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Fra formandens skrivebord
Organisationsbestyrelsen håber, 
at alle har nydt den dejlige 
sommer på altaner, i haveanlæg 
og haver i vores bebyggelser

De fl este steder er det gået rigtig godt, 
og der er blevet ”hygget igennem”. Men 
der har også været udfordringer med, 
at nogle festligholdt de lange sommer-
aftner lidt for længe, og det er selv-
følgeligt aldrig acceptabelt, hvis man 
generer sine naboer med larm til langt 
ud på natten!

Med hensyn til renholdelse og op-
rydning i haverne, besluttede organi-
sationsbestyrelsen sidste år, at det ikke 
længere er afdelingsbestyrelsen i de 
enkelte afdelinger, men varmemeste-
ren, der nu foretager inspektion af, at 
haverne er renholdte og ryddelige. 

Det går også rigtig godt de fl este ste-
der, men også her er der udfordringer 
for nogle med fortolkningen af, hvad 
der er renholdt og ryddeligt. 

Når man bor i Ungdomsbo, har man 
underskrevet en lejekontrakt, der 
henviser til, at man vil overholde vores 
ordensreglement, og det gør langt de 
fl este da heldigvis også!

Rejsegilde og nybyggeri
Vi glæder os til at kunne fejre rejsegilde 
på vores 16 nye Futura familieboliger 
på Storetoft på Fanø, den 11. septem-
ber. Det ser ud til at blive nogle fi ne 
huse af en god kvalitet.

Samme boliger er under projektering 
med 6 boliger på Kærvej i Tjæreborg, 
og der er gang i en ny lokalplan for 
området ved Fyrparken med henblik på 
at bygge 50 – 60 nye Futura boliger på 
Strandvænget.

Samtidig har projektafdelingen 
også godt gang i projekteringen af 87 
almene boliger, som skal ligge der hvor 
biografen er nu, når biografen fl ytter 
til nye lokaler ved siden af ”Broen” i 
Exnersgade.

Vi har også andre planer, der bare 
ikke er så konkrete endnu. Men vi synes, 
at Byrådet snart skal til at drøfte og 
beslutte parkeringsbehovet i ”indre by” 
fra sidste valgkamp, så vi kan komme 
i gang med at bygge de 155 boliger 
vi havde fået ”kvote” til at bygge på 
Museumspladsen.

Organisationen
Effektiviseringsstrategien som orga-
nisationsbestyrelsen besluttede i 2016 
viser nu så gode resultater, at der til ok-
tober kan ske et fald i huslejen i mange 
afdelinger, hvilket vi er rigtig glade for. 

Vi kan se, at det nytter at værdi-
sætte kvalitet, service og arbejds-
miljø, og det giver os mod til at 
fortsætte med at drøfte mulighe-
derne blandt beboere, afdelingsbe-
styrelser, ejendomsfunktionærer, 
kontorpersonalet og organisations-
bestyrelsen, og tage initiativ til nye 
effektiviseringer, så vi når målet i 

2020.

Organisationsbestyrelsen ønsker alle 
beboere, personale og samarbejdspart-
nere et godt, lunt og behageligt efterår.

Claus-Peter Aanum, 
organisationsbestyrelsesformand.
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De nye Servicecentre
Beboerservice tilrettelægges nu ud fra de 5 nye Servicecentre

Fyrparken 348:  varmemester Per Bylund
mail: fyrparken@ungdomsbo.dk tlf. 75 15 23 27
tilknyttede afdelinger: Fyrparken (9-10-26-29)  
 Sønderris (40)
 Thulevej (21)
 + ældreboliger

Hermodsvej 32:  varmemester Brian Skytte
mail: hermodsvej@ungdomsbo.dk tlf. 75 13 46 21
tilknyttede afdelinger:  Hermodsvej, Jagtvej m.fl . (2-3-4)
 Spangsbjerg Møllevej (5)
 Bøndergårdsvej m.fl . (6)
 Jerne/Tjæreborg Kollektivhus (Mellemvangs Alle) (22)
 Kastanien, Vølundsvej (92)

Stengårdsvej 319:  varmemester Carsten Nygaard
mail: stengaardsvej@ungdomsbo.dk      tlf. 75 14 54 56
tilknyttede afdelinger: Stengårdsvej m.fl . (8-13-14-17-18-19-76)

Østergade 62A: varmemester Michael Riber
mail: oestergade@ungdomsb.dk tlf. 75453950
tilknyttede afdelinger: Fanø (27, 28, 56, 58, 81, 82)
 Midtbyen (20, 32, 35, 44, 46, 48, 51, 55)
 Toftsvej (1)
 Grundtvigsallé og Storgade (34)
 Ringen (53)
 Tjæreborg (11, 12)
 Jerne/Tjæreborg Kollektivhus (Sønderled) (22)

Spangsbjerg Møllevej 62: varmemester Susanne Lauridsen
mail: spmoellevej@ungdomsbo.dk tlf: 77 77 44 00
tilknyttede afdelinger: Sct. Georg Kollegiet (45)
 Møllebæk Kollegiet (61)
 Vognsbøl Kollegiet (62)
 4. Maj Kollegiet (63)
 Grådby Kollegiet (64)
 Park Kollegiet (66)
 EHI Kollegiet (67-86)
 Gårdkollegiet (75)

Du kan fortsat benytte afdelingens nor-
male mail og tlf. nr. som du kender. Dit 
opkald bliver automatisk viderestillet.
Udenfor centrenes normale åbningstid 
kl. 9.00-10.00 kan du benytte service-
telefonen tlf. 76 13 50 91 i administra-
tionens åbningstid.

