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Fra formandens skrivebord
Organisationsbestyrelsen håber, at alle beboere og
medarbejdere har haft et godt og glad efterår.
Museumspladsen og
Tovværksgrunden
Hold nu op hvor har der væres mange
negative reaktioner på vores planer om
opførelsen af byggeri på Museumspladsen.
De fleste har nu ikke så meget med
byggeriet at gøre, som de har at gøre
med gratis parkeringspladser, og så med
uvidenhed om, hvorledes området forbliver og skal udformes efterfølgende.
Omkring hundrede negative (en hel
del enslydende) høringssvar var der, og
så en lille håndfuld på syv positive svar.
– Tak for det !
Og så har vi også fået tilkendegivelse
fra 60-70 begejstrede borgere, der ønsker at blive skrevet op til lejlighederne,
når de bliver færdige.
Hvornår det sker vender vi tilbage til.
Vi har selvfølgelig forsøgt os med at
informere pressen om projektet, men
det har de ikke syntes var interessant.
Den samme negative fokus har der
heldigvis ikke været på vores planlagte
byggeri på Tovværksgrunden, hvor vi
planlægger at opføre ca. 90 boliger, der
hvor biografen nu ligger, når den flytter
ned til Broen i Exnersgade.
Når høringsperioderne på projekterne er slut sidst i oktober, skal vi nok
informere om det videre forløb, og om
det bliver økonomisk muligt at realisere
dem.

Helhedsplan og Bydelshus
på Stengårdsvej
Som nævnt i sidste nummer af Trappenyt, har der været (og er der stadig)
store udfordringer i begge projekter,
nu i mindre grad efterhånden som
projekterne skrider fremad, og nu mest
i renoveringen af blokkene.
Arbejdet på Bydelshuset går efter
planen, bliver flot og står færdig til
februar. Vi håber, at rigtig mange kan
se kvaliteten i husets muligheder, og
udnytte dem positivt.
Jagten på fællesskabet
Under den overskrift har vi sammen
med BL (Boligselskabernes Landsforening) i 7. Kreds søgt at udbrede kendskabet til beboerdemokratiet i almene
boliger.
Det er foregået på den måde, at
tre 6.-klasser fra tre skoler i Esbjerg
(og nogle klasser fra Fredericia, Vejle,
Horsens og Varde) har arbejdet med
beboerdemokrati igennem en periode,
hvor de har fået kendskab til, hvorledes
almene boligorganisationers fællesskaber virker.
Projektet skal ses som en del af
6.-klassernes undervisning i ”samfundsfag”, og hele seancen kulminerede med
en fælles fremlægnings dag i Grindsted først i oktober. Det var en rigtig
god dag, hvor vi fik indblik i elevernes
oparbejdede færdigheder, og hold nu
op, hvor havde de fået meget ud af den
undervisning og deres ekskursioner til
boligområderne.
Deres interesse for området lover
rigtig godt for det fremtidige beboerdemokrati, og vi glæder os til igen at
skulle se ”vores” klasse fra Kvaglundskolen igen til februar.
Organisationsbestyrelsen ønsker alle
beboer, medarbejdere og samarbejdspartnere en god jul og et godt nytår
med fred og fremgang for alle.
Claus-Peter Aanum,
organisationsbestyrelsesformand.
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Varmemesteren
elsker at løbe
Det betyder fysisk og mentalt velvære så arbejdsdagene bliver nemmere
han også var i spil til udvalgte hold.
Men som så mange andre fodboldspillere blev han skadet, og efter en
operation blev det aldrig det samme
igen.
- Derfor måtte jeg finde noget andet
motion at dyrke, og det blev løb. Som
ung fodboldspiller løb jeg 10 km. flere
gange om ugen for konditionen, så det
var naturligt, at det blev løb, fortæller
Bjarne Vilster.
Det er siden blevet til mange kilometer, men også deltagelse i en række
forskellige løb. Der var været en enkelt
maraton, for det skal man jo prøve,
men først og fremmest mange halvmaraton, senest Esbjerg halvmaraton
i juni i år.
- Jeg har først og fremmest været
motionist, men dengang jeg var i
Bjarne Vilster var selvfølgelig med. da Esbje
rg
30’erne trænede jeg i en årrække i atle- halvmaraton
blev afholdt for første gang i
tikklubben, og jeg var med til veteran- juni 2017.
mesterskaber.
- Vi har været jysk mester for hold
flere gange, og jeg blev også individuel
bl.a. mountainbike, fortæller Bjarne
jysk mester i cross country (terrænløb).
Vilster.
- Da jeg var midt i 40’erne døjede jeg
Han vendte senere tilbage til løbemed skaber, bl.a. fibersprængninger.
turene, men cykelturene er der dog
Derfor begyndte jeg at cykle, og kørte
stadig, nu sammen med hustruen
Marianne.
- Vi bruger altid en del af sommerferien på cykelture. Det kan være en eller
to dages ture i området. Men det kan
også være 5 dages ture, hvor vi cykler
op til 1000 km, som vi f. eks. gjorde her
i sommerferien, hvor vi var i Juelsminde. I efterårsferien cyklede vi 300
km omrking Mols bjerge.
- Vi kan godt lide den form for ferie,
det er en god måde at være sammen
på, og vi ser og oplever en masse, siger
Bjarne Vilster, der løber seks km. to-tre
gange om ugen ad samme rute fra
Sædding, hvor han bor og ud omkring
Guldager.
Senest er han blevet glad for at
deltage i det årlige ekstremløb, der
afvikles i september omkring Guldager.
Det er et løb med omkring 30 fordrinén af de
forcere
at
med
gang
i
han
er
her
ger, og i år blev han nr. 37 ud af de
og
løb,
ekstrem
af
grebet
blevet
er
Vilster
Bjarne
2017.
er
septemb
3.
den
1500 deltagere.
lørdag
løb
seneste
det
ved
inger
forhindr
mange
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Benene har løbet mange kilometer, men
de gamle ben på 64 kan stadig. Ja, de
føles slet ikke så gamle, når de løber.
Bjarne Vilster, varmemester i afdeling
1 på Toftsvej, kan lide at bevæge sig, og
ikke mindst den velvære som motionen
giver ham.
- Jeg føler mig godt tilpas, når jeg
løber. Det gør noget ved kroppen,
rent fysisk tror jeg, det betyder, at jeg
har nemmere ved at klare det daglige
arbejde, og at jeg kan blive længere på
arbejdsmarkedet.
- Men jeg bruger også løbeturene
mentalt, for på en løbetur er der også
tid til at tænke tingene igennem, og
jeg får mange ting på plads under en
løbetur, siger Bjarne Vilster.
Han har været ansat i Ungdomsbo i
37 år, de første mange år på Stengårdsvej, men de seneste 16 som varmemester på Toftsvej. Og han har ikke,
selvom han nærmer sig pensionsalderen, planer om at stoppe foreløbig.
For Bjarne Vilster er løb blevet en
livsstil. Som barn og i ungdomsårene
var det fodbold, der var den foretrukne
sport, og det var han god til, så god at
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Fritidskonto i din afdeling
Kun omkring halvdelen af afdelingerne har fritidskonto
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Som beboer i Ungdomsbo er du medlem
af en forening.
En forening er ofte noget med socialt
samvær omkring et emne/tema, et samvær der er med til at skabe sammenhold
blandt beboerne i din afdeling.
De enkelte afdelinger har mulighed
for at oprette en fritidskonto, hvor pengene går til forskellige fælles aktiviteter.
- Det er afdelingsbestyrelsen, der
uafhængig kan beslutte, om en afdeling skal have en fritidskonto. Men bestyrelsen skal kunne forsvare det over
for beboerne. Der skal være et flertal
for en fritidskonto, da der er tale om
huslejekroner, som bruges på kontoen,
fortæller regnskabs- og kontorleder
Annette Pedersen.
Måske er det derfor at kun omkring
halvdelen af afdelingerne i Ungdomsbo
har fritidskonto.
For beboerne koster det kr. 1,25 pr.
boligkvadratmeter årligt.
Det vil sige, at har du en lejlighed på
60 kvm., skal du bidrage med 75 kroner
om året, er din lejlighed 80 kvm., er det
100 kroner om året.
Vi har udarbejdet en rundspørge til de
enkelte afdelinger for at få sat fokus på
fritidskontoen.
Der er kommet rigtig mange svar,
og det siger vi tusind tak for. Svarene
giver et bredt billede af, dels hvad en
fritidskonto bruges til dels hvorfor man
ikke har en fritidskonto.
Vi bringer her et udpluk af de mange
svar:

