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Fra formandens 
skrivebord
Beboerdemokratiet i Ungdomsbo har 
igen stået sin prøve siden sidste num-
mer af Trappenyt.
Tirsdag den 23. februar 2016 blev der 
holdt repræsentantskabsmøde i Runde-
tårn hos UC Syddanmark på Skolebak-
ken/Degnevej. – Og i ugerne 9 – 10 – 11 
har der været holdt 40 afdelingsmøder.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Til repræsentantskabsmødet mødte der 
omkring 80 repræsentanter op for at 
høre om, hvordan arbejdet i administra-
tionen og i organisationsbestyrelsen 
var gået siden sidste års repræsentant-
skabsmøde.
Organisationsbestyrelsen synes, det 
er glædeligt, at der denne gang var 
mange unge/yngre repræsentanter fra 
afdelingerne til stede, og det lykkedes 
da også at få valgt en (tror vi) god 
bestyrelse med to nye medlemmer, som 
besidder de egenskaber der skal til, så 
vi samlet set fremstår som en stærk 
organisations bestyrelse.
Velkommen til Inger Sandholm og Ayd-
rus Ahmed som nye bestyrelsesmedlem-
mer og Henning Radoor som nyvalgt 
næstformand i Ungdomsbo.

Tag godt imod dem, og hjælp dem med 
deres arbejde, så de får en god tid hos 
Ungdomsbo.

AFDELINGSMØDER
I år blev der afholdt 40 afdelingsmøder 
med tilsammen 800 deltagere fra 691 
lejemål, hvilket udgør ca. 19 %, og det 
synes organisationsbestyrelse, er en OK 
deltagelse.
Der var generelt en god stemning på 
møderne, der blev behandlet mange 
gode forslag, og så blev der valgt 
mange gode mennesker til at udføre 
et frivilligt arbejde som afdelings-
bestyrelses medlemmer i de enkelte 
afdelinger.
Organisationsbestyrelsen håber, at 
beboerne vil skønne på det arbejde, og 
hjælpe dem, så de kan blive rigtig gode 
til jobbet!

HELHEDSPLAN OG BYDELSHUS
Arbejdet med Helhedsplanen for 
Stengårdsvej går rigtig godt, og der har 
været holdt møde med beboerne om de 
mange detaljer, der forestår. 
Og så er vores nye genhusningskonsu-
lent, Pia Moust, startet i jobbet med 
at hjælpe beboerne med genhusning 
og masser af andre praktiske detaljer, 
efterhånden som renoveringen skrider 
frem. Pia skal være her i tre år indtil 
renoveringen er tilendebragt.
Tag godt imod Pia, og hjælp også hende 
med at trives i Ungdomsbo.
Der er indkommet 6 spændende forslag 
fra arkitekter til opførelse af et nyt 
bydelshus på Stengårdsvej. Dommer-
komiteen sidder i disse dage og drøfter 
forslagene, men mere om det næste 
gang!

Organisationsbestyrelsen ønsker alle 
beboere og medarbejdere en god, varm 
sommer.

Claus Peter Aanum.
Organisationsbestyrelsesformand.
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Et bindeled i det
multietniske samfund
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Han bliver ved med at stille spørgsmål. 
Selvom han godt forstår, hvad eks-

perterne siger, så bliver han ved med at 
spørge, indtil han er sikker på, at andre i 
salen også forstår det. Han stiller spørgs-
mål på andres vegne.

Det er, hvad mange oplevede ved mø-
det om Helhedsplanen den 17. april.

Sådan er er Aydrus O. Ahmed (41), 
nyvalgt medlem af organisationsbesty-
relsen.

- Det dur ikke, at de mange nydan-
skere, der deltog i mødet, ikke forstod, 
hvad der blev sagt, så bliver de frustre-
rede, og det kan give problemer, siger 
han.

Han ser det som sin opgave at være 
bindeled mellem det danske samfund 
og de mange nydanskere, så vi lærer at 
forstå hinanden.

Derfor er han også glad for, at han er 

blevet valgt ind i organisationsbesty-
relsen. Her håber han at kunne gøre en 
forskel.