Opgaverne bliver opdelt i akut-, ha-
ste- og planlagte opgaver.

Der vil kun være ganske få opgaver, 
der går under kategorien akut-opgaver, 
og som kræver øjeblikkelig handling.

Omkring 20 pct. af de øvrige opgaver 
forventes at have karakter af haste-
opgaver.

De resterende opgaver er planlagte 
opgaver, som udføres indenfor 5 
arbejdsdage. Opgaverne planlægges ud-
ført, så det passer bedst driftsmæssigt, 
og det er varmemesteren, der bestem-
mer tidspunktet.

Det er derfor vigtigt, at vi får de rette 
kontaktoplysninger (tlf.nr.), så vi kan få 
adgang til lejligheden, når den planlagte 
opgave skal udføres, siger driftschef 
Erik Boyschau.

- Hvis ikke vi kan få kontakt, bort-
falder aftalen, og du skal henvende dig 
igen til servicecentret.

Har du husket 
at tegne en 

indboforsikring

Det kan blive dyrt 
for dig, hvis ulykken 

sker, og du ingen 
forsikring har
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Beboerne inddrages
i byggesagerne
Det er de glade for i Fyrparken, ESB og på Fanø

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Der renoveres og bygges nyt i Ung-
domsbo som aldrig før.

Foruden den store renovering på 
Stengårdsvej, så renoveres der også 
i ESB (Esbjerg Sociale Byggeselskab), 
og snart går man i gang i afdeling 26 i 
Fyrparken.

Der bygges 16 nye boliger på Fanø, 
hvor der lige har været holdt rejsegilde.

Snart går man i gang på Tovværks-
grunden, og derefter bygges nye boliger 
på Strandvænget og i Tjæreborg.

Det giver travlhed i projektafdelin-
gen, men samtidig er det vigtigt at 
nuværende og kommende beboere 
inddrages i det, der skal ske.

Det sker i form af byggeudvalg, hvor 
der både i Fyrparken, i ESB og på Fanø 
er stor tilfredshed med, at man inddra-
ges i beslutningsprocessen.

Har haft indfl ydelse
I afdeling 26 i Fyrparken skal alle 84 
boliger renoveres med bl.a. nyt badevæ-
relse og udskiftning af havefacaden.

Der er 21 boliger, der omdannes til til-

gængeligheds-boliger, samt 12 1-rums 
boliger der lægges sammen til 2-rums 
boliger. Her får man både nyt badevæ-
relse og køkken.

Hanne Kyster bor i én af de boliger, 
der skal omdannes til tilgængeligheds-
bolig.

- Der er tale om at dørene skal gøres 
bredere, så der kan komme en kørestol 
igennem, ligesom både køkken og bad 
skal gøres handicapvenligt, fortæller 
Hanne Kyster.

Hun er glad for at være med i bygge-
udvalget, og føler hun her gør en forskel.

- Det er vigtigt, at tingene bliver 
gjort rigtigt fra starten, og jeg har da 
haft mine heftige diskussioner med 
arkikten, men jeg har også fået rettet 
på de oprindelige tegninger.

- Arkitekten ville have døren ind til 
soveværelset fl yttet fra gangen ind i 
stuen, men det ville da ødelægge stuen 
fuldstændig, siger Hanne Kyster.

- Jeg føler, jeg er blevet hørt, og det 
er rigtig dejligt, at Ungdomsbo lytter til 
beboerne, for det er jo os, der skal bo 
og leve her. 

- Ved byggemøderne oplever jeg, at 
medarbejderne fra administrationen 
er gode til at lade os komme til orde, 
og hører hvad vi har på hjertet, siger 
Hanne Kyster.

Hun har meldt sig selv til byggeud-
valget, da der kom en opfordring til 
beboerne, men det er ikke første gang, 
hun har prøvet at sidde i byggeudvalg 
da hun tidligere gennem Centerklub-
ben i Sædding har været med omkring 
Lyngvej, Søstjernen, Åmoseparken og 
Fovrfeld Ældrecenter.

Hun har boet i sin nuværende lejlig-
hed i omkring 8 år. Ægteparret startede 
med at bo i Ungdomsbo, købte så hus, 
som hun solgte, da hun mistede sin 
mand.

Fantastisk indsats for os
I Esbjerg Sociale Byggeselskab (ESB) 
skal 48 boliger renoveres.

12 af boligene skal have nyt bade-
værelse, alle skal have nyt køkken, nye 
installationer og gulvvarme samt nye 
døre.

Alex Jensen fl yttede ind på Grøn-
vangsvej for 4 år siden, og er medlem 
af byggeudvalget.

- Jeg regner med, jeg skal bo her 
resten af mit liv, så selvfølgelig vil jeg 
da gerne have indfl ydelse på, hvad der 
skal ske.

- Det trænger så afgjort til en kærlig 
hånd i stueetagen, det er bl.a. dårligt 
isoleret. Når huslejen nu stiger med 
483 kr. om måneden, så skal vi have det 
bedste for pengene, og vi får meget for 
pengene, siger Alex Jensen.

Som tidligere AOF konsulent og 
skoleleder er han vant til de forskellige 
problemstillinger, han nu står overfor, 
og derfor mener han også, han har 
noget at bidrage med.

- Det er jo vigtigt, vi træffer de 
rigtige valg. Men at jeg både kan få 
nyt badeværelse og nyt køkken for en 
lille huslejestigning, det synes jeg er 
fantastisk.

- Selvfølgelig skal vi vælge materiale 
etc. ud fra den økonomi, der er fastlagt, 

Hanne Kyster.
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men jeg kan også selv bidrage med 
noget ekstra, hvis det er et ønske.