Toftsvej
Vi har fået vores fritidskonto sat op fra
3000 kr. til 4000 kr.
Pengene bruges bl.a. på julehygge/
banko, fortæring i forbindelse med ”Maledag”, hvor vi maler borde og bænke og
vores årlige sommerfest. Vi køber gas til
den fælles gasgrill, vi indkøbte sidste år.
Vi har derudover også brugt en del til
indkøb af diverse legetøj, deriblandt 3
Mooncars.
Lone Mikkelsen, afdeling 1
Thulevej
Vi har en fritidskonto, der bruges til
indkøb af forskellige materialer, f.eks.
fitnessreservedele til vores motionsrum.
Når vi har fællesaktiviteter (fx fastelavn), betales det af fritidskontoen.
Pt. forsøger nogle at starte en børneklub op her på Thulevej. Alle udgifter til
materialer, indbydelser m.m. betales af
fritidskontoen.
Vi opfordrer også beboerne til at
komme med ideer til fællesarrangementer, som fritidskontoen betaler til.
Julebanko var et hit sidste år.
Helle Ryvig, afdeling 21
Fyrparken
Vi bruger fritidskontoen i samarbejde
med afdelingerne 9 og 10.
Aftalen er, at afd. 26/29 arrangerer
noget for de ældre og afdeling 9 arrangerer alt for børnene.
Afdelingerne 26/29 arranger f.eks.
efterløns- og pensionistudflugt hvert år
i september måned.

Afdeling 9 arrangere f.eks. julebankospil for børn og tøndeslagning til
fastelavn.
For alle arrangementer gælder, at vi
er fælles om udgifterne, hvis man bor i
een af de 4 afdelinger.
Henning Rømer Radoor, afdeling 26-29
Stenkrogen
Vi har en fritidskonto, og den bruger vi
til at holde arrangementer for beboerne
i løbet af året.
Vi har i juni 2016 og juni 2017 afholdt
et grill arrangement for de af beboerne,
der har tid og lyst til at deltage. Bestyrelsen har, ved hjælp af fritidskontoen,
sørget for kul og tilbehør (salat buffet,
brød, dressing og lign.), så beboerne
kun skal medbringe kød og drikkevarer.
Vi har også flere gange afholdt
caféaften, hvor bestyrelsen sørger for
the, kaffe og snacks (gulerødder, æbler,
vindruer, meloner).
Sidste år havde vi også juleklip med
gløgg, æbleskiver og stjernestrimler.
Annemette Koch, afdeling 17
Sp. Møllevej
Vi har en fritidskonto, men vi bruger
den ikke ret meget.
Vi har haft fastelavn men meget få
deltagere. Vi har haft decemberhygge,
og det vil vi prøve igen i år. Vi har prøvet med en sommerfest, men også for
få tilmeldte.
Så nu ved jeg ikke, hvad vi kan få
deltagere til?
En fra afdelingen har haft en strikke-

MILJØSTATIONEN
Hedegårdsvej 2
Tlf. 76 12 32 89

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

Mandag-fredag kl. 9.00-9.30

www.ingenior-ne.dk

Åben:

Medlem af TECH SAM gruppen

Rådgivende Ingeniører FRI

Mandag kl. 14.00-15.00
Torsdag kl. 14.00-17.00
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og hyggeklub et par sæsoner, men det
er også stoppet her i efteråret.
Jeg har ikke ideer til andet end
decemberhygge.
Inger Sandholm, afdeling 5
Finsensgade
Nej, vi har ikke en fritidskonto, ved ikke
hvad vi skal bruge den til?
Vi er en lille afdeling med 8 lejemål.
Edith Østerlev Jensen, afdeling 51
Hermodsvej
Vores “fritidskonto” findes ikke længere
i vores budget/regnskab, fordi vi i et par
år – for længe siden - ikke havde nogle
aktiviteter som medførte “forbrug” på
kontoen, derfor blev den slettet.
Begrundelse for vores manglende
aktiviteter skyldes, at vi ikke kunne få
tilslutning fra vores beboere til de arrangementer, vi havde i forslag, og der
efter har vi droppet det, og ingen har
forespurgt på det.
Flemming Guldberg, afdeling 2
Fanø
Her i afdeling 27 på Fanø er jeg ikke
bekendt med en fritids-konto i vores
afdeling mere. Jeg kan ej heller sige, om
vi har haft engang i firserne.
Vi er dog klar over, at nogle beboer
kan oprette en fritidsklub, men det har
der ikke været interesse for her. Det
er ligesom, at det med at være social
i samværets forstand ikke er ”tidens
tand” her på Øen.
Måske fordi det kræver en selvstændig bestyrelse, som alligevel skal stå til
regnskab over for Afdelingsbestyrelsen
med at godkende dit og dat. Det er vis
noget med at en klub kan få 1.500 kr.
til rådighed samt frit kan bruge ”fælleshuset”, men har pligt til at fremlægge
regnskab til Afdelingsbestyrelsen.
John Birk, afdeling 27

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

Afdeling 40
Vi har i afdeling 40 opstartet “aktivitetsklubben”, som findes på 1. sal i
fælleshuset i Tvillingernes Kvarter. Der
er åbent hver onsdag fra 19.00 til ca.
22.00.
Vi har bar, pool, dart, spil, TV, diverse

motionsmaskiner m.m., så der er nok af
muligheder, og der er også kaffe og te.
Det er planen at vi vil arrangere et
par særlige events i den nærmeste
fremtid,så vi kan få sparket gang i
tingene herude, fortæller Christensen
Pedersen.