Aydrus Ahmed kom som 17-årig til 
Danmark sammen med sin søster, fl ygtet 
fra borgerkrigen i Somalia. Da de var på 
en skole, måtte de fl ygte alene, - uden 
forældrene og de andre søskende.

Først fl ere år senere fandt han frem til, 
hvor forældrene og søskende var fl ygtet 
hen.

Han har boet i Esbjerg siden 1994, 
og da han behersker somalisk, arabisk, 
engelsk og ret hurtigt også dansk, var 
der brug for hans arbejdskraft.

- Jeg tror, jeg ret hurtigt blev voksen. 
Jeg var som ung meget selvstændig, og 
den lange rejse alene som fl ygtning gav 
livserfaring. 

- Men jeg har også lært noget om 
gensidig respekt. Hvis man viser respekt, 
så bliver man også respekteret. Det er, 

hvad jeg 
har oplevet, 
siden jeg 
kom til Danmark, siger Aydrus Ahmed.

I mange år har han arbejdet som 
tosproglig lærer på Kvaglundskolen, hvor 
han i dag er skole-hjemvejleder.

- Jeg er glad for mit job, glad for at 
kunne hjælpe børn, unge og forældre 
både i forhold til skolen men også gene-
relt som tolk.

- Danmark er blevet et multietnisk 
samfund, og det må vi forholde os til. 
Det vil jeg gerne medvirke til på begge 
fronter, både hos danskerne og os der er 
kommet hertil som fl ygtninge/indvan-
drere, siger Aydrus Ahmed, der gennem 
de seneste 10 år har været afdelingsbe-
styrelsesmedlem.

Han har i mange år boet på Sten-
gårdsvej. Her har han hustru og 5 børn i 
alderen 8-17 år.

Aydrus O. Ahmed 
er glad for at bo 
på Stengårdsvej

Et engageret og aktivt medlem
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Der er fuld fart på, der hvor hun befi nder 
sig.

Hun har altid engageret sig, ikke kun 
for at få indfl ydelse, men også for at 
hjælpe andre.

Inger Stigaard Sandholm (68) er nyt 
medlem af organisationsbestyrelsen efter 
at have været suppleant i nogle år.

Hun fl yttede på Tulipanvej (afdeling 
5) for 12 år siden i forbindelse med en 
skilsmisse. Her har hun været afdelings-
formand de seneste seks år.

- Hvorfor medlem af organisationsbe-
styrelsen?

- Jeg synes, det er spændende, og 
jeg vil gerne arbejde for, at Ungdomsbo 
bliver Byens Bedste Boligforening. Jeg 
vil gerne hjælpe beboerne til, at det skal 
være et godt sted at bo, for det synes jeg, 
det er – i hvert fald for mig. 

- Der er mange ting, jeg skal sætte mig 

ind i, men jeg er ikke bange for at stille 
”dumme spørgsmål”, siger Inger S. Sand-
holm, der dog har en god bagage med.

Hun har været ansat i en bank i 45 
år, så hun ved noget om økonomi, og 
tidligere gift med en murermester, så der 
er også et kendskab til byggeri.

Desuden har hun altid engageret sig. 
Hun har bl.a. været med i borgerforenin-
gen, skolebestyrelsen og gigtforeningen, 
- sidstnævnte i 24 år bl.a. både som 
kasserer og formand.

Det har været et liv med op- og 
nedture, som har givet en god ballast, og 
som hun også her kan gøre brug af i det 
nye arbejde.

Også fritidsinteresser er der mange af. 
- Jeg har mit elskede sommerhus i 

Ho, hvor jeg tilbringer nogle uger både 
i foråret og i efteråret. Efter et bankrø-
veri og efterfølgende psykologsamtaler 
begyndte jeg at male. Jeg er dels med i 

Esbjerg Kunstvirke dels i galleri 60+, 
fortæller Inger S. Sandholm.

Men hun har også svært ved at sidde 
stille, når musikken spiller.

- Jeg går til Zumba, Fitnessdans plus 
Kom og Dans (Rock’n’roll og Swing). Hver 
anden fredag står den på dans i klub 78 i 
Arnbjerg i Varde.