- Jeg synes, medarbejderne fra admi-
nistrationen i Ungdomsbo har gjort en 
fantastisk indsats for os. De er virkelig 
dygtige og gør et godt stykke arbejde.

- Det gør også de to genhusnings-
konsulenter. Det er rart, der er styr på 
det. Vi skal genhuses i seks uger, og det 
bliver på det tidligere Esbjerg Højskole.

- Vi er i trygge hænder, og det har 
været sjovt at deltage i, siger Alex 
Jensen.

Ros for at inddrage os
Der blev holdt rejsegilde tirsdag den 11. 
september 2018 på de 16 nye boliger, 
som Ungdomsbo bygger på Nørby 
Pedersens Toft på Fanø.

Her fl ytter bl. a. ægteparret Asta og 
Poul Thiesen samt Anne Lise og Robert 
Sørensen ind.

De to ægtepar glæder sig rigtig me-
get. De har begge været med fra star-
ten på det første projekt, som desværre 
måtte droppes på grund af økonomien.

Asta Thiesen: - Jeg blev så gal, at 
jeg gik hjem og skrev et vredt brev til 
borgmesteren, men det har jeg nu ikke 
hørt fra. Jeg synes, det var for dårligt 
af Fanø Kommune.

Robert Sørensen: - Det er dyrere at 
bygge på Fanø, og det synes jeg, kom-
munen 

skal have i tankerne. Det er dejligt at bo 
her, men det er også dyrere.

- Vi var jo meget inddraget i byg-
gesagen i det første projekt, og det var 
rigtig spændende. Vi har også været 
med i det nye projekt, men der har 
ikke været så mange 

ting, vi skulle tage stilling til, siger 
ægteparrene og fortsætter:

- Vi har kun ros til overs for Ung-
domsbo, og for den måde, vi har været 
inddraget. Det har været dejligt.

Begge glæder sig til at fl ytte 
ind til foråret, dels fordi det 
bliver dejligt at komme i noget 
nyt, dels fordi det ligger rigtig 
godt.

- Det er meget centralt. 
Der er ikke langt op til byen 
og indkøb på en cykel. På 
den anden side ligger vi ud 
til åben område, så vi er tæt 
på naturen, ja, vi kan også se 
vand herfra.

De 16 boliger er på 104 
kvm., og der har været rift 
om at få lov at fl ytte ind. 
De nye beboere er en pæn 
blanding af unge familier 
med børn, dem midt imellem 
og pensionister.

Til de sidste hører æg-
teparrene Asta og Poul 
Thiesen samt Anne Lise og 
Robert Sørensen, som begge 
har valgt at sælge huset og 
fl ytte i lejebolig.

Robert Sørensen samt Asta og Poul Thiesen.

Alex Jensen.
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Flot ny legeplads i Syrenparken
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Det er tre år siden, de første tanker blev 
tænkt i afdelingsbestyrelsen i afdeling 
6 i Syrenparken.

Nu står det hele klar til glæde for 
både børn, unge og voksne.

Det første var hjørnet Baggesens 
Alle/Skolebakken, der skulle renoveres 
og åbnes op, så der dels blev bedre 
oversigt for trafi kanterne, dels blev en 
hyggekrog.

Det næste var en ny legeplads, og 
efter lidt trængsler sommeren igennem 
kunne legeområdet indvies lørdag den 
1. september.

En legeplads der er blevet indret-
tet efter børnenes ønsker, idet de blev 
inviteret til at deltage i 
workshop, hvor de havde 
mulighed for at fortælle 
om deres helt specielle 
ønsker.

Det betyder, at 
afdelingsbestyrelsen 
håber, at børnene og de 
unge tager ejerskab, og 
dermed passer godt på 
tingene.

Det er blevet dejligt 
med trampolin, hænge-
køjer, nye legeredskaber 
og en renovering af 
multibanen. Og afdelin-
gens børn og unge har 
med begejstring taget 
det nye område i brug.

Specielt multibanen er 
fl ot og anderledes. Her 
har de allieret sig med 
Esbjerg Fotoklub, og der 

er sat 64 billeder op rundt om banen, 
både indvendig og udvendig.

To tredjedel af billederne er fra Øster-
byen, mange er fotos af børn, der bor i 
Syrenparken, resten er fotos fra andre 
steder i Esbjerg og omegn.

- Vi har fået penge fra Lauritsen 
Fonden og fra Local Up, og det reste-
rende har vi taget fra vore henlæggel-
ser, fortæller afdelingsformanden Peter 
Weilkiens, der indrømmer, at det ikke er 
helt billigt at lave en fl ot ny legeplads.

- Men vi har fået god hjælp fra 
Local Up med Mille Pedersen og vores 
inspektør Søren Nim Nielsen, der begge 
skal have stor ros for deres indsats siger 
afdelingsformanden.

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
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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

Flot festsal i 
Syrenparken
Festsalen i Syrenparken her fået en 
overhaling, og fremstår nu fl ot og 
indbydende.

Her er plads til 50 personer, stort 
dejligt køkken og direkte udgang til 
grønt område.

- Vi synes, det er blevet dejligt, siger 
Heidi Antonsen, der står for udlejnin-
gen. Hun forstår ikke, der ikke er fl ere, 
der benytter festsalen.

Det koster 900 kr. at leje festsalen for 
beboere i Syrenparken og på Toftsvej, 
og 1100 kr. for ikke-boende. Rengørin-
gen klarer Heidi Antonsen, og det koster 
500 kr.
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Nu tager det form
Status på Helhedsplanen for Stengårdsvej
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Selvom beboerne synes de stadig bor 
på en byggeplads med alt hvad det in-
debærer, så begynder det at tage form, 
og de kan se konjunkturerne af, hvordan 
Stengårdsvej kommer til at se ud efter 
at den store renovering er færdig.