Sommerfest
I afdeling 40 blev der 17.
september holdt sommerfest hvor vi, ligesom sidste
år, havde arrangeret en tur
til Bowling’n’Fun.
Der var 45 beboere med
til en hyggelig aften med
bowling og buffet.

DEN
LILLE
MALER
DEN
LILLE
MALER
DEN
LILLE
MALER
Lille og lokal
Lilleog
oglokal
lokal
Lille

www.lillemaler.dk • Tel. 50 51 90 55
www.lillemaler.dk
• Tel.
50 51
www.lillemaler.dk
• Tel.
5090
5155
90 55

www.lillemaler.dk • Tel. 50 51 90 55
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Status for Stengårdsvej
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Øvelse gør mester, siger et gammelt
mundheld.
Det er også det, man oplever ved den
store renovering på Stengårdsvej, hvor
man har lært af de begynderfejl, der altid
opstår. Nu er rutinerne på plads.
Her i december bliver håndværkerne
færdige i opgang 54, og dermed er afdeling 14 ved at være klar.
Der er dog stadig nogle, der mangler at
få skiftet facade.
- Vi har delt de to projekter, for hvis
man skifter facade samtidig med at
håndværkerne har deres arbejdsgange
inde i boligen, bliver det lidt klemt.
Beboerne skal jo stadig bo der og have en
hverdag til at fungere, siger projektchef
Flemming A. Christensen.
Det første gårdrum med bl.a. Bypladsen og den første have: Bakkerne er også
ved at tage form.
- Men det våde vejr i sommer og
efterår har gjort, at vi her er lidt bagud.
Det er meget mudret,men det kan jo ikke
være anderledes med det vejr, vi har haft,
siger Flemming A. Christensen.
Der er ansat en ny byggeleder Tage
Øhlenslæger på projektet, og han deler
opgaverne med sikkerhedskoordinator/
assisterende byggeleder Jacob Holmgaard
Rasmussen, der har været ansat et års tid
på projektet.
Biler parkeres ulovligt
Trappenyt var på byggepladsen for at tale
med håndværkerne, og her mødte vi bl.a.
Ricki Elbæk og Torben Jensen.
- Hvordan er forholdet til beboerne?
- Det går rigtig fint. Pia Moust Aalund

De holder ulovligt disse biler, og de spærrer
vejen for lastbiler, der skal ind med byggematerialer. De ulovligt parkerede biler
er
et kæmpe problem for håndværkerne og
renoveringsprojektet, for håndværkerne
bruger dagligt tid på at finde frem til ejern
e,
for at få bilerne fjernet.

Den nye byggeleder Tage Øhlenslæger
har lavet et godt og grundigt forarbejde,
og vi har varmemester Freddy Kroager
med, når vi første gang skal ind i lejlighederne.
- Selvfølgelig kan der være sprogproblemer, men det får vi også løst. Forleden
var jeg hos en ældre dame, som jeg ikke
kunne tale med, men så ringede hun
til sin søn, og så blev problemet løst,
fortæller Ricki Elbæk.
- Hvad er det største problem?
- Det er de mange biler, der holder
ulovligt parkeret.
Åbent hus på Stengårdsvej
Kom og se de nye ombyggede lejligheder med elevator.
Vi er nu klar igen til at vise nyindrettede lejligheder med elevator frem:
• Den 13. december 2017 fra kl. 14.00
til 17.00
• Adresse: Stengårdsvej 74

JØRGEN JENSEN A/S
Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Ombygning · Nybygning · Skibsaptering
Alt i værkstedsarbejde
Fremstilling af butik og specialinventar
Afpudsning af bordplader, trappetrin m.m.

Tlf 75 15 07 71·
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Mange håndværkere har deres daglige gang
på byggepladsen på Stengårdsvej, og de føler,
der er et godt forhold til beboerne, som de har
megen ros til. Her er det fra højre Ricki Elbæk,
Torben Jensen, Jacob Holmgaard Rasmussen
og Anton Schultz.
- Beboerne parkerer inde på selve
byggepladsen, og det er ulovligt. Her er
adgang forbudt. Dels så spærrer bilerne
for lastbiler, der skal ind med materialer,
dels så spærrer de for brandveje, og det
kan give farlige situationer, hvis brandbilen ikke kan komme ind, derfor må
man heller ikke holde på byggepladsen
i weekenden, fastslår Jacob Holmgaard
Rasmussen.
Det betyder, vi bruger rigtig megen tid,
specielt om morgenen når vi kommer ind
på arbejde. Vi skal have bilerne flyttet,
og hvis ikke vi kan finde ejerne i første
omgang, så ringer vi til politiet.
- Der kan nemt gå en time eller to,
inden vi kommer i gang, specielt mandag
morgen og det er en forsinkelse, som i
sidste ende koster beboerne penge og
betyder, at vi ikke kan overholde tidsplanerne, siger Jacob Holmgaard Rasmussen
og Ricki Elbæk.

Samarbejde på tværs af afdelingerne
Giver en mere effektiv arbejdsdag og bedre service for beboerne
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Viceværterne arbejder fremover mere
på tværs af afdelingerne. Derved kan
opnås mere effektive løsninger, og samtidig giver det grundlag for god service
for beboerne.
- Det er et mål, at driften i afdelingerne udfører flere servicebetonede
opgaver selv og at afdelingerne via
samarbejde blandt personalet, bliver
mere robuste ved sygdom, ferie og
afspadsering mv.
- Fremover samarbejder varmemestrene i videre grad om håndtering
af daglige serviceopgaver i boligerne,
fortæller driftschef Erik Boyschau.
- Nøglepersoner klædes på til at udføre specialopgaver, og varmemestrene
kan så benytte sig af nøglepersonerne
ved løsning af opgaver, de ikke selv kan
udføre, af tidsmæssige årsager, eller
når de ikke har kompetencen til den
specielle opgave.
- Det betyder, at driften fremover køber færre håndværkerydelser udefra, og
samtidig er det de samme personer, der
udfører service i boligen. Det bidrager
til at bevare trygheden for beboerne,
og at afdelingen bliver mere driftseffektive.
- Den daglige telefon- og mail
betjening udvides, og overgår til lidt
færre personer. For beboerne betyder
det, at de vil få nemmere adgang til
beboerservice, når telefontiden udvides
og kombineret med akut servicetelefonen, kan der være åbent hele dagen
i administrationens åbningstid. Varme-

mesterfunktionen bevares i et omfang,
hvor man kan opnå personlig kontakt,
når man har behov for det.
- Ændringen giver varmemester og
gårdmænd en bedre udnyttelse af
arbejdstimerne, hvilket sammen med
driftsomlægninger, der er i gang, er til

glæde og gavn for beboerne, siger Erik
Boyschau.
Det nye samarbejde vil komme op at
stå her i starten af det nye år 2018 og
supplerer således det samarbejde, der
allerede er i gang i mange afdelinger.

