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REPRÆSENTANTSKABSMØDET
OG AFDELINGSMØDER
Vi kan med stolthed berette om, at vi har
alt udlejet, vi har vel vedligeholdte boliger og en god økonomi i såvel organisationen som i langt de fleste afdelinger.
Og så havde vi god spørgelyst og livlig
debat på repræsentantskabsmødet og
afdelingsmøderne generelt. De mange
fremmødte (ca. 20 procent på afdelingsmøderne) havde stor spørgelyst, og der
var livlig debat om resultaterne og de
fremtidige målsætninger, hvilket er godt
for igangsætningen af de mange forslag
og af udviklingen af beboerdemokratiet.
HELHEDSPLAN PÅ STENGÅRDSVEJ
Håndværkerne udviser stor aktivitet
med helhedsplanen på Stengårdsvej.
De første lejligheder i afdeling 14 er
allerede taget i brug, og beboerne er
glade for resultaterne.
Der har været store udfordringer med
logistikken, og det er der stadigvæk, når
mange beboere skal bo og leve på en
byggeplads.
Rotterne myldrer (ifølge dagbladet
Jyske Vestkysten) frem af deres gemmer
i de rør der skal udskiftes, og håndværkerne var ikke for gode i starten til at
håndtere problemet.
Men de erfaringer der nu bliver gjort
i afdelingen kommer så heldigvis de
andre afdelinger til gode, når håndværkerne kommer hen til dem.
Ændringerne af gårdene ud for afdeling 8 har også taget sin spæde begyndelse, og vi glæder os over, at entreprenøren i dette arbejde har kunnet finde
plads til, at beskæftige 9 fra området.
BYDELSHUS
Arbejdet med bydelshuset ”Krydset”
skrider i den grad også fremad.
Også her har vi haft mange udfordringer, og der bliver arbejdet ihærdigt på at
løse udfordringerne, så resultatet
bliver rigtig godt både for den
kommunale del med vuggestue, børnehave, fritids-og
ungdomsklub og så vores
egen del med træning,
bevægelse, fysioterapi, cafe,
nærpoliti, bydelsprojekt 3i1,
rum til Ungdomsbo og fællesrum og torv.
Der blev holdt rejsegilde den
28. april.
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HELHEDSPLAN I FYRPARKEN AFD. 26
Der har igennem længere tid været
problemer med kulde, træk og fugt i
boligerne i Fyrparken afdeling 26.
I 2012 fik vi lavet en tilstandsrapport
af bygningerne, og vi ansøgte Landsbyggefonden om midler til renovering
af bygningerne.
Landsbyggefonden bad om flere
oplysninger i 2015, og siden har
teknikerne arbejdet med forslag til en
helhedsplan for området.
Planerne er forelagt Landsbyggefonden og Ungdomsbos organisationsbestyrelse, som har godkendt renoveringen og økonomien.
Sidst men ikke mindst har resultatet
været forelagt beboerne, som stemte ja
til forslaget den 25. april 2017.
Efterfølgende skal helhedsplanen i udbud, projektering og licitation inden det
skal godkendes af Esbjerg Kommune.
Hvis alt går efter planen er der byggestart i juni 2018, og renoveringen står
færdig i februar 2020.
NYBYGGERI
Som nævnt tidligere har Esbjerg kommune afsat grundkapital til opførelse af
nye almene boliger specielt i den indre
by, hvilket giver udfordringer.
Specielt ser det for vores vedkommende ud til, at der er gået ”politik” i
projekteringen af de 132 boliger, som
kommunen gerne vil have os til at opføre på ”Museumspladsen”.
Politikerne diskuterer livligt, hvordan
parkeringsproblemerne på grunden og i
indre by generelt skal løses, og det skal
vi ikke ”kloge” os på, men blot konstatere, at vi kun er i stand til at bygge på
grunden, hvis vi kan holde os inden for
den rammeøkonomi, der er givet i bestemmelserne om opførelse af almene
boliger.
Det helt samme gør sig gældende,
hvis vi skal bygge på ”Tovværksgrunden” eller på Store Toft på Fanø.
Organisationsbestyrelsen håber naturligvis, at alle tre byggeprojekter kan
realiseres, - og ønsker alle beboere og
medarbejdere en god og glad sommer.
Claus-Peter Aanum,
Organisationsbestyrelsesformand.
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Rejsegilde på Bydelhuset
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Hvor er her stort!
Det var den sætning, der gik igen og igen
fra de mange deltagere ved rejsegildet på
det nye Bydelshus Krydset på Stengårdsvej.
Og det virkede stort, når man trådte
ind den ene ende af huset. Men det bliver
også stort, - omkring 3.000 kvm.
Det nye Bydelshus er udformet med 4
fløje, deraf navnet Krydset.
Et torv midt i huset med bl.a. cafeområde er samlingspunkt for de fire fløje.
I den ene fløj ligger vuggestuen og i
en anden børnehaven. Den tredje fløj
rummer ungdomsklubben, nærpolitiet,
bydelsprojektet 3i1 og viceværtkontor.
Den fjerde fløj er et bevægelsesfløj med
bl.a. træningsrum og plads til fysioterapeuter.

Der lyttes til de officielle taler. I forgrunden til højre ses Mussa Utto
Det bliver dermed et hus med mange
arbejdspladser, og det vidnede også det

ing i
Der er pølser og vand/øl til alle, og ind imellem var der guidede hold, der fik en rundvisn
det nye hus

store fremmøde ved rejsegildet om.
Her var rigtig mange mødt frem, som
glædede sig til at skulle have arbejdsplads i de nye faciliteter. Det gælder
ikke mindst pædagogerne i vuggestuen,
børnehaven og ungdomsklubben, som
længe har haft nedslidte lokaler.
Ved rejsegildet talte 2. viceborgmester
Mussa Utto, som så frem til det nye
bofællesskab, som Esbjerg Kommune og
Ungdomsbo nu får.
- Det bliver spændende at følge. Jeg
håber, det vil binde området sammen og
skabe grobund for noget stort og godt
for Østerbyen og de mennesker der bor
her.
Direktør Peter Sandager holdt også
tale ved rejsegildet og fortalte lidt om
traditionen bag afholdelse af rejsegilde.
Efter den officielle del var der pølser
og vand/øl.
Efter planen skal håndværkerne afleverer byggeriet ved årsskiftet 2017.

Hvad er et rejsegilde
Rejsegildet er den fest, som bygherren holder for håndværkere, arkitekt og teknikere, når murene står
færdige, bjælkelaget er lagt og tagkonstruktionen rejst. Så anses bygningen
for at være etableret, også selv om der
endnu mangler meget, før det er klar til
at blive taget i brug efter hensigten.
Rejsegildet holdes på byggepladsen og traktementet er ofte beskedent: øl og pølser er gerne det væ-

sentlige. Med til gildet hører også, at
man holder taler og skåler på husets
sikkerhed og deltagernes velbefindende.
Nybygningen pyntes med en stang
med kranse, bundet af grønt og smykket med blomster eller kulørte bånd.
Gildet holdes som regel om eftermiddagen som afslutning på arbejdsdagen.
Skikken er behæftet med en del
overtro. Ikke alene forventedes det, at
bygherren bekostede gildet, det skulle

også gå rigtigt til for at undgå dårlige
varsler for fremtiden. Undlod en bygherre at holde rejsegilde, kunne håndværkerne hævne sig på flere måder.
Kransen blev f.eks. erstattet af tomme
flasker og flaget af gamle cementsække.
Ophængning af udstoppede dukker
i menneskestørrelse, en såkaldt “død
murer” var heller ikke ualmindeligt og
bruges stadig.
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Helhedsplanen giver
nye arbejdspladser
Målet med at få beboerne med i projektet ser ud til at lykkes
Ole Holck (tv.)
og Ryan Hansen
oplever, at
beboerne fra
Østerbyen gerne
vil være med, og
virksomhederne
er åbne for at
tage dem ind,
for de mangler
arbejdskraft.