Det gælder selvfølgelig mest uden-
dørs, hvor det første gårdrum er ved at 
være færdig, p-pladserne er på plads, 
og der arbejdes med de små aktivi-
tetssteder, der skal være for enden af 
gavlene ud mod Stengårdsvej.

Her er de første to aktivitetssteder 
ved at være klar.

Men vejrguderne har ikke været med 
de medarbejdere, der er i gang med  
udearealerne. 

Først var det meget vådt sidste 
efterår, inden hård frost satte stopper 

for arbejdet. I sommer har det 
tilgengæld været så tørt, at de 
mange nyplantninger  har haft 
det svært, og mange ting er 
udsat på grund at det solrige 
vejr.

Men det første gårdrum vil 
snart står klar. Alle gårdrum 
er delt op i temaer, navnet på 
gårdrummet  ved boligerne 
24-40 er Bakkerne, som det 
også kan ses på billedet på 
forsiden af Trappenyt.

Der arbejdes også i de to 
næste gårdrum: Marsken og 
Haverne.

Status på Helhedsplanen er, 
at renoveringen nu er halv-
vejs.

I tilgængeligheds-lejlighe-
derne er håndværkerne i gang 
i opgang 112, og de to sidste 
opgange 134 og 136 starter 
op i løbet af efteråret.

Renoveringen af renove-
ringsboligerne er i gang fra 
nr. 90-108, hvor der arbejdes 
fra august 2018 - marts 
2019.Der arbejdes med de nye terrasser, der erstatter haverne.

Et af de nye aktivitetssteder 
på Stengårdsvej.
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Samtykke til digital
kommunikation
Foranlediget af den nye persondataforordning, som trådte i 
kraft 25. maj 2018, vil Ungdomsbo gerne have dit samtykke til 
digital kommunikation, så vi bl.a. kan sende breve, varslinger, 
forbrugsregnskaber m.m. til dig digitalt.

For at afgive dit samtykke skal du logge ind på www.ung-
domsbo.dk ”Min side” med dine loginoplysninger.

Under Menupunktet ”Personlige oplysninger” fi nder du det 
punkt, der hedder ”Samtykke”.

Her er der fem spørgsmål, du kan tage stilling til, hvis du 
ikke allerede har afgivet dit samtykke.

Pengeløst kontor
Første fase af Boligforeningen Ung-
domsbos pengeløse kontor er iværksat, 
og beboerne har taget godt imod den 
nye måde at sælge Fritidsudvalgets bil-
letter på.

Vi går nu videre til næste fase mod at 
blive et pengeløst kontor. 

Det betyder, at du ikke længere kan 
betale din husleje, medlemsopkrævnin-
ger med kontanter eller hente udlæg fra 

afdelingsbestyrelsens konto i kontanter 
i vores åbningstid.

Du kan fortsat betale via bankover-
førsel, med dankort, MobilePay eller få 
overført udlæg fra afdelingsbestyrelsen 
til et bankkontonr. eller Dankort.

For at lette behandlingen af din be-
taling vil vi gerne bede dig om at skrive 
en sigende tekst i emnefeltet, så vi kan 
spore betalingen; eksempelvis i forbin-

delse med betaling af husleje må du 
gerne notere dit navn og lejemålsnum-
mer, betaler du for leje af en festsal, vil 
vi gerne bede dig om at notere dig dit 
navn, leje af festsal og afdelingsnr.

Er du i tvivl om, hvad du kan skrive 
i emnefeltet er du altid velkommen til 
at kontakte os på post@ungdomsbo.dk  
eller på tlf. 76135050.

50 år i Ungdomsbo 
Der er 10, der har 50 års jubilæum i Ungdomsbo
- heraf har de tre boet i samme lejlighed i alle 50 år

Knud og Anita Andersen 
Stengårdsvej 60 
(fl yttet på Stengårdsvej 60, 15.1.1968)

Henning og Dora Radoor 
Fyrparken 180
(fl yttet på Stengårdsvej 60, 15.1.1968)

Irma Larsen
Fyrparken 340
(fl yttet på Sp. Møllevej 291 i 1968)

Nina Jørgensen 
Hermodsvej 11 
(fl yttet på Hermodsvej 47, 1.1.1968)

Karen Jensen 
Hermodsvej 33 
(fl yttet på Stengårdsvej 92 i 1968)

Ellen Hørup 
Islandsgade 54 
(fl yttet på Sp. Møllevej i 1968)

Elin Pedersen 
Palnatokes Alle 31 
(fl yttet på Stengårdsvej 82 i 1968)

Dorthe Hansen 
Stengårdsvej 92 
(fl yttet på Stengårdsvej 84, 15.3.1968)

Lene Sørensen
Hermodsvej 29
(fl yttet på Hermodsvej 29, 1.6.1968)

Peter Hensen
Stengårdsvej 86
(fl yttet på Stengårdsvej 86, 15.3.1968)

--

Alle er kontaktet og har accepteret at 
deres jubilæum oplyses i Trappenyt.
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www.puma-shop.dk

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 eller 

post@ungdomsbo.dk

De gik i vandet
Årets sommerudfl ugt for medarbejderne hos Ungdomsbo stod 
i Vadehavets tegn.
Først var der et spændende besøg på det nye Vadehavscenter 

ved Vester Vedsted, og dernæst var der vaders til alle, og så 
gik turen ud i Vadehavet, hvor der blev opsamlet krabber, små 
fl adfi sk og mange andre spændende ting fra Vadehavets bund.