Pas på skadedyr
Det er i efterår- og vintertiden, at rotter
og mus søger ind i husene, når de rette
betingelser er der.
Derfor er det vigtigt med forebyggende tiltag, så du undgår rotter og
andre skadedyr i eller nær din bolig.
Vores opfordring lyder:
• Køkkenaffald bortskaffes, skal ikke
stå uden for din bolig.
• Udearealer ved din bolig skal være
ryddelig og må ikke kunne danne

skjul for rotter.
• Fodring af fugle skal ske på foderbræt, der må ikke fodres på jorden.
• Området omkring fuglebrættet skal
holdes rent.
• Dyrefoder, der står frit fremme, til
hund/kat tiltrækker skadedyr ved
åbne døre.
Kontakt din varmemester, hvis du ser et
skadedyr nær din bolig.

Vand i
kælderen

Vi er i en våd periode – efteråret – og
det har regnet meget i år.
Derfor er der risiko for, at du får vand
i dit kælderrum, hvis du har en sådan,
der tilhører din lejlighed.
Derfor en opfordring til, at du stiller
dine ting i kælderummet op på en palle
eller lignende, så tingene kommer fri af
gulvet, og undgår at blive ødelagt.

www.puma-shop.dk
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Debatten om Museumspladsen
Det nye byggeri på Museumspladsen
har skabt en vældig røre og debat.
Men processen med at få gang i byggeriet af de 157 boliger på Museumspladsen fortsætter, og i øjeblikket er der
en 2. høringsrunde.
Når høringsrunden er færdig, skal
tegningerne justeres igen og den
endelige lokalplan til afstemning i
Byrådet. Når tingene er på plads her,
går den endelige projektering i gang for
Ungdomsbo.

- Til sommer 2018 udbydes projektet, og den forventede byggeopstart
er primo 2019, fortæller direktør Peter
Sandager.
- Først er der dog lige en økonomi,
der skal på plads. Går alt vel her
forventes byggeriet indflytningsklart i
efteråret 2020.
- Det er et stort byggeri, og der er
mange ender, der skal bøjes sammen,
inden det bliver en realitet. Men vi ser
store perspektiver i projektet og får

mange henvendelser fra folk, der gerne
vil skrives op til en lejlighed.
- Jeg tror, at det særligt er vores
fokus på seniorvenlighed, der tiltrækker
mange. Det er dog først, når vi kender
økonomien på projektet, at vi åbner
for ventelisten. Vi vil ikke love noget, vi
ikke kan holde.
- De folk, der står på venteliste, får en
digital henvendelse om åbning af ventelisten, så de kan tilrette deres søgning
i god tid, siger Peter Sandager

Klar til at gå i gang på Tovværksgrunden
Det andet store byggeri, som Ungdomsbo gerne vil i gang med på Tovværksgrunden har til gengæld ikke vakt
så stor debat.
Her er der 88 boliger i projekt 1, som
skal placeres der, hvor den nuværende
biograf ligger.
- Vi går i gang med den videre proces
lige så snart, lokalplanen er godkendt,

og vi er klar til at gå i gang, når biografen som planlagt flytter ind i det
nye center ”Broen”, siger direktør Peter
Sandager.
- Det bliver attraktive boliger for
aktive seniorer, lige ved svømmehal,
badmintonhal og andre idrætsfaciliteter, men også tæt på skov og strand.
Der bliver også plads til den lille familie

og de studerende.
- En sidegevinst ved placeringen er
udsigten fra de fleste boliger ud over
indsejlingen til Grådybet.
- I området er der også plads til at
bygge både etape 2 og 3. Ligeledes ser
vi perspektiver i at udvide 4. Maj Kollegiet, siger Peter Sandager.

Ny boliger i Tjæreborg og i Kystparken?
Ungdomsbo har flere spændende byggeprojekter, som man gerne vil byde
ind på.
Der er tale om, at Esbjerg Kommune
udbyder nye kvoter i 2018/2019, og
her byder vi ind med to projekter, siger
Peter Sandager.
Der er tale om et-plans boliger.
- I Tjæreborg er der stor efterspørgsel

efter lejeboliger, og vi vil gerne bygge
seks nye boliger på Kærvej.
- På grunden ligger der i øjeblikket en
børneinstitution, som nedlægges. Der
skal i stedet bygges nyt et andet sted i
byen.
- I Kystparken i Sædding vil vi gerne
bygge 57 nye boliger.
- Det bliver også et-plans boliger, som

Kanalen 3, 6700 Esbjerg
Tlf. 7512 7999
www.dai.dk
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kommer til at ligge tæt på Ungdomsbos
nuværende attraktive et-plans boliger i
afdeling 29 i Fyrparken.
- Det er to projekter, som vi rigtig
gerne vil i gang med, for vi tror på
at også her er der stor efterspørgsel
på den form for boliger, siger Peter
Sandager.

Beboerdemokrati
Det årlige repræsentantskabsmøde
holdes torsdag den 1. marts 2018.
Det foregår, som de senere år, på UC
Syddanmark.
Men det bliver sandsynligvis sidste
gang, for planen er at repræsentantskabsmøderne i fremtiden skal foregå i
det nye Bydelshus.
De ordinære afdelingsmøder finder
sted i ugerne 10-11-12 i marts 2018.

Studieboliger
i Østre skole?
Carsten ny varmemester

på Stengårdsvej
Skal Østre skole ombygges til studieboliger?
Østre skole blev bygget i 1896, men
senere nedlagt som folkeskole. Siden
har den været brugt til flere andre
formål, bl. a. dannede den i en årrække
AF
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- Vi vil gerne etablere studieboliger i
den gamle skole i Østergade, fortæller
direktør Peter Sandager og fortsætter:
- Der kan bliver 45 studieboliger, og
de får en attraktiv beliggenhed lige
midt i centrum.
- Men økonomien på renoveringssager er dog altid mere usikker end
nybyggeri, så hvis Esbjerg skal bevare
to gamle bygninger, må salgsprisen ikke
være høj. I dette tilfælde her, er grunden mere være end bygningerne.

Freddy Krogager overgår til opgaver med Helhedsplanen

Ingen fælles venteliste
længere for studieboliger
Carsten Nygaard

- Det samarbejde er desværre ophørt,
og i fremtiden skal de studerende skrive
sig op på flere ventelister. Det er ærgerligt for det gør det lidt mere besværlig
for dem, der søger en studiebolig. Men
vi kan ikke arbejde gratis for de andre
boligforeninger.

Nyt indgangsparti

Freddy Kroager

1. oktober 2016. Han har det seneste
halvandet år fungeret som fast afløser
i alle afdelinger og før den tid var han
ansat som sommermand i en årrække,
så han kender arbejdsgangene i Ungdomsbo.
-Hans stilling som fast afløser bliver
ikke genbesat. Ejendomsservicetekniker
eleverne, der opleves som en stor succes i dagligdagen, hjælper til på tværs

Skal disse to gamle smukke bygninger
indrettes til studieboliger?