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Det var et stort håb hos Ungdomsbo, at
arbejdet med udførelsen af Helhedsplanen for Stengårdsvej også ville give jobs
til beboerne.
Både for at få ledige tilbage på
arbejdsmarkedet, men også for at give
en ejerskabsfornemmelse, som kan være
med til, at de fremover vil passe godt
på ”deres område”.
Det er allerede her et halvt år inde i
renoveringen været en succes, fortæller
SSP-medarbejder Ryan Holm.
Entreprenørfirmaet Brinck har sammen med Jobcentret lavet et 6 ugers
opkvalificerende AMU-kursus, og herfra
er 9 ansat i job med løntilskud, og det
forventes, at de senere overgår til et
ordinært job, - og nogle måske i et uddannelsesforløb.
Et par af de andre firmaer i projektet
har ansat to medarbejdere fra området
i ordinære job, og flere er i jobprøvning,
så her er der flere fastansættelser på vej.
Ole Holck, faglig koordinator til
Jobcenter Esbjerg og Ryan Hansen er
sikker på, at det kun er starten:
- Det har virkelig været en succes.
Virksomhederne vil gerne samarbejde,
og der er mangel på arbejdskraft,
specielt ufaglært arbejdskraft så der er
plads til alle. Og alternativet er, at firmaerne henter udenlandsk arbejskraft.
- Samtidig har vi oplevet en stor begejstring for at være med ”på holdet”,

og de nyansatte har fået flere henvendelser fra andre beboere i området, som
har spurgt ind til, om ikke også de kan
være med.
Projekt Brinck
fik 9 i arbejde
Entreprenørfirmaet Brinck står bl.a. for
renoveringen af gårdhaverne og udearealet, som er gået i gang her i foråret.
Men de stod og manglede arbejdskraft, og derfor henvendte de sig på
Jobcentret, fortæller Ole Holck.
- Vi aftalte at sammensætte et helt

Hovedkontor • Østre Havnevej 4 • 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 gruppe
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anderledes projektforløb, hvor der var
fokus på ledige beboere fra Stengårdsvej. I samarbejde med AMU-centeret
blev der sammensat et 6 ugers opkvalificerende kursusforløb, som skulle give
dem kompetencer til jobbet.
- For at kunne komme i betragtning,
skulle man have været ledig i mindst et
halvt år.
- Vi fandt frem til 14, som startede
på kurset. Der var 10, der gennemførte.
Nogle fandt andre jobs undervejs.
- Nu er der 9 i gang med det første
gårdrum på Stengårdsvej, - en enkelt
måtte indrømme, at arbejdet var for
hårdt fysisk, og det var helt ok.
- De er startet ad tre omgange, så der
har været tid til at tage sig af de nye
medarbejdere, og det skal firmaet have
stor ros for. De har virkelig vist et stort
engagement for, at det her projekt skal
lykkes.
- Dem der ikke var på arbejdspladsen
fra starten, har vi givet andre kompetencegivende AMU-kurser, så de har
endnu mere at byde ind med, fortæller
Ole Holck og Ryan Hansen.
- Vi har gjort meget ud af, at der blev
givet en støtte fra starten. De fik en opbakning, som gav mod på forløbet, og
som vi tror er med til at fastholde dem.

- Vi mødes stadigvæk hver 14. dag til
et kaffemøde, og der er et godt sammenhold mellem de 9. Vi tror på dem!
Det er en meget broget gruppe, den
yngste er 23 og den ældste 58 år. Der er
mange forskellige nationaliteter, både

etniske danskere og nydanskere.
Halvdelen kommer fra Stengårdsvej,
resten fra Østerbyen bortset fra en
enkelt fra Bramming, der absolut ville
med på projektet.
- Det har været så fantastisk. Vi har

oplevet, at de rigtig gerne vil have et
arbejde. Men også at det betyder noget,
at det er ”et rigtigt arbejde”, siger Ole
Holck og Ryan Holm.
De ser frem til, at endnu flere bliver
en ”del af holdet” på Stengårdsvej.

Nu er der gang i gårdrummene
Det er ikke kun boliger på Stengårdsvej, der bliver renoveret. Det gør også
udearealerne, og her ændres udseende
helt markant.
Der bliver lavet åbne gårdrum, alle
med sit eget tema: Bakkerne, Marsken,
Haverne, Plantagen, Prydhaven og
Terrassen. Længst mod syd bliver det
Bypladsen og Markedspladsen.
Arbejdet udføres forskudt for renoveringen af boligerne, og her i foråret er
der fuld gang i Bypladsen og Markedspladsen.
Det skal efter planen være færdig
her i løbet af sommeren, og til efteråret gælder det så det første egentlige
gårdrum: Bakkerne.

Arbejdet med
udearealerne er godt
i gang.
Bypladsen og
Markedspladsen vil stå
klar i løbet af
sommeren.

Haverne på Stengårdsvej
Da Helhedsplanen for Stengårdsvej blev
præsenteret, var forslaget om nedlæggelse af haverne, der hører til stuelejlighederne, en af de ting, der skabte stor
røre blandt beboerne.
Senere er det blevet vedtaget, at de
beboere, der ønsker at bibeholde deres
haver, får mulighed for det.
- Vi har holdt et beboermøde for
beboere i stuelejlighederne, hvor de
blev præsenteret for mulighederne for
at lade deres have indgå i fællesarealet,
fortæller direktør Peter Sandager.
- Problemet har bl.a. været, at mange
haver ind mod gårdene var meget stejle
skrænter og derfor svære at bruge og
vedligeholde. Flere har en rigtig flot
have, som de har gjort meget ud af, og
som de er rigtig glade for, mens det for
andre beboere har været et problem at
få haven holdt.

- Derfor har beboerne nu fået tilbudet, om de ønsker at fortsætte med at
have deres have, eller de vil lade den
indgå i fællesområdet.
De beboere, der ikke mødte op til det

indkaldte beboermøde i april, vil senere
blive personligt kontaktet, så alle har
haft muligheden for at vælge.
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Spændende tiltag i Syrenparken
Beboerne får flytbare haver, grønne oaser og flere sammensteder
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Der er dejlige udearealer i Syrenparken,
men der mangler ligesom noget, der
kan få folk ud af deres boliger og nyde
de dejlige forhold.
Der mangler samlingssteder og hyggekroge, hvor de kan sidde og nyde det.
Det bliver der nu gjort noget ved,
og bag initiativet står Local Up, som
har været tilstede i Syrenparken siden
november 2015.
Local Up består af projektkonsulent
Claus Blomgreen og projektmedarbejder
Mille Louise Pedersen, og de er i en fireårig periode flyttet ind på beboerkontoret på Skolebakken.
- Vi tager udgangspunkt i, hvad
beboerne ønsker for deres boligområde, og derfor har vi udarbejdet en
stor beboerundersøgelse, fortælle Mille
Pedersen og Claus Blomgreen.
- Undersøgelsen viste, at beboerne
efterspørger et boligområde, der ikke
ligner andre almene boligområder, og
de drømmer om urbane haver, grønne
oaser og flere samlingssteder i udearealerne, hvor de voksne beboere kan
samles. Der er på nuværende tidspunkt
ikke så meget for de voksne i udeområderne.
- Ønskerne gik bl.a. på: flere grillområder, flere samlingssteder/hyggekroge
med borde og bænke, flere blomster og
farver i området, højbede og overdækkede terrasser/pavilloner, fortæller de to
projektmedarbejdere.
Local Up har derfor arbejdet videre med de mange forslag, som blev