10



Fritidsudvalget
tilbyder

følgende spændende arrangementer til dig som beboer i Ungdomsbo:

Riv ud til opslagstavlen

Bazaren i Odense
Lørdag den 27. oktober 2018

Juleudflugt Århus
Lørdag den 1. december 2018

Juletræsfest
Søndag d. 9. december 2018

Svømmestadion 
Danmark/Wellness

Fritidsudvalget tager forbehold for trykfejl.

Salg af billetter
- til Bazaren i Odense og Juleudfl ugt til Århus
1. På salgsdagen fra kl. 14.00: skal du ringe op på tlf.: 76 13 50 92.
2. Du sættes i telefonkø.
3. Du bliver betjent, når det er din tur. 
4. Du betaler enten via MobilePay eller får billetudgiften lagt oven i din husleje.
5. Du afhenter billetter på kontoret Nygårdsvej 37, senest en 

uge efter bestilling, når betalingen er gennemført.

Efter første salgsdag kan du ringe til kontorets hovednummer: 76 13 50 50
eller komme forbi kontoret i åbningstiden med henblik på billetkøb.
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Bazaren i Odense
Lørdag den 27. oktober 2018

Bazar Fyn er en verden af oplevelser samlet på 
Thriges Plads i Odense.

Her er det muligt at smage, dufte, røre, 
handle og opleve. 

Vi tager bussen dertil og håber du vil med.

Billetpris: 50 kr. pr. billet
Billetsalg: torsdag den 20. september – 
4. oktober 2018
Max 3 billetter pr. husstand. 
Der er 52 billetter til salg.

Afgang fra Museumspladsen: kl. 9.15
Forventet hjemkomst: kl. ca. 18.00

Se salgsproceduren side 11.

Juleudflugt Århus
Lørdag den 1. december 2018
På baggrund af bus-undersøgelsen guiden foretog 
under sidste års juleudfl ugt, tilkendegav fl ertallet at 
de ønskede en juletur til Århus.

Julebussen kører derfor mod Den Gamle By i 
Århus, hvor de mange forskellige butikker er åbne 
og serverer al verdens julelækkerier.

Afgang fra Museumspladsen: kl. 9.15
Forventet hjemkomst: kl. ca 18.00

Billetprisen: 125 kr. pr. 
billet
Billetsalg: torsdag d. 25. 
oktober – 8. november 2018
Max 3 billetter pr. husstand. 
Der er 52 billetter til salg.

Se salgsproceduren side 11.
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Juletræsfest
Søndag den 9. december 2018

Omkring juletid står traditionerne i 
fl æng, og Fritidsudvalget afholder igen i 
år juletræsfest i Kvaglund Hallen. 

Vær med til at vække julemanden 
samt synge og danse om juletræet. Vi 
juler fra kl. 14 – 17.

Billetpris: 30 kr.
Billetsalg: torsdag den 1. november – 
15. november 2018

Som noget nyt sælges alle billetter 
fra kontoret Nygårdsvej 37 i 
åbningstiden.
Bemærk venligst at der ikke længere 
kan betales med kontanter.
Kontoret Nygårdsvej 37 tager kun imod 
MobilePay eller dankort.

Svømmestadion 
Danmark/Wellness
Har du lyst til vandplaskeri, sjov, leg og 
velvære i Svømmestadion Danmark? 

Fritidsudvalget har for en periode 
forsøgt at tilbyde vores beboere billet-
ter til næsten halvpris, hvilket har været 
en kæmpe succes.

Fritidsudvalget fortsætter succesen 
og giver dig mulighed for at være vand-
hund så ofte du har lyst.

Billetterne sælges fortsat fra kontoret 
Nygårdsvej 37 i åbningstiden.

Bemærk venligst: efter 1. oktober 
2018 kan kun betales med dankort eller 
MobilePay på kontoret Nygårdsvej 37.

Der kan maksimalt købes 5 billet-
ter pr. dag pr. voksen og/eller pr. barn/
pensionist.

Billetprisen: Voksne: 55 kr. (normalpris 
er 75 kr.)
Barn/Pensionist: aldersgruppe 3-15 år: 
35 kr. (normalpris er 42 kr.)

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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Spændende tur til Endelave
Vi startede kl. 6.00 med Nick ved rattet 
og Egon på guidesædet og havde 1,5 
times kørsel foran os. 

Undervejs blev der serveret et rund-
stykke og en kop kaffe. Sejlturen tog 
en time. 

Vi blev mødt af en guide Tove, som 
viste os hen til tre traktorvogne. Vi kørte 
rundt om øen på en times tid med et 
ophold, hvor vi fi k info om øen af en god 
indfødt traktorfører, som kendte sin ø.

Der er 160 fastboende, og det dob-
belte i sommersæsonen. Der er ingen 
forretninger tilbage, dog er der en kro, 
bed and breakfast, lejrplads, pensionater, 
ferie- og fritidshuse og en lille camping-
plads. 

Der er også en lille fl yveplads og en 
stor lystbådehavn.

Øen ligger lige midt i Danmark, - dog 
ikke Bornholm medregnet. 

Der er dannet en gren ved nordspidsen 
(ligesom i Skagen), der kom vi desværre 
ikke til. Hvis man står på de højeste 
punkter rundt omkring de ca. 13,08 kva-
dratkilometre, kan man se Gylling Næs, 
Tunø, Samsø, Fyn og Æbelø. 

Øen er kendt for de mange vilde kani-
ner, og det er attraktivt at gå på jagt der 
i jagtsæsonen.