Kenny Gaardsdal

- Heldigvis er de unge gode til den
digitale verden, så det skal de nok finde
ud af. Og der vil fortsat være en fælles
hjemmeside, fortæller direktør Peter
Sandager.
Ungdomsbo har fortsat 85 procent af
alle studieboligerne i Esbjerg.
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Nye lokaler til Mosaikken
Mosaikken er et aktivitetshus for ældre
borgere fortrinsvis med anden etnisk
baggrund, men også ældre danskere er
velkommen.
I 2018 er det 10 år siden, at Mosaikken
blev åbnet.
Det er blevet så stor en succes, at
det kniber med pladsen i lejligheden på
Stengårdsvej, hvor tilbudet hidtil har
holdt til.
Men nu sker der noget. Der er en stor
og længe ønsket jubilæumsgave på vej.
- Når det nye Bydelshus står klart,
flytter viceværterne ind i det nye hus, og
deres nuværende lokaliteter på Stengårdsvej bliver ombygget til Mosaikken,

fortæller direktør Peter
Sandager.
- Viceværterne får nye
faciliteter og udgifterne
til driften bliver billigere.
Så alt i alt er det en god
løsning for alle parter.
Sådan er det planen, det nye
Mosaikken vil tage sig ud.

Book din vasketid online
Ungdomsbo har fået et helt nyt vaskerisystem, efter et skifte til en ny leverandør Nortec System A/S fra Vejle.
Før var der flere leverandører med hver
deres vaskeri-system. Der skulle etableres
vaskekort, oprettes indflyttere og slettes
fraflyttere. Det betød jævnlige opkald fra
hvert vaskeri for at overføre kundeændringer og hente vaskeri-forbrug hjem.

Dit nye vaskebrik fra Nortec.

Det var administrativt meget tungt.
Det er slut. De 80 vaskerier er skiftet til
een leverandør. Vaskeri-systemet er nu
fuldautomatisk, strømlignet og tilsluttet
online på Internettet. Systemet sørger
selv for at oprette og slette lejere. Vaskeri
forbruget aflæses automatisk hver 5.
min.
Når du flytter ind i Ungdomsbo, får du
udleveret et aktiveringsbrev og berøringsfri vaskebrik fra Nortec. Brikken er
lille og passer fint i nøglebundtet, samtidig er den mere holdbar end chip kortet,
som bliver slidt og kan revne.
Når du besøger vaskeriet første gang,
skal du aktivere din vaskebrik.
Det gør du på en enkel og brugervenlig skærm, som findes i vaskeriet. På
skærmen får du et komplet overblik over
de muligheder, som systemet er udstyret
med. Du kan også reservere tider på alle

Rådgivning er et spørgsmål
om kvalitet - ikke kun pris

vaskeriets maskiner. Husk at gemme dit
aktiveringsbrev.
Dit vaskeri forbrug afregnes månedsvis
på din husleje.
Det betyder, du i fremtiden kan booke
dit vaskeri online, og samtidig se specificeret vaskeforbrug online. Og derfor ikke
behøver at gå forgæves med vasketøjskurven for at konstatere, at maskinerne
er optaget.
Læs mere om, hvordan du gør på:
ungdomsbo.dk/vaskeri

Har du noget
i din afdeling,
som du synes skal
omtales i Trappenyt
Kongensgade 58
6701 Esbjerg
Tlf. 79 12 54 55
Fax 79 12 54 54
www.tblaw.dk
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–så kontakt
Lydia Lund Rasmussen
Mobil 2093 1363
E-mail: lydia@mail.dk eller
post@ungdomsbo.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.”

Tvillingernes/
Tyrens kvarter
Aktivitetsklubben
Fælleshuset 1. sal
- onsdag 19-00-22.00

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 – 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
Elva Lyth
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.
- ingen afdelingsbestyrelse p.t.
Afdeling 11 – Sneumvej 37-107
Lars Hoe
Hanne Hoe
Susanne Jensen
Afdeling 12 – Sneumvej 13-33
Erna Nielsen
Diana S. Vinbech
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 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 17 – Stenkrogen
Annemette Koch
Mie Christensen
Mostafaa Ferghepoush
Afdeling 18 – Stengårdsvej 9-311 m.fl.
Nils F. Bangsholt
Dion Hansen
Harry Jensen
Inge-Lise Bangsholt
Solveig Beierholm
Beboerkontor: Stengårdsvej 203
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 20 – Torvegade 49
Bo Christensen
Kasper V. Rasmussen
John Hansen
Afdeling 21 – Thulevej
Helle Ryvig
Kaj Erik Bøgelund Kristensen
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 28 – Fanø
- ingen afdelingsbestyrelse
kontaktperson Ane Kathrine Mikkelsen
Afdeling 32 – Nygårdsvej
Knud Larsen
Per Holger Hornbæk
Kirsten Nygård
Afdeling 34 – Storegade/Grundtvigs Alle
Kirsten F. Pedersen
Karsten V. Nielsen
Karl Rechnagel
Afdeling 35 – Nygårdsvej
Ivan Andersen
Hanne Kyndi Laursen
Johnny Kristiansen
Afdeling 39-58 – Fanø
Mette B. Lauritzen
Grethe Johansen
Birthe S. Rasmussen

Organisationsbestyrelsen

Claus-Peter
Aanum,
afdeling 10

Henning Rømer
Radoor,
afdeling 29

Hanne Laursen,
afdeling 35

Heidi Munksgaard,
afdeling 26

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

Afdeling 53 – Ringen
Bjarne Stenderup
Sonja Vandborg
Bjarne Schmidt

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
ingen afdelingsbestyrelse
kontaktperson: Kirsten Palmstrøm
Afdeling 47 – Østergade
Erik Dupont
Else skov
Lis Hansen
Afdeling 48 – Østergade
- ingen afdelingsbestyrelse
Afdeling 51 – Finsensgade
Edith Jensen
Tom Jeppesen
Grethe Vad Madsen

Inger Tingberg,
afdeling 8

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

Afdeling 61 – Møllebæk Kollegiet
Knud Erik Kubel Madsen
Kristijan Amos Jensen
Louise Terp Christensen
Afdeling 62 – Vognsbøl Kollegiet
Peter S. Nielsen
Isabell Paprotny
Nikolai Damgaard
Afdeling 63 – 4. Maj Kollegiet
Niels Brix Klausen
Frederik Larsen
Stephen Hovgaard Jensen

Aydrus Ahmed,
afdeling 14

Inger Stigaard
Sandholm,
afdeling 5

Afdeling 75 – Gårdkollegiet
- ingen afdelingsbestyrelse p.t.
Afdeling 80 – Hedelundvej
- ingen afdelingsbestyrelse
Afdeling 81 – Fanø
Hans Egebo
Peter S. Johannesen
Linda Strautins
Afdeling 82 – Kallesbjergvej
- ingen afdelingsbestyrelse
Afdeling 92 – Kastanien
Niels Peter Enevoldsen
Henny Snitgaard Thomsen
Anni Jensen
(Den førstnævnte i afdelingsbestyrelserne er
formand)
Boligforeningen Nybo
Allan F. Nielsen
Arly Pedersen
Birgitte Jørgensen
Lillian Kirchhoff
Lene Jensen

Afdeling 64 – Grådyb Kollegiet
Rasmus Skammelsen Trankjær
Cecilie Carstensen
Magnus Rasmussen

Træffetid

Afdeling 66 – Park Kollegiet
Jesper Adsersen
Simon Lykou
Søren Lau Lauritzen

Afdelingsbestyrelser og beboere
har mulighed for at træffe
foreningens formand, eller hvis
han er forhindret, et andet medlem
af organisationsbestyrelsen.