hvor der nu
Mille Louise Pedersen, Claus Blomgreen (tv.) og Peter Weilkiens (th.) i Solgården,
skal være samlingssted med flytbare haver
opstillet 10 haver, og syv beboere har
fremlagt på afdelingernes ordinær
allerede valgt at være med.
afdelingsmøde, og her var der stor
- I haverne, som er et højbed på
opbakning til projektet.
120x90 cm, kan beboerne så dyrke,
Afdelingsformand Peter Weilkiens er
hvad de har lyst til: blomster eller
også begejstret for planerne.
grønsager. De opstilles på paller, så de
- Vi har haft et godt samarbejde –
er nemme at flytte rundt med.
Local Up og afdelingsbestyrelsen – med
- Der er også planer om at lave sidgensidig respekt, og vi glæder os til, at
depladser på skråningen, så man dels
der kommer gang i projekterne.
kan sidde og snakke sammen dels nyde
synes af de forskellige haver. Der er
Flytbare haver
også planer om at lægge blomsterløg,
I første omgang tages der fat på to
så der bliver noget skønt at se på i
projekter: Solgården og hjørnet Skoleløbet af foråret.
bakken/Baggesens Alle.
Hyggekrog og
- Solgården er et rigtigt dejligt sted
trafiksikring
lige midt i området, og her vil vi skabe
det første samlingssted.
Det næste projekt bliver på hjørnet af
- Det skal bl.a. ske ved, at der
Skolebakken/Baggesens Alle, hvor der
opsættes flytbare haver, som tilbydes
længe har været et trafikalt problem,
beboerne. I første omgang bliver der
fordi oversigten er dårlig.

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

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

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

team EBA

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

www.team-eba.dk.

Har du lyst til et
ophold i Ungdomsbos
sommerhus på Fanø?
Ring og hør, hvornår
der er ledige uger:
Helene Mathiasen,
tlf. 76 13 50 50

Det er noget af det, der optager afdelingsformanden Peter Weilkiens rigtig
meget.
- På grund af skiltningen ude på vejen må busserne ofte op over fortorvet
for at dreje rundt, og jeg har overværet
flere farlige situationer. Det skal vi have
gjort noget ved.
I første omgang skal bevoksningen
på hjørnet fjernes, kun de store træer
får lov at blive, og så skal der etableres
en hyggekrog her, hvor blomster og
planter afspejler de 4 årstider.
Arbejdet starter i august.

Fællesspisning
I marts indkaldte Local Up til et idémøde.
- Vi troede, vi skulle hjælpe de fremmødte lidt på vej, men nej, der var masser af ideer til aktiviteter, som vi nu kan
tage fat på, fortæller Claus Blomgreen.
- Fællesspisning hver kvartal er et
af ønskerne, og det går allerede i gang
nu. Vi skal så finde ud af, hvilken form

denne fællesspisning skal have. Men det
må vi finde ud af hen ad vejen. Skal vi
have mad udefra eller skal vi selv lave
den? Skal der bindes en aktivitet på,
f.eks. juledekorationer i december?
Første fællesspisning bliver den 13.
juni, og her kommer maden fra EFE –
Esbjerg Forberedende Erhvervsskole,
som i øvrigt også på andre områder er
leverandør til projektet.

Hvem er
Local-Up?
Local-Up er et fire-årigt projekt under
SSP og Forebyggelse i Esbjerg Kommune.
Local-Up blev søsat i 2015, da boligområdet Syrenparken og Præstebakken
florerede på den såkaldte ghettoliste
(Listen over særlig udsatte boligområder i DK).
I dag defineres boligområdet ikke
længere som et særligt udsat boligområde, da Syrenparken og Præstebakken
er røget af listen over Danmarks særlig
udsatte boligområder.
Det betyder, at Local-Up nu arbejder
med forebyggende og imageplejende
indsatser og aktiviteter, da området ikke
fortjener at florerede på den såkaldte
ghettoliste 6

Afdelingsformand Peter Weilkiens glæder
sig til, at der bliver en bedre oversigt på
hjørnet
Skolebakken/Baggesens Alle. De mange
buske skal fjernes, og i stedet skal der lave
s samlingssted/hyggekrog.

Hjertestartere med manual findes følgende steder:
Nygårdsvej 41 D

6700 Esbjerg

Til venstre for døren til opgangen.

Platanvej 15

6700 Esbjerg

Ved indgang til varmemesterkontorer.

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 varmemesterkontorer.

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.

7

Ja til stor renovering
Beboerne i afdeling 26 har længe haft problemer med træk, kulde og fugt
De har ventet længe beboerne i afdeling 26, men nu er en Helhedsplan
godkendt, og de forbereder sig på en
større renovering.
Det er problemer med kulde, træk og
fugt i boligerne, der var opstarten på
renoveringen af afdeling. Da der første
gang – i 2012 blev søgt om midler fra
landsbyggefonden, var der derfor tale
om en facaderenovering.

Havefacaden skulle udskiftes og
isoleres, ligesom døre og vinduer på
havesiden skulle skiftes. Omfugning af
gavle og læmure var også med i ønsket.
Ligesom der skulle ske en renovering af
taget.
Renoveringen forventes at gå i gang
medio 2018 med forventet slutning i
2020.
Her er der tale om, at 21 boliger skal

ombygges til tilgængeligheds lejligheder
og 12 1-rums boliger skal sammenlægges til seks 2-rums boliger.
De 27 ombyggede boliger får desuden
nyt køkken og badeværelse.
Der er tale om et projekt til mellem
60-70 millioner, oplyser projektchef
Flemming A. Christensen.
Beboerne stemte på et møde den 25.
april ja til Helhedsplanen.

Renoveringen i ESB
En række beboere i ESB (Esbjerg Sociale
Byggeselskab) skal i de kommende år
have renoveret deres bolig.
Helhedsplanen er godkendt, og der er
tale om en renovering til mellem 20-25
millioner kr., som påbegyndes medio

2018, oplyser projektchef Flemming A.
Christensen.
-Det drejer sig om boligerne på Mellemvangs Alle, Grønvangsvej, Rahbeks
Alle og Stavangervej.
Renoveringen omfatter bl.a. nye

køkkener, nye badeværelser, nye installationer, krybekælderne nedlægges,
nye døre og gerigter i stueetagen samt
maling af de berørte rum.

Driftsplaner for udearealerne
Nu får alle afdelinger deres egen driftsplan for vedligeholdelse af udearealerne.
Det sker som et led i de driftsbesparelser, som almene boligforeninger er
blevet pålagt.
-Vi gennemførte sidste år en beboerundersøgelse, som skulle vise og

synliggøre beboernes ønsker og behov
i forbindelse med vedligeholdelse af
udearealerne, fortæller driftschef Erik
Boyschau.
- Undersøgelsen danner nu grundlag
for udarbejdelse af effektive driftsplaner i de enkelte afdelinger. Vi skal
bl.a. måle tidsforbruget for de enkelte

opgaver.
- Samtidig får beboerne på det årlige
beboermøde mulighed for at tilkendegive, hvor tilfredse de er med de
udførte opgaver. Det giver effektive
værktøjer for personalet og samtidig
kvalitet i opgaverne, siger Erik Boyschau.