Øen er 
også kendt 
for et meget 
lunt klima, og 
vi var da også 
begunstiget af 
det fl otteste 
vejr. Der er en 
del vilde planter 
bl.a. 9 arter af 
vilde orkideer.

Vi skulle samles ved øens museum, 
hvor vi skulle spise vores udleverede 
frokostfl ute, og vi fyldte godt op i 
haven. 

Vi blev så delt i to hold, - det ene hold 
på museet og det andet lidt derfra i 
den medicinske urtehave, som er meget 
berømt. 

Museet ligner alle andre, så det var 
spændende at skulle se den berømte 
urtehave. 

Guiden Tove var der, og hun fortalte 
levende om tilblivelsen, dyrkningen og 
pasningen. Det bliver drevet af frivillige, 
hvor Tove er meget aktiv. Hun vidste 
besked om alle de forskellige urter, vi så, 
og hvad de i gamle dag kunne bruges 
til. f.eks. dem med røde bær eller blade 
var mod blodsygdomme, og de forskel-

lige farver kunne bruges til lidelser. Vi 
sluttede af i kryddersnapse afdelingen, 
hvor vi var heldige at få et lille glas, og 
det gav så lidt salg i den lille forretning, 
for der var små poser med den specielle 
blanding til salg.

Efter mange timer på øen var der 
sejlturen og busturen tilbage, og nogle 
fi k sig da vist en lille lur. Vi skulle til 
Hovborg Kro og spise aftensmad, som 
var steg og is. 

Endelave er en meget speciel ø, som 
varmt kan anbefales at besøge. Tak til 
fritidsudvalget og Darum Busser for en 
rigtig dejlig oplevelse.

M & H Jensen

Udflugt til Egeskov Slot og park
Vi var kun 18 personer og trods det 
blev udfl ugten gennemført. Det var så 
dejligt, at vi alligevel kom af sted til 
Egeskov søndag den 3. juni.

Vi kørte af sted med lidt overskyet 
vejr, men det var ganske anderledes 
med solskin og dejligt vejr, da vi nåede 
Fyn og en rasteplads, hvor vi fi k udleve-

ret en fl ute og en øl/vand. Efter halvan-
den times kørsel nåede vi Egeskov, som 
blev opført i 1554. 

På selve slottet var der adgang til 
mange rum med de mange jagttrofæer, 
som var nedlagt af tidligere grever. 

Desuden var det berømte dukkehus 
“Titanias Palads” udstillet der. Der var 
også adgang til tårnet, hvorfra der var 
en rigtig god udsigt og en fl ot udstilling 
af forskellige småting.

Parken var 
inddelt i forskel-
lige haverum 
med mange for-
skellige arter og 
selvfølgelig en 
stor krydderi- og 
urtehave. Der er 
desuden en stor 
labyrint og er 

man til det, kan man gå på hængebroer 
mellem trækronerne.

I de store udstillingshaller var der 
alt fra veteranbiler, gamle knallerter, 
motorcykler og kareter. 

Længere nede var der Camping og 
Falckmuseum. Draculas krypt var der 
også. I en anden hal var der også nyere 
biler og fl y og meget andet, som man 
knap kan huske at omtale. 

Greve Michael er en ivrig samler og 
nogle af os, var så heldige at se greven 
og hans prinsesse, som var på rundvis-
ning med private gæster.

Alt er så velholdt og rent i parken, 
som har 120 personer ansat i sommer-
perioden. 

Vi kørte derfra godt trætte i hoved 
og ben allesammen efter en dejlig dag 
med mange oplevelser.

M. Jensen
Der var meget spændende at se 

på i udstillingerne på Egeskov.

Den spændende 
urtehave.

Det var en dejlig dag på Egeskov.

Frokost i museets have.

14



Tur til Endelave 
Dagen den 30. juni startede tidligt og 
med skønt vejr. 

Forventningsfuld over at skulle be-
søge en ø i Danmark, som vi ikke kendte 
så meget til. 

Af sted går det til museumspladsen 
og så sker det – midt i krydset Nør-
rebrogade/Strandby Kirkevej, måtte en 
due lade livet. 

Inger Sandholm dræbte den – den 
kom ind under bilen og vi kunne mærke 
bumpet – åh nej, det arme væsen. 

Hun måtte høre for det fl ere gange 
denne dag, men det tog hun i stiv arm, 
mente tilmed duen selv var skyld i det.

Nå, nu kunne det kun gå fremad. Og 
det gjorde det heldigvis.

Om bord i bussen – kaffen serveres, 
og vi har det super hyggeligt.

Ankommet til Snaptun hvor bussen 
parkeres, begiver vi os ned til færge-
lejet. En times sejltur og vi står nu på 
denne lille ø i bragende sol,  – helt 
vidunderligt.

Der holder tre traktorer og alle bliver 
bænket i vognene,  og vi bliver nu kørt 
rundt og får set så meget smuk og 
fantastisk natur.

Vi stopper ved pladsen, hvor der er 
skibssætninger. Her får vi historien om, 
hvorfor området ser ud som det gør, – 
jeg har dog svært ved at koncentrere 
mig, – der er umådelig mange insekter, 
og dem er jeg absolut ikke fan af ,– 
nåede dog også at blive stukket. Men 
interessant var det.

Vi fortsætter turen tilbage til byen, 
og her er der frokost og derefter besøg 
på museet, i kirken og lægeurtehaven.

Vi får også handlet lidt hos den gamle 

købmand, – der er 
ophørsudsalg og 50 % 
på alt.

Inger får købt et par 
billige men virkelig 
gode fl asker vin til et 
par hundrede.

Her har de et 
museum med gamle 
plader og grammofoner 
– sikke et sted – der 
var gamle ruller med 
musik og de virker 
hver og en.