Afdeling 67-68 – EHI Kollegiet
Kamilla Hjort Christensen
Rasmus Andreas Nielsen
Cecilie Roloff Meine

Træffetiden er:
Hver torsdag kl. 15-17
på kontoret, Nygårdsvej 37.
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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: Charlotte Poulsen
Thulevej 6, tlf. 60 69 54 41
Mail: udlejningthulevej@gmail.com
Træffetid: Hverdage kl. 16:00-18:00

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
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 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: Per Bylund,
Fyrparken 348, 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
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: Charlotte Poulsen
Thulevej 6, tlf. 60 69 54 41
Mail: udlejningthulevej@gmail.com
Træffetid: Hverdage kl. 16:00-18:00

6720 Fanø

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

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

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)

Landinspektøren og hans drone
Droner er blevet et vigtigt værktøj til opmålinger
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Dronerne er blevet populære, ikke
kun som legetøj, men også som et
værdifuldt arbejdsredskab.
Tirsdag den 10. oktober fløj en
drone i omkring en halv times tid om
formiddagen hen over afdeling 26 i
Fyrparken, og her blev der taget ca.
300 fotos fra alle tænkelige vinkler.
Baggrunden er den store gennemgribende renovering i afdelingen,
som går i gang næste år.
Men hvor landmålerne tidligere
altid stod med deres store måleudstyr på jorden for at lave opmålinger, så kan det nu også ske med en
drone.
Det er tre-fire år siden,
at droneflyvningen blev
taget i brug, og i Fyrparken
var det landinspektør Mogens Lang Nielsen, der var
”piloten”, og han fortæller:
- Dronen flyver i ca 80
meters højde i 30 minutter
i ca. 12 vinkelrette baner.
Der tages ca 300 fotos.
Hvert punkt på overfladen
optræder i minimum 5
fotos.
- De 300 fotos sættes
sammen til et foto, hvori
der måles længder, koter
med mere.
- Dronen er af flamingo
og vejer 700 gram. Både dronen og
piloten skal have tilladelse til flyvning
over beboede områder fra Trafikstyrelsen, fortæller Mogens Lang Nielsen, der
for et års tid siden fik dronebeviset med
tilladelse til professionel flyvning over
bymæssigt beboelse.
Der er mange fordele ved at bruge
droneflyvning, dels er der en tidsmæssig besparelse, dels giver billedmaterialet et godt overblik over et område,
ligesom det åbner op for mange nye
muligheder.
Men det gamle velkendte udstyr bruges stadigvæk til nogle opgaver, bl.a. er
det mere nøjagtig i opmålingen.
En beboer i Fyrparken Morten Ingvordsen kom forbi og tog et par billeder
af Mogens Lang Nielsen og hans drone.

Mogens Lang Nielsen sætter dronen
op i Fyrparken.

.
Dronen er af flamingo og vejer 700 gram

VI UDFØRER ARBEJDER HELE VINTEREN:
VINTER BESKÆRING
HAVE OPRYDNING
BORTKØRSEL AF AFFALD
OPSÆTNING AF PLANKEVÆRK
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HAVE- OG EJENDOMSSERVICE
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team EBA

Eigil Brinch Andersen, Torrupvej 10,
Alslev, 6800 Varde,Tlf. 7526 9600
www.team-eba.dk.
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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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70 12 06 61
70 12 06 61
70 12 06 61

Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 22 55
Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø
Tlf. 75 16 33 55

Morsøgade 9A
Morsøgade
9A
6700 Esbjerg
6700
Esbjerg
Telefon:
70 12
06 61
Morsøgade
Telefon:
70 12 06 9A
61
info@thomsenglas.dk
6700 Esbjerg
info@thomsenglas.dk
Telefon: 70 12 06 61
info@thomsenglas.dk

• 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.

Grill dag i afd. 18.

Skøn grill dag
Festlig dag med mad og leg for børn og voksne på Stengårdsvej
Beboerne i afdeling 18 på Stengårdsvej
måtte væbne sig med tålmodighed, da
deres grill dag blev udsat i en uge på
grund af dårligt vejr, men så blev det
hele også vellykket med høj sol og tilpas
temperatur.
Både børn og voksne, der mødte op på
dagen, fik noget godt at spise og drikke.
Der var rigeligt med mad, så en ekstra
middag blev der også til nogle af beboerne, så de blev mætte dagen efter.
Til både voksne og børn var der konkurrencer med gevinster, som alle kunne
bruge. Alle børnene fik gevinst, uanset
om de blev nr. 1 eller kom ind som den
sidste, så ingen blev skuffet eller kede af
det. Børnene udførte med stor begejstring
sækkevæddeløb, samt keglespil på vores
petanquebane.

De voksne havde gang i raflebægeret,
som blev banket ned i bordet med en
iver, som gjaldt det en lottogevinst på
mange millioner.
Bestyrelsesmedlem Solveig Beirholm,
havde til de voksnes konkurrence doneret mange flasker gode vine. Tak for det
Solveig.
Alt i alt var det en dejlig dag, og jeres
bestyrelse siger jer beboere tak for at I mødte frem til en
god dag med godt humør og frisk halm i træskoene, for
det er jer, der skaber den gode dag.
Venlig hilsen
Bestyrelsen afdeling 18
Nils Bangsholt

Hjertestartere med manual findes følgende steder:
Nygårdsvej 41 D

6700 Esbjerg

Til venstre for døren til opgangen.

Platanvej 15
Sp. Møllevej 62
Toftsvej 40
Hermodsvej 31
Stengårdsvej 163
Fyrparken 348
Tvillingernes Kvarter 88
Thulevej 104
Kallesbjergvej 24 A

6700 Esbjerg
6700 Esbjerg
6700 Esbjerg
6705 Esbjerg Ø
6705 Esbjerg Ø
6710 Esbjerg V
6710 Esbjerg V
6715 Esbjerg N
6720 Fanø

