris) holdt julehygge-
klippedag søndag den 23. 
november 2014.

De mange voksne deltagere 
varmede sig på gløgg og kaffe, 
mens der var sodavand til 
børnene og æbleskiver til alle. 
Foruden at klippe julepynt, blev 
der også sunget julesange. En 
festlig start på juletiden.

21



Trappenyt
Nr. 1/2015

Årgang 55  

Redaktion:
Inger Tingberg, afd. 8
(ansvarshavende)
Henning R. Radoor, afd. 26-29
Kirsten Gaulshøj, afd. 18
Jan Frandsen, Ungdomsbo
Gitte Lau Falkengren, Ungdomsbo

Lydia Lund Rasmussen (journalist)
Næsgårdvej 7, Toftnæs, 
6800 Varde, 
Tlf. 75 26 90 24 / 20 93 13 63, 
E-mail: lydia@mail.dk

Oplag: 4.200

Tryk: Grafi sk Trykcenter A/S
Papir: NOPA MATT (Svanemærke)

Det er tilladt at citere fra bladet 
med tydelig angivelse af kilde.

Næste nummer af Trappenyt 
udkommer omkring 
22. maj 2015.
Materiale til dette nummer skal være 
redaktionen i hænde senest 
18. marts 2015.

Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
Tlf. 76 13 50 50
E-mail: post@ungdomsbo.dk
www.ungdomsbo.dk

Telefonerne er åbne: 
 mandag-onsdag fra kl. 10.00-14.00
torsdag fra kl. 10.00-12.30
 og kl. 14.00-17.00
fredag  fra kl. 10.00-12.30 

Kontorets åbningstid:
mandag-onsdag  kl. 10.30-13.30
torsdag   kl. 14.30-17.00
fredag  kl. 10.30-12.30
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Hold dig inden
for striberne
På Palnatokes Alle er der blevet 
”optegnet” parkeringsbåse, som 
viser hvor tæt man bør holde 
ved indkørslerne, så der kan 
være plads til så mange biler 
som muligt.
Men når bilerne holder, som 
foto’erne viser, er det spild af 
masser af plads.
Så derfor en opfordring fra 
afdelingsbestyrelsen: Parker 
nu bilen i båsene og ikke 
halvt i båsen og halvt uden 
for som vist på billederne.

Willy Kannebjerg
afdeling 3afdeling 3

På Palnatokes Alle er der blevet 
”optegnet” parkeringsbåse, som 
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Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Vi søger nye, begavede kollegaer.  
Læs mere på karriere.deloitte.dk

•  Vi er eksperter  
i løsninger  
til badeværelset

•  Besøg vores butik  
med alt til  
badeværelset

•   Bliv inspireret på  
www.ic-nielsen.dk

Vi laver også kvalitets
VVS- og smedearbejde

Østre Gjesingvej 19 · 6715 Esbjerg
Tlf. 75 12 96 22 · www.ic-nielsen.dk

Bedre Bad 
Esbjerg

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

Få 7 rigtige...
1. Hvor og hvornår holder afd. 9 og 10 afdelingsmøde?  _________________________

2. Hvilken afdeling har fået ny legeplads?  ___________________________________

3. Hvem er ny vicevært i Fyrparken?  ________________________________________

4. Hvem har i 2014 boet 50 år i samme lejlighed?  _____________________________

5. Hvilken pris fik Spar på Bøndergårdsvej?  ___________________________________

6. Hvem fylder 40 år den 23. marts 2014  ____________________________________

7. Hvor er der blevet optegnet parkeringsbåse?  _______________________________

(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn  ________________________________________________________________

Adresse  ______________________________________________________________

Kuponen indsendes senest 16. marts 2015 til:
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg

Der trækkes lod om tre gavekort på: kr. 150,- 125,- og 100,-

Vindere fra konkurrencen i det seneste nummer af Trappenyt:
1. præmie: Margit Madsen, Kallesbjergvej 22 B
2. præmie: Birthe Hansen, Fyrparken 460
3. præmie:  Vita Høgsberg, Fyrparken 368 