Det sidste vi gør, før 
vi skal tilbage til fast-
landet, det er at besøge 
den lokale kro og nede 
ved havnen er der tid til 
is og en øl.

Tilbage på færgen 
hvor vi er fyldt med en 
virkelig interessant og 
skøn dag på denne ø midt 
i Danmark.

Turen slutter med 

aftensmad på Hovborg Kro.
Vel hjemme i Esbjerg igen 

hvor vi siger tak for i dag til 
vores super guide – Egon 
Hansen, du skal bare blive 
ved – du er den bedste tak 
for det.

Inger, Tina og Alice, 
afdeling 5

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

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

teamEBA®

TOTAL HAVE SERVICE
ANLÆGS-

GARTNEREN
I VESTJYLLANDLav en pleje- og vedligeholdelsesaftale med

TEAM EBA.
Vi er professionelle i løsningen af alle pleje- og vedligeholdelsesopgaver i

din have, virksomhed, bolig- eller grundejerforening.
Team EBA tilbyder at komme og besigtige opgaven og få aftalt hvad der

skal gøres.
Derefter vil vi sørge for at få løst opgaverne i rette tid og I kan direkte, nemt
og hurtigt, indgå løbende aftaler om arbejdets udførelse.
Vi har medarbejdere der kun er beskæftiget med vedligeholdelsesarbejder i
sæsonen.

Laver I en aftale med os kan I få tilknyttet en fast medarbejder der passer
haven eller firmaets udearealer - også om vinteren.

Ring til Eigil Brinch Andersen nu med det samme og lav en aftale om
besigtigelse og få et godt tilbud. Nummeret er 7526 9600.

RING OG
FÅ ET GODT

TILBUD -
75 26 96 00

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
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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

www.thomsenglas.dk
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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

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

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755

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.
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Godt arbejdsmiljø
blandt viceværterne
Finn Nielsen er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant
Der er et rigtigt godt arbejdsmiljø 
blandt viceværterne i Ungdomsbo.

Det kunne Finn Nielsen konstatere, da 
han var på det obligatoriske tre dages 
kursus/uddannelse som arbejdsmiljøre-
præsentant.

Her var han sammen med repræsen-
tanter fra andre fagområder, og han 
hørte dem fortælle om mange uhyrlige 
eksempler.

- Så bliver man endnu gladere for sin 
arbejdsplads, siger Finn Nielsen, der for 
6 år siden blev ansat som vicevært på 
Hermodsvej.

- Jeg er glad for at gå på arbejde hver 
dag, og sådan skulle det jo helst være 
for alle. Det fornemmer jeg også, det er 
rundt omkring.

- Vi har et godt psykisk arbejdsmiljø, 
hvor man har omsorg for hinanden, 
men vi har også et godt fysisk arbejds-
miljø, siger den nyvalgte arbejdsmiljøre-
præsentant.

- Vi er ved at skifte til elværktøj, og 
det betyder ingen larm og støjgener, så 

der er ingen, der får høreskader, 
og vi er også fri for benzinos. 
Jeg synes, der er meget fokus 
på at købe de rigtige ting, siger 
Finn Nielsen.

- Hvorfor arbejdsmiljørepræ-
sentant?

- Der var ikke andre, der 
ville, og så blev jeg ”prikket 
på skulderen”, og jeg har ikke 
fortrudt, jeg sagde ja, Det er 
en spændende opgave, og jeg 
glæder mig til at komme rigtig 
i gang.

- Jeg skal have et stigekur-
sus, og så mener jeg, jeg er 
klædt på til at tage rundt til 
de andre afdelinger.

- Det er ikke en selvfølge, 
at ting er som de skal være, 
det lærte jeg på kurset, men 
jeg tror nu ikke, det står slemt 
til i vores afdelinger. Men 
selvfølgelig skal kemikalierne 
være gemt forsvarligt væk, og 

værktøjet skal være i orden, så ingen 
kommer galt af sted, siger Finn Nielsen.

Den obligatoriske arbejdsmiljøud-
dannelse slutter med eksamen, og her 
valgte Finn Nielsen emnet støj, hvor 
han fortalte om det nye værktøj, som 
viceværterne nu bruger, og fordelene 
ved det.

Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerhed og sund-
hed i virksomheden. Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten sammen med 
arbejdslederen skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb 
til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges.

Alle virksomheder med 10 medarbejdere eller derover skal have en arbejdsmiljøre-
præsentant.

Finn Nielsen er glad for sit arbejde som vicevært på Hermodsvej, hvor der er gang i en renovering med bl.a. nyt tag.

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!
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Mosaikken inviterer til nabokaffe

Mosaikken fl yttede i maj til nye lokaler, 
og derfor ville vi gerne hilse på vores 
nye naboer. 

Datoen blev sat til den 19. juni 2018, 
og så gik forberedelserne ellers i gang.

Vi fi k omdelt invitationer, bagt masser 
af kager og brygget kaffe og te. Vi var 
spændte på, hvor mange der vil komme 
på besøg, når klokken slog 14 og vi slog 
dørene op. 

Men vi kunne slappe af, allerede fra 
start kom vores naboer på besøg. Og 
der var godt gang i kage og kaffe.

Vi havde alle et par rigtige gode 
timer, hvor der blev snakket sammen på 
kryds af kulturer og sprogforskelle, og 
vi gentog derfor succesen torsdag den 
6. september kl. 14-16.