Ikke længere anonyme klager
Den nye persondatalov betyder, at der
ikke længere er mulighed for at indgive
klager over naboen anonymt.
Ændringen i lovgivningen opfordrer

til det gode naboskab, hvor tingene så
vidt muligt skal løses med dialog, oplyser driftschef Erik Boyschau.
- Der er dog enkelte undtagelser, hvor

der godt må indgives anonyme klager,
og det er når der er tale om kriminalitet
og banderelaterede forhold med videre,
hvor anonymiteten har et legalt formål.

Varmemester fratræder
Der er i øjeblikket ingen varmemester
på Fanø.
Jan Jensen har efter knap 5 år sagt
farvel til jobbet ved Ungdomsbo for at
vende tilbage til sin gamle arbejdsgiver
Falck Redning.
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Der arbejdes nu på at finde en ny
permanent ordning, men indtil det sker,
bliver alle vicevært-opgaverne på Fanø
varetaget fra varmemesterkontoret
i midtbyen, oplyser driftschef Erik Boyschau.

Tlf. nr. 75 16 26 73 og mailadressen: afd27@ungdomsbo.dk kan stadig
benyttes.

Første blok klar
På Stengårdsvej er der nu godt gang i renoveringen

Medarbejdere fra administrationen i Ungdomsbo har været på Stengårdsvej for at se de nye boliger, som de står for udlejningen af.
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Beboerne i den første blok kan nu snart
vinke farvel til håndværkerne, og de har
igen deres bolig for dem selv.
Det drejer sig om Stengårdsvej 2426-28, hvor der i maj måned har været
godt gang i udbedring af de sidste
mangler, ligesom den nye facade på
havesiden blev sat på i løbet af denne
måned.
Så nu kan beboerne glæde sig.
Det er beboere, som har ageret
prøveklude for det store renoveringsprojekt, og det betyder, at det forhåbentligt kommer til at gå meget lettere
og nemmere med de næste boliger, der
skal renoveres, siger genhusningskonsulent Pia Moust Aalund.
I øjeblikket er håndværkerne godt i
gang med den næste blok: Stengårdsvej 30-32-34 og her i maj er opstarten
gået til opgang 38-40-42.
- Der har været mange ting, der har
givet udfordringer, bl.a. har der været
ventetid på leverance af inventar, siger
Pia Moust Aalund, der har ros til håndværkerne.
- De har vist stor imødekommenhed
og forståelse over for de beboere, hvis
hjem de gik ind og ud af.
- Men nu er rutinerne ved at være på
plads, og vi ser frem til at få de næste
boliger gjort klar, siger genhusningskonsulenten, der har har stor ros til
beboerne for den tålmodighed, de har
udvist under renoveringen, og som har
ageret prøveklude for hele renoverings
projektet.

Den første blok har fået ny facade mod
havesiden. Her er håndværkerne godt i gang på øverste etage.

Klar er også den første tilgængeligheds opgang: Stengårdsvej 36, hvor
beboerne er flyttet tilbage.
I øjeblikket arbejdes der med tilgængeligheds lejligheder i Stengårdsvej 56
og 58, og midt i juni genhuses beboerne
fra den fjerde opgang: Stengårdsvej 74.

I afdeling 18 – rækkehusbebyggelse
- er ombygningen klar, og seks nye lejligheder står klar til udlejning. Det er 12
et-rums boliger, der er blevet omdannet til 2 tre-rums boliger og 4 to-rums
boliger.

www.puma-shop.dk
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Det bliver dejligt
Viceværter glæder sig til de nedgravede affaldsbeholdere
Det bliver rigtig dejligt.
- Det er både mere hygiejnisk, og vi
undgår de ildelugtende containere, som
der specielt er problemer med en varm
sommerdag, og så er der altid pænt. Der
ligger ikke affald og flyder.
Varmemester ved kollegierne Susanne
Lauridsen glæder sig til, at der nu bliver
nedgravede affaldsløsninger ved alle
kollegierne.
- Det sparer os for rigtig mange
timers arbejde, og så bliver vi fri for,
at der ligger affald og flyder rundt
omkring. Det er både uhygiejnisk og
ulækkert, siger Susanne Lauridsen.
Hun har allerede erfaringer med de
nedgravede affaldsløsninger, fordi det
er blevet etableret ved de nye kollegier
i forbindelse med byggeriet: Park Kollegiet og Grådyb Kollegiet.
Der er tre beholdere: én til glas, én til
pap og én til andet affald.
Affaldsbeholderen bliver tømt hver
14. dag, og der er en stor plastpose i
beholderen, så affaldet ”samles op”, det

er derfor nemt og hygiejnisk at tømme
dem.
Susanne Lauridsen håber dog, at de
unge studerende bliver lidt bedre til at
sortere affaldet, for beholderen er godt

de
Susanne Lauridsen er glad for de nedgrave

fyldt op efter 14 dage, og da Trappenyt
var på besøg, kunne vi sammen konstatere, at der er kommet lidt for megen
pap i affaldsbeholderen.

giet.
affaldsbeholdere. Her er det på park Kolle

Nedgravede affaldsbeholdere
Der har været afholdt licitation på de
nedgravede affaldsbeholdere, og alle
berørte afdelinger har valgt beholdersystem. Det skete på de årlige afdelingsmøder.
- De har alle valgt det bedste anlæg,
som er på markedet, så vi er ret fortrøstningsfulde med hensyn til etable-

ring af det nye system, siger driftschef
Erik Boyschau.
Etableringen starter i august, og de
nye beholdere skal stå klar inden årsskiftet.
Det er blokkene på Stengårdsvej –
afdelingerne 8-13 og 14, Skoleparken
– afdelingerne 6-7 og 37, Toftsvej –

afdeling 1 samt alle kollegierne.
- Det er fortrinsvis i de afdelinger, viceværterne håndterer affald, og dermed
er der både arbejdsmæssige fordele for
viceværterne og økonomiske fordele for
beboerne ved de nedgravede affaldsløsninger.

Har du noget
i din afdeling,
som du synes skal
omtales i Trappenyt
Kanalen 3, 6700 Esbjerg
Tlf. 7512 7999
www.dai.dk
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info@dai.dk

–så kontakt
Lydia Lund Rasmussen
Mobil 2093 1363
E-mail: lydia@mail.dk

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
Cykelværksted
Stengårdsvej 88
midlertidig lukket

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

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

I vinterhalvåret
Dart i Festsalen
- fredag kl. 14-16

Motionsrum
Stengårdsvej 46
- tirsdag-onsdag og torsdag kl.
15.30-17.00 (for mænd)
- lørdag kl. 7-9 (mænd over 50 år)
- tirsdag og torsdag kl. 19.00-20.30
(for kvinder)

Spejder

Motionsrum

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

Bøndergårdsvej 5E, kld.
- åbent kl. 7-21
- henvendelse til Robert Vinter,
Bøndergårdsvej 5B, st. tv.
tlf. 51 25 01 53

Spejderne er for alle nationaliteter!
Kontingent pr. mdr.:
kr. 100,- pr. barn
Kontakt: tlf. 20 30 99 97

Hyggeren
Stengårdsvej 58
midlertidig lukket p.g.a. renovering
Kontaktperson: Elva Lyth
tlf. 26 35 40 06

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 varmemesterkontoret

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.”