Ved indgang til varmemesterkontorer.
Ved porten til værkstedet.
Ved siden af postkassen ved garagen.
Til venstre for indgangen Hermodsvej 31.
Ved indgang til varmemesterkontorer.
Til højre for døren til vaskeriet.
På endevæg af vaskeriet.
På plankeværket ved siden af porten.
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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Fritidsudvalget tilbyder
4 arrangementer i Musikhuset
Rhythm of the Dance
Onsdag den 31. januar 2018 kl. 20.00
The National Dance Company of Ireland
byder på eventyrlig, keltisk danseunderholdning af højeste klasse med Rhythm
of the Dance.
Koncertsalen kommer til at vibrere
af taktfaste, trampende dansetrin, når
The National Dance Company of Ireland
indtager salen med Rhythm of the
Dance.
Glæd dig til at blive fortryllet, når
de fabelagtige dansere forbliver i
formation og perfekt koreograferet
flytter fødderne ens, eminent hurtig og
præcist.
Rhythm of the Dance er en fortolkning af de irske kelters historie, hvor

traditionel stepdans og musik
bliver iscenesat
i et moderne
og tidssvarende
show med unik
lyssætning,
smukke kostumer
og fantastisk historiefortælling.
Musikerne, der akkompagnerer de
forrygende dansere, mestrer et væld
af instrumenter, heriblandt forskellige
fløjter, guitarer og trommer. Udover at
spille op til dans, indtager musikerne
også scenen selv, og sammen med de
tre dygtige sangere, der også er en del

af Rhythm of the
Dance, kan de få alle til at tabe hjertet
til irsk folkemusik.
Billetpris: 100 kr. pr. billet
Billetsalg: torsdag d. 7. december – 21.
december 2017

Leje af hel biograf
Fredag d. 9. februar 2018
Fritidsudvalget har booket en biografsal
til en familieforestilling fredagen op til
vinterferien.

Følg med på www.ungdomsbo.dk/fritid for, når vi i samarbejde med BioCity
ved, hvilken film der vises.

Billetpris: 30 kr. pr. billet
(5 billetter pr. husstand.)
Billetsalg: torsdag d. 25. januar – 8.
februar 2018

Wiener Johann Strauss Konzert-Gala
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 20.00
Vær med til endnu en gang at hylde
Strauss-familiens vidunderlige wienske
musik.
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K&K Philharmoniker og K&K Ballett
er endnu en gang klar til at glæde os
med lækkerier fra den
nærmest uudtømmelige kilde af operettemelodier, polkaer og
marcher fra Straussdynastiet.
Musikkens lethed og
imponerende tempo
giver garanti for

østrigsk stemning, når den er bedst, og
publikum kan blandt andet glæde sig
til et brag af en finale, når orkesteret
spiller An der schönen blauen Donau og
Radetzkymarchen.
Billetpris: 300 kr. pr. billet
Billetsalg: torsdag d. 11. januar – 25.
januar 2018

Stine Bramsen
Lørdag den 24. februar 2018 kl. 20.00
Oplev den succesfulde sanglærke Stine
Bramsen, når hun besøger Musikhuset.
Stine Bramsen solo-debuterede i
2014 med hittet Prototypical, og siden
er det blevet til en lang række store
radiohits, udsolgte turnéer, et anmelderrost og guld-sælgende debutalbum
samt GAFFA-prisen som Årets Danske
Sangerinde i 2015.

Den erfarne sangerinde, der tidligere
i år kunne fejre 10 års jubilæum for
udgivelsen af Fascination med Alphabeat, har brugt det sidste års tid på at
færdiggøre nye sange og glæder sig til
at komme derud, hvor hun føler sig allermest hjemme – nemlig på de danske
spillesteder.

Billetpris: 100 kr. pr. billet
Billetsalg: torsdag d. 11. januar – 25.
januar 2018

Christian Fuhlendorff – Del 1
Fredag den 13. april 2018 kl. 19.00
Christian Fuhlendorff ”Går over i historien” i nyt onemanshow i to dele.
Igennem hans tidligere shows er vi
kommet tæt på ham og hans familie på
både godt og ondt, og i DRs ”Mig og
klassen” fik man et indblik i hans noget
aparte skoletid.
Denne gang er det ikke Christians
historie, vi kommer tættere på, men
intet mindre end hele verdenshistorien. Og der er så meget at fortælle, at
showet kommer i to dele. Første del den
13. april 2018, mens anden del kommer
i november 2018.

Fuhlendorff har
flere gange taget
tilløb til at give
verdenshistorien et
vrid, og han har da
også haft historiske
nedslagspunkter i
sine tidligere shows.
Denne gang lader
han familien blive hjemme og kaster sig
i stedet over en kronologisk og meget
morsom gennemgang af verdenshistorien, som vi aldrig har hørt den før.

Billetpris: 75 kr. pr. billet
Billetsalg: torsdag d. 8. marts – 22.
marts 2018

Til alle 4 arrangementer i Musikhuset er der købt 20 billetter pr. forestilling.
Billetterne sælges efter princippet først-til-mølle – maks. 3 stk. pr. husstand.
Er der efter salgsperiodens udløb fortsat billetter til salg, må en husstand
gerne købe flere billetter. Kontakt kontoret Nygårdsvej 37.

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.

Billetpris: Voksne: 48 kr. (normalpris er
75 kr.)
Barn/Pensionist: aldersgruppe 3-15
år: 28 kr. (normalpris er 42 kr.)
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Pensionistudflugt til
Søby Brunkulslejer
Torsdag den 14. september drog en
busfuld glade pensionister af sted mod
Søby Brunkulslejer. En tur arrangeret af
Fritidsudvalget.
Området dækker et areal på 1650
hektar og i sin tid blev der udvundet 50
millioner kubikmeter brunkul fra 1940
- 1970.
Vi havde en lokal guide, som var født
og opvokset på stedet, og han kunne en
masse skrøner og historier fortalt med
stor lune. Der er bevaret nogle enkelte
huse bl. a en købmandshandel fra den
oprindelige klondikelignende barakby.
Der boede en overgang ca 3000
beskæftigede, nogle var der længe og
andre forsvandt efter et par timers
hårdt arbejde, da det i starten var med
håndkraft alt foregik.
Der blev født mange børn, og derfor
var der børnehave. Der var også pensionater, butikker, jernbanestation og
redningstjeneste.

Det var hårdt arbejde, og
der blev drukket en del snaps
i smugkroer, og der blev spillet højt hasardspil bl. a. sekseren og der var en del snyd
med at fifle med terningerne.
En terning havde f. eks. 4
femmere. Mange spillede
ugelønnen op og måtte hjem
og fortælle konen og alle
børn om det. Hvis Sheriffen
kom blev der hurtigt lagt op
til ludo eller 500.
Der sket mange ulykker
ved bl.a. Sandskred, højspænding og sprængstof.
Tæt ved museet er der en
mindepark med 57 sten.
I dag er områderne beplantet og er et særpræget og
kuperet terræn med mange
småsøer.
Det er et interessant

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
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område, hvor vi blev kørt rundt i bus i
området og fik fortalt om de steder, vi
passerede.
Derefter gik turen til Den Genfundne
Bro i Horsens kommune. Den 13,4
M høje stålgitterbro over Gudenåen
blev bygget i 1899 i forbindelse til
privat abonnement mellem Bryrup og
Horsens. I 1925 blev den gemt væk i en
dæmning og blev ved et tilfælde gravet
fri i forbindelse med vandløbsrestaurering af Gudenåen.
I 1924 blev dæmningen bygget for at
opdæmme vand til brug for et vandkraftværk ved navn Vestbirk. Der var
100 mand med tipvogne til at flytte
120.000 kubikmeter jord, støbt sluser
og gravet kanaler. Vandet fik så frit fald
på 10 meter og kunne med turbinernes hjælp omdanne 10.0000 volt til
vekselstrøm.
I 2014 blev det besluttet, at broen
skulle frilægges, og så gik det stærkt og
broen blev i 2 etaper afdækket helt.
Vi havde det skønneste vejr, og først
da vi nærmede os Hovborg Kro kom
regnen. Her spiste vi marineret svinekam og den skønneste isdessert.
Mona & Harry Jensen
Afd 18

Ildregatta – en stor oplevelse
Fritidsudvalget havde i weekenden den
20. og 21. august arrangeret en tur til
Ildregatta i Silkeborg.
Vi var 13 deltagere, og vi havde en
rigtig god tur, også selvom vi havde
lejet værelser på et hotel tre kilometer fra festpladsen. Alt var spærret af
i byen, og de fleste måtte gå hjem til
hotellet efter festfyrværkeriet.