Vi håber, at der er fl ere af vores 
naboer, som har lyst til at hilse på os. 
Du er velkommen til at kigge forbi i 
vores almindelige åbningstider, som er 
mandag til torsdag mellem kl. 10-16 
og fredag mellem 11-15, hvor vi altid 
har kaffe på kanden, fortæller Lisette 
Liedtke Tækker fra Mosaikken.

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

Mange havde taget imod invitationen til nabokaffe.

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
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Kære Stengårdsvej
Kære beboere
Kære alle

Motionsrummet, Stengårdsvej 46, 
kælderen
åbnede igen den 11. august 2018.
Ja, endelige efter ca. 12 måneder

Åben for alle
både tykke og smalle

Alle er velkommen.

Oplysninger fås hos
Gunner Vinderlev
Stengårdsvej 12, st. mf
tlf. 23 34 38 76.

Hilsen bestyrelsen

Hyggeren åbner igen
Så åbnes der igen op for god mad og 
hyggelig samvær i ”Hyggeren”, der hol-
der til i Stengårdsvej 58 i kælderen.

På grund af renoveringen har der væ-
ret lukket ned for arrangementet, men 
nu er vi klar igen, fortæller Elva Lyth.

Første gang var lørdag den 1. septem-

ber, og så fortsætter man som traditio-
nen tro hver anden lørdag (i ulige uger).

Programmet står på ”lidt godt at 
spise” og bagefter hyggeligt samvær.

Der er ingen tilmelding, man skal blot 
møde frem!

Vinder af Årets Have
i afdeling 40

Flere var nomineret, men 
det blev Lene Møller Jensen, 
der blev kåret som vinder af 
Årets Have 2018 i Afdeling 
40 (Tvillingernes og Tyrens 
Kvarter).

Her er det afdelingsfor-
mand Britta M. Gottfredsen, 
der lykønsker den glade 
vinder.

 

 
 

 
 

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

 

www.ingenior-ne.dk 
 
 Medlem af TECH SAM gruppen Rådgivende Ingeniører FRI  
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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. 75 15 75 35 
Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9:30
Udlejes til alle

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
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: Bjarke Vinbech,
Sneumvej 29 A, tlf. 20 81 61 64 
(træffes efter kl. 16.00)
Udlejes kun til beboerne i afdeling 11-12

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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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
tlf. 26 35 40 06

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.

Sauna
Platanvej 4A, kld.
– åbent døgnet rundt
Henvendelse varmemesterkontoret

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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Næste nummer af Trappenyt 
udkommer omkring 
primo december 2018.
Materiale til dette nummer skal være 
redaktionen i hænde senest 
26. september 2018.

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

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

Du kan også læse Trappenyt 
på hjemmesiden: 
www.ungdomsbo.dk/trappenyt
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Tillykke til....
Ejendomsfunktionær i midtbyen og 
på Fanø Jan Lemche fylder 50 år den 
8. september 2018

Inspektør i Administrationen Søren 
Nim Nielsen fylder 50 år den 28. 
september 2018

Næstformand i organisationsbesty-
relsen Henning Rømer Radoor fylder 
75 år den 29. september 2018

Varmemesterassistent i afdeling 6 
Allan Friis har 10 års jubilæum den 1. 
november 2018

Formand i organisationsbestyrelsen 
Claus-Peter Aanum fylder 70 år den 
7. december 2018

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

Aksel Jensen Kokholm, Hermodsvej 17
(fl yttet ind 1. september 1993)

Lis K. M. Rasmussen, Stengårdsvej 52
(fl yttet ind 15. september 1993)

Deeg Ahmed Osman, Stengårdsvej 68
(fl yttet ind 1. oktober 1993)

Frank S. Pedersen, Hermodsvej 25
(fl yttet ind 1. oktober 1993)

Velkommen til 
Susanne

- Jeg er rigtig glad for mit nye job, 
for jeg føler, der bliver sat pris på det 
arbejde, jeg laver.

Susanne Voetmann (55) er den 
nye blæksprutte i administratio-
nen på Nygårdsvej.

Hun er ansat i en 25 timers 
stilling, som skal fordeles mellem 
opgaven som piccoline og som 
rengøringsassistent.

Susanne Voetmann er uddannet 
isenkræmmer, og hun har været 
selvstændig, både med et rengø-
ringsfi rma og med isenkrambu-
tikken ”Kop og kande” i Sædding 
Centret. Begge fi rmaer, som hun 
har drevet sammen med en ven-
inde, har hun måttet lukke.

Dårlige knæ har tvunget hende 
til at tænke i andre baner, og 
hun føler, hun har fundet det 
rigtige job nu.

- Det er meget afvekslende, 
der skal både laves kaffe, ordnes 
post og gøres rent. Jeg sty-
rer selv arbejdsgangen, det er 

meget frit, når tingene blot bliver lavet, 
og jeg har altid godt kunne lide at gøre 
rent, siger Susanne Voetmann.

Susanne Voetmann

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



 • 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 fylder 70 år 7. december 2018?  _____________________________________

2. Hvem er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant?  ________________________________

3. Hvor går fritidsudvalgets juleudflugt hen i år?  _______________________________

4. Hvem slog duen ihjel på vej til Endelave?  __________________________________

5. Hvornår er der rejsegilde på de nye boliger på Fanø?  _________________________

6. Hvor mange har 50 års jubilæum i Ungdomsbo?  ____________________________

7. Hvem er med i byggeudvalget i Fyrparken?  ________________________________

(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn  ________________________________________________________________

Adresse  ______________________________________________________________

Kuponen indsendes senest 26. september 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: Daniel Nielsen, Stengårdsvej

2. præmie: Alice Nielsen, Nellikevej

3. præmie: Ole bjørn Pedersen, Nygårdsvej

Gæt og vind

Få 7 rigtige...