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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Ta’ ud og gem

Afdelingsbestyrelser
Afdeling 1 – Toftsvej
Tom Petersen
Lone Mikkelsen
Frank Okholm
Beboerkontor: Toftsvej 24, kld.
1.tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30
Afdeling 2 – Hermodsvej m.fl.
Flemming Guldberg Sørensen
Lene Sørensen
Kirsten Pedersen
Eddie Pedersen
Denis Gasal
Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30
Afdeling 3 – Jagtvej m.fl.
Orla Petersen
Willy Kannebjerg
Rasmus Christensen
Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30
Afdeling 4 – Hermodsvej
Erik Sibbert
Bent Linneberg
Lillian Sibbert
Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30
Afdeling 5 – Sp. Møllevej
Inger Stigaard Sandholm
Mai-Britt Skov Jensen
Ann L. J. Bøckhaus
Beboerkontor: Nellikevej 18
1.onsdag i måneden kl. 18.30-19.30
Afdeling 6-7-37 – Syrenparken
Peter Weilkiens
Heidi Antonsen
Ulla Norsgaard Toby
John Hansen
Søren Laustsen
Beboerkontoret: Skolebakken 62
1. onsdag i måneden kl. 18.30-19.00
Afdeling 8 – Stengårdsvej 60-118
Atef Nassar
Ali Aba
Michael A. Pedersen
Egon Lindberg Madsen
Mustapha Bachir
Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30
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Afdeling 9 – Fyrparken 14-40,
Thomas P. Hovgaard
Walther Thinnesen
Anette Svenning Kortegaard
Jette Thinnesen
Joan Langgaard,
Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.
1.tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00
Afdeling 10 – Jerrigsvej m. fl.
Poul Monberg
Kaj Tækker
Lone Bundegaard
Beboerkontor: Karl Andersens Vej 74 ????
2. mandag i måneden kl. 18.30-19.00
Afdeling 11 – Sneumvej 37-107
Lars Hoe
Hanne Hoe
Susanne Jensen
Afdeling 12 – Sneumvej 13-33
Erna Nielsen
Diana S. Vinbech
Vivian Kop Damkjær Schmidt
Afdeling 13 – Stengårdsvej 120-142
Egon Hansen,
Lars Jeremiassen,
Enes Todorovac,
Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld.
1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00

Afdeling 20 – Torvegade 49
Bo Christensen
Kasper V. Rasmussen
John Hansen
Afdeling 21 – Thulevej
Helle Ryvig
Brian Løcke
Carsten Sørensen
Charlotte P. O. Larsen
Thomas Gregersen
Beboerkontor: Thulevej 298
1. mandag i måneden kl. 19.00-19.30
Afdeling 22
(Jerne/Tjæreborg Kollektivhus)
- ingen afdelingsbestyrelse
kontaktperson Gerda S. Jørgensen
Afdeling 26-29 – Fyrparken
Henning Rømer Radoor
Vera Poulsen
Per Bache
Heidi Munksgaard
Bo Kremerbak
Beboerkontor: Fyrparken 348
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00
Afdeling 27 – Fanø
John Birk Petersen,
Bo Gram
Elsebeth M. Pedersen

Afdeling 14 – Stengårdsvej 24-58 + 8-14
Joan D. Sandholm
Henning Rødgård
Kaj Nielsen
Flemming Lauritzen
Aydrus O. Ahmed
Beboerkontor: Stengårdsvej 28, kld.
1. torsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 28 – Fanø
- ingen afdelingsbestyrelse
kontaktperson Ane Kathrine Mikkelsen

Afdeling 17 – Stenkrogen
Bjarke S. Christensen
Annemette Kock
Camilla Pancke

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

Afdeling 18 – Stengårdsvej 9-311 m.fl.
Nils F. Bangsholt
Dion Hansen
Harry Jensen
Inge-Lise Bangsholt
Jakob Rademacher
Beboerkontor: Stengårdsvej 203
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19300

Afdeling 35 – Nygårdsvej
Ivan Andersen
Hanne Kyndi Laursen
Johnny Kristiansen

Afdeling 32 – Nygårdsvej
Knud Larsen
Per Holger Hornbæk
Kirsten Nygård

Afdeling 39-58 – Fanø
Mette B. Lauritzen
Lykke Larsen
Grethe Johansen

Organisationsbestyrelsen

Claus-Peter
Aanum,
afdeling 10

Henning Rømer
Radoor,
afdeling 29

Hanne Laursen,
afdeling 35

Heidi Munksgaard,
afdeling 26

Inger Tingberg,
afdeling 8

Aydrus Ahmed,
afdeling 14

Inger Stigaard
Sandholm,
afdeling 5

Afdeling 40 – Tvillingernes/
Tyrens kvarter
Erik Jørgensen
Britta M. Gottfredsen
Christian Pedersen
Jørgen Flydersen
Susanne O. Christensen
Beboerkontor: Tvillingernes Kvarter 88
1. mandag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 53 – Ringen
Bjarne Stenderup
Sonja Vandborg
Bjarne Schmidt

Afdeling 75 – Gårdkollegiet
Casper Herskind Grønne
Ida Maria Knecht
Emil Asok Anton Hansen

Afdeling 55 – Norgesgade / Østergade
Karen T. Sørensen
Anett Lunde
Gurli M. Andreassen

Afdeling 80 – Hedelundvej
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 42 – Havnegade
ingen afdelingsbestyrelse
kontaktperson: Jørgen Thor Petersen

Afdeling 56 – Fanø
Claus Clausen
Anni Nejrup
Jørgen Pedersen

Afdeling 44 – Islandsgade
Helene Lyngbjerg
Ellen Hørup
Steen M. Ebsøe
Afdeling 45 – Sct. Georgs Kollegiet
Kathrine Bredvig
Morten Nørfjand
Stefan Jensen
Afdeling 46 – Seniorbo
Hans Jørgen Christiansen
Gyrithe Kiørbye
Lillian M. Christensen
Afdeling 47 – Østergade
Erik Dupont
Else skov
Lis Hansen
Afdeling 48 – Østergade
- ingen afdelingsbestyrelse
Afdeling 51 – Finsensgade
Edith Jensen
Tom Jeppesen
Grethe Vad Madsen

Afdeling 61 – Møllebæk Kollegiet
Knud Erik Kubel Madsen
Kristijan Amos Jensen
Katrine Hansen

Afdeling 81 – Fanø
Hans Egebo
Peter S. Johannesen
Linda Strautins
Afdeling 82 – Kallesbjergvej
- ingen afdelingsbestyrelse
Afdeling 92 – Kastanien
Birgit Sørensen
Niels Peter Enevoldsen
Henny Snitgaard Thomsen

Afdeling 62 – Vognsbøl Kollegiet
Bent Chr. Jensen
Isabell Paprotny
Peter S. Nielsen

(Den førstnævnte i afdelingsbestyrelserne er
formand)

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

Fritidsudvalget
Inger Tingberg, afdeling 8
Heidi Munksgaard, afdeling 26
Egon Hansen, afdeling 13
Elva Lyth, afdeling 8
Harry Jensen, afdeling 18
Mai-Britt Skov Jensen, afdeling 5

Afdeling 64 – Grådyb Kollegiet
Rasmus Skammelsen Trankjær
Cecilie Carstensen
Daniel Danholm
Afdeling 66 – Park Kollegiet
Jesper Adsersen
Simon Lykou
Jonas Vinther Pedersen
Afdeling 67-68 – EHI Kollegiet
Kamilla Hjort Christensen
Rasmus Andreas Nielsen
Cecilie Roloff Meine

Redaktionsudvalget
Henning Rømer Radoor, afdeling 26-29
Nils F. Bangsholt, afdeling 18
Inge-Lise Bangsholt, afdeling 18
Helle Ryvig, afdeling 21
Leif Hohn, afdeling 8
Boligforeningen Nybo
Allan F. Nielsen
Arly Pedersen
Birgitte Jørgensen
Susanne Gjerlufsen Malik
Lene Jensen
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Gæsteværelser
6700 Esbjerg

6705 Esbjerg Ø

6715 Esbjerg N

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

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. 18-20.
Ingen henvendelser i weekenden.