Alle tog det pænt og med godt humør. Tak for det.
Vi var ude og sejle en tur. Der var
masser af underholdning og rigtig
mange folk. Ja, det var nærmest umuligt at sparke sig frem.
Men det var en oplevelse af de helt
store.

Vi har lært af turen, at der skal
planlægges og bestilles hoteller mindst
et år før.
Fritidsudvalget siger tak til alle, der
var med på lidt af en strop-tur. Vi gør
det bedre næste gang.
Fritidsudvalget
Egon Hansen

Pensionistudflugt til Fyn
Onsdag den 23. august skinnede solen
smukt, da bussen kl. 8.00 kørte i retning mod Middelfart, med beboere fra
afdeling 9-10-26-29 (Fyrparken)
I Strib skulle vi ind og se veteranbiler.
Første mål en rasteplads efter Lillebælts
broen, hvor der var kaffe og rundstykker.
En rar og frisk ung chauffør kørte for
os. Han kørte os en tur langs strandvejen ved Middelfart under den nye
Lillebæltsbro.
Vi endte ved det første mål Veteran
museet for gamle biler ved Strib. Der
var mange flotte biler at kigge på.
Derefter kunne vi nyde det skønne
solskin udenfor, inden bussen satte
kursen mod Hindsgavl slotspark. Vi var
lidt rundt og se den smukke park, det
var flot.
Sidste mål var Hovborg kro. Da vi ankom havde vi lidt tid til solen udenfor,
hvor vi kunne sludre på kryds og tværs
samt nyde det dejlige vejr.
Vi fandt vores pladser i salen, hvor
der blev lanceret en karbonade på 250
gram med tilhørende kartofler og stuvede ærter og gulerødder.
Vi havde aldrig set sådan en stor karbonade før, men det smagte så dejligt

det hele, og derefter var
der citron fromage.
Jeg er tilbøjelig til at
kalde turen for karbonade
turen, da de fleste sikkert
ikke glemmer denne middag.
Vi takkede af for en dejlig dag. Tak til udvalget
9-10 samt 26-29 for deres
gode arrangementer. Vi
glæder os til næste år.
Pia Laursen
Afdeling 9

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.
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Tillykke til....
Ejendomsfunktionær på Stengårdsvej
Freddy Krogager har 30 års jubilæum
den 15. februar 2018.
Piccoline i Administrationen Jytte
Wille har 10 års jubilæum den 1.
februar 2018.
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Næsgårdvej 7, Toftnæs,
6800 Varde,
Tlf. 20 93 13 63,
E-mail: lydia@mail.dk
Oplag: 4.200
Tryk: Grafisk Trykcenter A/S
Papir: NOPA MATT (Svanemærke)
Det er tilladt at citere fra bladet
med tydelig angivelse af kilde.
Næste nummer af Trappenyt
udkommer omkring
1. marts 2018.
Materiale til dette nummer skal være
redaktionen i hænde senest
3. januar 2018.
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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25 år i
Ungdomsbo
Følgende lejere har boet i
samme lejlighed i 25 år:
Jens Peter Hansen
Palnatokes Alle 3
(flyttet ind 1. december 1992)
Bente Nielsen
Fyrparken 322
(flyttet ind 1. december 1992)
Lizzie Kruse
Lærkevej 23
(flyttet ind 1. februar 1993)
Asgerd Danserinden
Lærkevej 23
(flyttet ind 1. februar 1993)
Inge Redder
Lærkevej 25
(flyttet ind 1. februar 1993)

Esbjerg Revy i top
Den 31. august var vi i Musikhuset til
årets revy. Tidligere var det på Tobakken,
hvor man sad lidt spredt - denne gang
var det på rækker i den lille koncertsal, og det var optimalt - alle kunne se
scenen.
Selve revyen var med Trine Gadebjerg,

Leif Fabricius, Jan Svarrer og Farshad Kholgi. De var alletiders team, og
revyen var i top og er også blevet rost
meget, så der er enighed om, at de vil
lave endnu en revy næste år.
Mona & Harry Jensen
Afd. 18

Fin tur til Bazar Vest
Bustur til Århus Bazar Vest lørdag den
7. oktober 2017.
Bazaren ligger i området ved Gellerup
Parken og er indrettet i en tidligere
tømmerhandel. Det var kæmpestort.
Der var en stor afdeling med frugt/
grønt, slagter og afdelinger
med forskellige tøjforretninger, souvenirs og rigtig mange
spisesteder.
Vi drak en kop kaffe til 10 kr
i den forreste ende, og efter
en time i den bagerste ende,
ville vi have en kop kaffe igen men der var prisen 25 kr. for en
tilsvarende kop alm. kaffe - så
fik vi lært, at man skulle se sig
godt for, når man handlede.
Overfor var der en stor gen-

brugsforretning og denne dag var der
halv pris, så de fleste var også derinde
og fik shoppet lidt.
Mona & Harry Jensen
Afd.18

Få overblik til at skabe
ambitiøse løsninger
Lokalt og nationalt
Brug os som partnere
på dine projekter
Vores faglighed giver
dig overblik
Kronprinsensgade 68
6700 Esbjerg

Telefon 75 12 13 66
www.landsyd.dk

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 er ny byggeleder på Stengårdsvej? __________________________________
2. Hvem var pilot på dronen i Fyrparken? ____________________________________
3. Hvem er ny formand i afdeling 8? ________________________________________
4. Hvornår er der repræsentantskabsmøde? __________________________________
5. Hvad hedder det nye vaskeri-system? _____________________________________
6. Hvor langt cyklede Bjarne Vilster i sommerferien? ___________________________
7. Har Stenkrogen – afdeling 17 – en fritidskonto? ______________________________
(Svarene finder du ved at læse bladet)
Navn ________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________
Kuponen indsendes senest 15. december 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
- kun 1 besvarelse pr. husstand.
Der trækkes lod om 3 gavekort til Esbjerg Cityforening på kr. 150,- 125,- og 100,Vindere fra sidste blad
1. præmie
Jack Christensen, Fyrparken 150
2. præmie
Kaj Smedegaard, Finsensgade 7
3. præmie
Hanne B. Christensen, Strandvænget 32
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