Thulevej 140 (4) - Afdeling 21
Udlejning: Brian Løcke,
Thulevej 152, tlf. 60 69 54 41
Mail: udlejningafd21@gmail.com
Træffetid: Hverdage kl. 18:00-19:00

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. 18-20.
Ingen henvendelser i weekenden.
(lejes ikke ud på månedsbasis)

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

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

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: Knud Erik Kubel Madsen,
Spangsbjerg Møllevej 46B, mobilnr.: 29 13 70 69
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: 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
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6731 Tjæreborg

Priser - inkl. moms:
1. nat
Efterfølgende nætter
1 uge
Pr. måned
Pr. måned m. kontrakt

Beboere
kr. 190,kr. 160,kr. 625,kr. 2.000,kr. 1.600,-

Ikke-boende
kr. 230,kr. 200,kr. 900,kr. 2.500,kr. 2.000,-

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
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. 18:00-20:00
Udlejes kun til beboerne på Stengårdsvej/Stengærdet
Strandby Kirkevej 133, kld. - Afdeling 2, 3, 4
Plads: 20 personer
Udlejning: Kirsten Pedersen
Hermodsvej 29, 1. tv., tlf. 23 67 05 68
Udlejes kun til beboerne i afdeling 2-3-4

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 448 - Afdeling 21
Plads: 45 personer
Udlejning: Brian Løcke,
Thulevej 152, tlf. 60 69 54 41
Mail: udlejningafd21@gmail.com
Træffetid: Hverdage kl. 18:00-19:0

6720 Fanø

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

Kallesbjergvej 28 E - 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

6710 Esbjerg V

6731 Tjæreborg

Fyrparken 20-22 kld. - Afdeling 9
Plads: 40 personer.
Udlejning: Rita Thuesen,
Fyrparken 374, 1, tlf. 28 38 81 74
Træffetid: Tirsdag og torsdag kl. 17:00-19:00
(dog ikke juli måned)

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)

Optimistiske toner
Der blev set både tilbage og fremad på årets repræsentantskabsmøde
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Det var en optimistisk formand, der
ved repræsentantskabsmødet kunne
fortælle de mange fremmødte repræsentanter om årets gang i Ungdomsbo.
Det skete torsdag den 2. marts 2017 i
”Rundetårn” hos UC Syddanmark.
Alt var ved det gamle: velvedligeholdte boliger, alt udlejet og god
økonomi.
Men måske ikke helt ved det gamle;
opremsning af de mange opgaver, der
er i gang, viser, at der er stor aktivitet,
og det vil blive endnu større i de kommende år i form af renoverings-projekter og nybyggeri.
Claus-Peter Aanum kunne dog berette om en enkelt aktivitetsnedgang,
idet Bramming Boligforening har fra-

MILJØSTATIONEN
Hedegårdsvej 2
Tlf. 76 12 32 89
Mandag-fredag kl. 9.00-9.30

valgt Ungdomsbo som administrator og valgt at lade sig administrere
af en anden større boligorganisation.

Det har betydet afskedigelse af en
medarbejder.
Direktør Peter Sandager kunne glæde
sig over sorte tal på bundlinjen, altså et
overskud.
-Der er fortsat stor efterspørgsel på
boliger, færre fraflytninger og faldende
tab på fraflyttere, hvilket er stabiliseret
over de seneste tre år. Vi er blevet gode
til at inddrive gæld samt forebygge
udsættelser.
Henning Radoor blev genvalgt som
næstformand, mens der også var genvalg til Inger Tingberg og Heidi Munksgaard.
Som suppleant valgtes Lone Mikkelsen, afdeling 1 og Karl Rechnagel,
afdeling 34.
Spørgelysten var stor, før de mange
repræsentanter var klar til at gå i krig
med aftenens dejlige buffet.

JØRGEN JENSEN A/S
Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Ombygning · Nybygning · Skibsaptering
Alt i værkstedsarbejde

Åben:
Mandag kl. 14.00-15.00
Torsdag kl. 14.00-17.00

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

Tlf 75 15 07 71·
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www.thomsenglas.dk
www.thomsenglas.dk
www.thomsenglas.dk

En sikker leverandør
Salg/service:
• Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer
• Tyverialarm-anlæg
• El-installationer af enhver art
Indhent tilbud
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Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 22 55
Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø
Tlf. 75 16 33 55

Morsøgade 9A
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9A
6700 Esbjerg
6700
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Telefon:
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06 61
Morsøgade
Telefon:
70 12 06 9A
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Telefon: 70 12 06 61
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• Vinduespolering
• Tæpperens
• Udlejning af affugtere

KG Hansen & Sønner a/s
MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER
STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755
Din
stærkeste
partner
indenfor
sikringsløsninger
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Esbjerg Vinduespolering
& Rengøringsselskab A/S
Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16
Servicetelefonen
HUSK du kan ringe til
Servicetelefonen 76 13 50 91
uden for varmemesterens
kontortid, hvis du har
et akut problem.

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

Servicetelefonen er
åben hele dagen i
administrationens
åbningstid.

Carsten ny varmemester
på Stengårdsvej

Idé-blokken

Skimmelsvampe et problem i boligen
Freddy Krogager overgår til opgaver med Helhedsplanen
AF LYDIA LUND RASMUSSEN
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varmemester-assistent under Freddy
Krogager i foråret 2016, og har opnået
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Skimmelsvampe
skal væk

Bo sundt
– hold fugten væk

5 trin til at fjerne
skimmelsvampe i din bolig

4 gode råd til, hvordan du
holder din bolig sund

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
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Familiedag med
mange nationaliteter
Medarbejderen i Bydelsprojekt 3i1 lærte hinanden at kende på en ny måde
Fredag den 28. april 2017 afholdt medarbejder fra Bydelsprojekt3i1 familiedag i Østskoven.
Anita Hede Lausen og Kathrine
Brock-Nielsen stod for planlægningen
og havde arrangeret et hyggeligt program, hvor både børn og voksne kunne
deltage.
Vi var i alt 42 børn og voksne. Alle
blev inddelt i 4 grupper. Der skulle tændes bål op og kokkeres over åben ild.
Mens børnene hyggede sig i skoven, blev der over gryderne funderet
over de mange nationaliteter, der i dag
var repræsenteret.
Bydelsprojekt 3i1 er en mangfoldig
arbejdsplads, her er mange forskellige
nationaliteter repræsenteret: Danmark,
Tyskland, Bosnien, Libanon, Palæstina,
Syrien, Somalia og Chile.
Derfor passede det også rigtig fint
med menuen for dagen. Den stod på
arabiske fladbrød med krydret yoghurt
dressing, kartofler og løg vendt i spidskommen, marokkansk gryderet med
couscous, dansk cremet blomkålssuppe
og selvfølgelig er der ingen bål uden
grillpølser!
Og alligevel var det for nogle af medarbejderne en stor ny kulturel oplevelse.
For som Khaled El-Masri og Sana
Atris siger:
- Til en rigtig arabisk sammenkomst
ville mændene tænde for grillen og
kvinderne sørge for maden, der ville

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 måledata kan læses elektronisk på nettet
med korte intervaller.
Læs mere på
www.brunata.dk eller ring for
information på telefonnummer
77 77 70 70.

2012.11_Ungdomsbo_trappenyt 60 x 120.indd 1
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være masser af kød og kebab på spyd,
og prikken over i´et en vandpibe.
Udadtil virker det ikke som den
store forskel, men når man har nogle
forventninger om, hvordan tingene
plejer at gøres, så er det at man får en
kulturel oplevelse. En oplevelse som er
berigende for alle parter. For Khaled ElMasri har nu meldt sig til at planlægge
næste års familieudflugt for medarbejderne i Bydelsprojekt 3i1 og deres
familier.

Kommunen kommer
ud til beboerne
Bydelsprojekt 3i1 og Esbjergs Kommunes borgerservice/opkrævning
bag nyt spændende initiativ
Du kan møde borgerservice/opkrævningen hver anden torsdag (ulige uger) fra
Det har virkelig været en
kl. 14-16 i Bydelshuset i Østerbyen på
succes!
Præstebakken.
For mange mennesker er
det at skulle ”op på kommunen” noget farligt og helt
gen her, og jeg har kompetence til at
uoverskueligt.
træffe beslutninger her og nu om,
Men hvis ”kommunen”
hvordan problemerne kan løses. Hvis
kommer ud til borgerne, og
borgerne har deres nem-id med, kan vi
der bliver sat et ansigt på, så
logge på deres kommunale konto, og
er det en hel anden sag. Så er
klare problemerne her.
det ikke længere farligt.
- Har beboerne andre spørgsmål,
Det har man gjort i Bydelskan jeg også undersøge det for dem
projekt 3i1, og det er blevet en
eller få skabt en kontakt, så de får
succes.
svar efterfølgende.
Nu kommer kommunens
- Hvem er det, der kommer?
borgerservice/opkrævning ud
- Det er fortrinsvis unge nydantil Bydelshuset i Østerbyen to
skere og mange børnefamilier. Der
timer hver 14. dag, hvor alle
kan være sproglige barrierer, men
under bydelsprojekt 3i1 er
det er sjældent, vi ikke kan klare det,
ellers er der her i Bydelshuset ”åben
velkommen til at møde op og få
hjemes
der
på
ne
rådgivning og hjælp.
cafe”,
hvor rigtig mange møder
ger
bor
nu
der
Karin Kristiansen mø
været en
har
det
Og
.
Bag initiativet står Karin Kriop,
og
der er altid nogle, der kan
yen
erb
Øst
i
t
mebane i Bydelshuse
stiansen fra kommunens afdeling
fungere
som tolk. Det er heller ikke
succes.
for opkrævning.
så ”farligt” at komme her, når der er
- Jeg har længe gået og tænkt over
skoleophold, boligstøtte, indskudslån og
mange andre i huset.
ideen om, hvordan vi kunne bliver mere
tilbagebetaling af for meget udbetalt
Karin Kristiansen oplever, at en barsynlige, så borgerne kunne finde ud af,
kontanthjælp.
riere er brudt, og flere af dem, hun
hvem vi var, og at vi i opkrævningen
- En gang om måneden er der også
har mødt i bydelshuset, ringer nu eller
ikke er farlige.
en medarbejder med fra kontanthjælpskommer op til hende på rådhuset, hvis
- Min erfaring som pantefoged i 25
afdelingen, som kan besvare spørgsmål
de har brug for hjælp. Kommunen er
år har vist, at ting bliver nemmere, når
omkring de nye regler for kontakthjælp.
ikke længere så farlig, når der bliver sat
vi møder borgerne på deres hjemme- Vi kan lave hele sagsbehandlinansigt på.
bane. Det er jo dyrt for dem, hvis de
bare lægger vores breve væk i en stak.
Det koster 250 kr. hver gang, vi sender
Rådgivning er et spørgsmål
en rykker. I stedet for at vi skal sende
en rykker, er det bedre at få sagen løst
om kvalitet - ikke kun pris
her og nu.
- Det talte jeg med souschef på bydelsprojektet Diana Mose Olsen om, og
hun var med på ideen, og vi fik startet
op med forsøget i oktober 2016.
- Hvilke ting er det, beboerne kan få
Kongensgade 58
hjælp til?
6701 Esbjerg
- Det er først og fremmest alt, der
Tlf. 79 12 54 55
skal betales til Esbjerg Kommune. Det
Fax 79 12 54 54
er regninger fra f. eks. daginstitutioner,
www.tblaw.dk
ansøgning om tilskud til friplads, lejrAF LYDIA LUND RASMUSSEN
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Fritidsudvalget tilbyder
Varde Sommerspil
Onsdag den 5. juli 2017 kl. 20.00
I år er det jubilæumsår for Varde Sommerspil – hele 40 gange før har folkene
bag arrangementet været værter for
mange mindeværdige oplevelser fra
Friluftsscenen i Varde.
I år opføres ”Midt om Natten”.
Forestillingen er en gammel kending,
idet den første gang blev opført på
scenen i Varde tilbage i 2007. Forestillingens musik er selvfølgelig baseret på
musikken af Kim Larsen og Gasolin.
Oplev musikken, de mange dygtige

skuespillere, sangere, dansere og en
professionel gennemført opsætning.
Afgang fra Museumspladsen:
kl. 18.30
Forventet hjemkomst: kl. ca. 23.30
Billetpris: 150 kr. pr. billet (inkl. bus og
forestilling)
Billetsalg torsdag d. 8. juni – 22. juni
2017

Der er 50 billetter til salg. De sælges
efter princippet først-til-mølle i åbningstiden fra kontoret Nygårdsvej 37.
Kun personligt fremmøde.
Der kan maksimalt købes 3 billetter
pr. husstand. Er der efter salgsperiodens
udløb fortsat billetter til salg må en
husstand gerne købe flere.

Esbjerg Revyen
Torsdag d. 31. august 2017
Fritidsudvalget sælger billetter til EsbjergRevyen. I år er noget helt specielt,
da EsbjergRevyen for første gang skal
spille i Teatersalen.
Folkene bag revyen er Leif Fabricius
og Hanne Bjørnskov, der arbejder på
højtryk for at gøre klar til første forestilling.
Det er et fantastisk spændende hold
med fire stærke personligheder, der
kommer til at stå på scenen, og ken-

detegnende for dem alle er, at de har
rødder i Esbjerg og omegn, og mon ikke
det vil smitte af under forestillingen?
Vær selv med til at afgøre dette.
Billetpris: 175 kr. pr. person.
Billetsalg: torsdag d. 1. juni 2017 – 15.
juni 2017.
Der er 50 billetter til salg
De sælges efter princippet først-til-

mølle i åbningstiden fra kontoret Nygårdsvej 37.
Kun personligt fremmøde.
Der kan maksimalt købes 5 billetter
pr. husstand. Er der efter salgsperiodens
udløb fortsat billetter til salg må en
husstand gerne købe flere.

Pensionistudflugt
Torsdag den 14. september 2017
Årets pensionistudflugt går i år til øen
Endelave, der ligger i Kattegat ud for
Horsens Fjord. Øen byder på fantastisk
natur, lægeurter, det klareste badevand,
vilde kaniner, indblik i et lille lokalsamfund og meget mere.
Naturen er mangfoldig og afvekslende, og præget af vindens luner og
istidsformationer.
Afgang fra Museumspladsen: kl. 9.00
Forventet hjemkomst: oplyses senere
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Billetpris: 100 kr. pr. person, inkl. bus,
færgeoverfart, flute til frokost og middag. Maks 2 billetter pr. husstand.
Billetsalg: torsdag d. 3. august – 17.
august 2017 i åbningstiden fra kontoret
Nygårdsvej 37.
Fritidsudvalget håber, at mange forventningsfulde pensionister igen i år vil
deltage på turen og være med til at få
en dejlig oplevelse.
Egon Hansen lover, at der lige som
sidst afsluttes med en god middag.

Deltagelse kræver, at du står som
hovedlejer på lejekontrakten i Boligforeningen Ungdomsbo, og du skal være
over 65 år (din ledsager må gerne være
under 65 år).
Bemærk venligst at der i år kun
sælges billetter ved personligt fremmøde. Der skal ved billetkøb fremvises
Sundhedskort.
Billetterne sælges efter princippet
først-til-mølle. Der er 77 billetter til salg.

-I

Bazaren i Århus
Lørdag d. 7. oktober 2017
Fritidsudvalget beklager den tumult, der
var i forbindelse med billetsalget ved
sidste tur til Bazaren i Århus.
Fritidsudvalget håber, at alle vil være
interesserede i en tur lørdag d. 7. oktober i stedet?
Bussen er i hvert fald bestilt, så du
kan være med til at opleve en verden
af smag og oplevelser i Bazaren. Vi får
18.000 kvm., vi kan boltre os på, hvor
mere end 100 forretninger byder på
oplevelser for alle sanser.
Du kan gå på opdagelse i både det
gamle såvel som nye bazar afsnit, der
rummer alverdens spændende forretninger og servicevirksomheder. Der er
masser af eksotiske spisesteder,

tyrkiske og arabiske bagerier, frugt og
grønt, slagter, orientalske købmænd og
mange andre butikker med spændende
nonfood produkter og serviceydelser.
Afgang Museumspladsen: kl. 9.00
Afgang fra Århus: 16.00
Billetpris: 20 kr. pr. deltager

Billetsalg: torsdag d. 31. august – 14.
september 2017 i åbningstiden fra
kontoret Nygårdsvej 37.
Du kan maksimalt købe 5 billetter pr
husstand. Er der efter salgsperiodens
udløb fortsat billetter til salg, må en
husstand gerne købe flere billetter,
selvom den har købt tidligere.
Minimum 30 deltagere ellers aflyses
turen. Der er 50 billetter til salg.

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 billetter til næsten halvpris, hvilket har været
en kæmpe succes.
Fritidsudvalget fortsætter succesen

og giver dig mulighed for at være
vandhund så ofte du har lyst.
Billetterne sælges fortsat fra kontoret
Nygårdsvej 37 i åbningstiden.
Der kan maksimalt købes 5 billetter pr.
dag pr. voksen eller pr. barn/pensionist.

Kalender
Søndag den 11. juni 2017
Bridgewalk
på Gl. Lillebæltsbro
Søndag den 18. juni 2017
Sandskulpturfestival
Lørdag den 19. august-søndag
den 20 august 2017
Silkeborg Ildregatta

Billetpris: Voksne: 48 kr. (normalpris er
75 kr.)
Barn/Pensionist: aldersgruppe 3-15
år: 28 kr. (normalpris er 42 kr.)

Balletten
Svanesøen
Vi har været til en pragtfuld aften med balletten Svanesøen mandag
den 31. januar 2017. Vi nød en dejlig aften i Musikhuset.
Den russiske nationalballet var bare så dygtig, og musikken var ok,
selvom det ikke var med et stort orkester.
Vi ser frem til sådan et sådant arrangement fra Fritidsudvalget en
anden gang.
Inger Sandholm
afd. 5
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25 år i
Ungdomsbo

Leif Madsen
Sneumvej 57
(flyttet ind 1. august1992)

Følgende lejere har boet i
samme lejlighed i 25 år:

Torfinn Jacobsen
Fyrparken 24
(flyttet ind 1. august 1992)

Eigil V. Pedersen
Finsensgade 9
(flyttet ind 1. juni 1992)
Tom Jeppesen
Finsensgade 9
(flyttet ind 1. juni 1992)
Vera og Albricht Poulsen
Fyrparken 442
(flyttet ind 1. juni 1992)

Aase og Per Østergaard
Fyrparken 16
(flyttet ind 15. august 1992)

Tillykke til....

Susanne og Poul Monberg
Jerrigsvej 48
(flyttet ind 1. juni 1992)

Ejendomsfunktionær i afdeling 2, 3,
4, 5, 22 & 92 Anni Tøndering fylder
60 år den 13. juni 2017

Lilli og Flemming Lauritzen
Stengårdsvej 44
(flyttet ind 1. juli 1992)

Økonomimedarbejder i Administrationen Anita Stausbøll fylder 60 år
den 14. august 2017

Det er tilladt at citere fra bladet
med tydelig angivelse af kilde.
Næste nummer af Trappenyt
udkommer omkring
1. september 2017.
Materiale til dette nummer skal være
redaktionen i hænde senest
7. juni 2017.
Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
Tlf. 76 13 50 50
E-mail: post@ungdomsbo.dk
www.ungdomsbo.dk
Telefonerne er åbne:
mandag-onsdag fra
torsdag
fra
og
fredag
fra

kl. 10.00-14.00
kl. 10.00-12.30
kl. 14.00-17.00
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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Tv og internet i Ungdomsbo
Stofa og Ungdomsbo har indgået en
specialaftale, så alle der forsynes med
fibernet, får både tv og internet til meget
fordelagtige priser.
Ring og hør om du kan få fiber fra Stofa
på tlf.: 70 11 50 80
- åben alle hverdage mellem kl. 8.00-19.00

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.

Tænk større.
Vi søger nye, begavede kolleger, som kan se muligheder i mennesker og tal.
Læs mere på karriere.deloitte.dk

• Murervej 16 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 45 73 22 • starvvs.dk •
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Få 7 rigtige...
Gæt og vind
1. Hvem står bag projekt områdeforskønnelse i Syrenparken? ____________________
2. Hvem fratræder som varmemester? ______________________________________
3. Hvem kan du møde fra Esbjerg Kommune i Bydelshuset i Østerbyen? ____________
___________________________________________________________________
4. Hvem er glad for de nye nedgravede affaldsbeholdere? _______________________
5. Hvilke to steder skal i gang med en renovering medio 2018? ___________________
6. Hvem fylder 60 år den 13. juni 2017? _____________________________________
7. Hvad er et problem i hver 10. bolig? ______________________________________
(Svarene finder du ved at læse bladet)
Navn ________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________
Kuponen indsendes senest 15. juni 2017 til:
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg
HUSK: Du kan nu også deltage på Ungdomsbos
hjemmeside: www.ungdomsbo.dk/trappenyt
- så undgår du at klippe i bladet
Der trækkes lod om 3 gavekort til Esbjerg Cityforening på kr. 150,- 125,- og 100,Vindere
1. præmie
2. præmie:
3. præmie:
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Julie Hvid Borre, Sp. Kirkevej 101A
Sv. E. Kristensen, J. H. Heibergs Alle 25
Jack Christensen, Fyrparken 310