- Ja, jeg elsker at danse.
Men der skal også være tid til familien; 

de to børn og de fi re børnebørn. Og så 
helst to-tre udlandsrejser om året. 

Inger S. 
Sandholm 

elsker at male 
og at danse

Nye i organisationsbestyrelsen

Aydrus O. Ahmed 
er glad for at bo 
på Stengårdsvej
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Alt i værkstedsarbejde

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

Tlf  75 15 07 71·

JØRGEN JENSEN A/S
Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Mik Schack besøgte os 
på Grådyb Kollegiet
AF BIANCA BONNE NIELSEN

Fredag den 15. april 2016 dukkede Mik 
Schack op på vores kollegium. En kame-
ramand, en lydmand, en journalist fra 
Beboerbladet samt en fjerde trådte ud 
af varevognen sammen med Mik. 

De gik i gang med at fi lme ret hurtigt. 
Vi sagde lige hej til dem og vupti smut-
tede de ud på den mudrede parkerings-
plads og fi lmede. 

Daniel og Christina sad i fællesrum-
met og var ret spændte. De 15 minutter 
”of fame” skulle til at begynde.

Da de var færdige udenfor skulle der 
fi lmes i Daniel og Christinas lejlighed. 
Peter Sandager, Ungdomsbos direktør 
dukkede op, og stemningen var bare 
god.

Daniel fortæller om oplevelsen:
- Min første reaktion, da jeg hørte, 

at Mik Schack ville lave en udsendelse 
omkring vores hus tænkte jeg, at det 
kunne blive sjovt, men at der nok var 
mange, der kunne tænke sig at være i 
rampelyset.

- Det viste sig 
dog ikke at være 
tilfældet. Der var 
faktisk mange, der 
ikke helt vidste, 
hvem Mik Schack 
var. 

- Jeg kendte ham 
i forbindelse med 
at have lavet meget 
sammen med Mon-
rad og Rislund, så 
jeg tænkte, at jeg 
da gerne ville hilse 
på ham, om ikke 
andet, men kom så 
i stedet til at være 
med i settet. Nå 
men så skidt da, så 
tager jeg mine 15 
minutes ”of fame”, 
og giver et bidrag 
til underholdnin-
gen i det danske 
kongerige. 

- Med det sagt 
så snakkede jeg en 
hel del i telefon 
med Mik inden optagelserne tog sted, og 
fi k derfor lov til at komme med forslag 
til alt fra steder til at fi lme, hvilken type 
mad der skulle laves, og hvem der kunne 
komme med i sættet. -Der var i hvert 
fald mange ting, som der skulle tages 
hensyn til og sørges for, inden de kom.

- Dagen før fi lmning var utrolig præ-
get af ”Hvad er det dog jeg har meldt 

mig til”, og en deci-
deret rolig og afslappende nat kan man 
ikke sige, der var tale om. Med nerverne 
ude på tøjet og et meget stort smil, 
tog vi imod Mik og crewet, til hvad der 
bestemt ikke ligner alle andre dage.

- Ingen skal spørge om spillet, vi spil-
lede i lejligheden, da hverken Christina 
eller jeg kunne koncentrere os om, hvad 

Udsendelsen ”Mik Schacks Public 
Service – Grådyb” blev vist første 
gang den 24. maj 2016 kl. 21.40 på 
dk4. 

Herefter kommer der en masse 
genudsendelser, hvor du har mulig-
hed for at følge mad-processen på 
Grådyb Kollegiet.

Programmet vil også kunne ses på 
Beboerbladets hjemmeside.

Har du noget i din 
afdeling,

som du synes skal 
omtales i Trappenyt

–så kontakt
Lydia Lund Rasmussen

Tlf. 7526 9024
Mobil  2093 1363

 E-mail: lydia@mail.dk

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

www.thordsen.dk
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vi lagde eller tog af kort, imens vi delvist 
var med i et interview med formanden 
for Ungdomsbo, fortæller Daniel.

Det var en dag med masser af aktivi-
tet ude foran kollegiet. Josephine var i 
gang med at fl ytte ud, så hun stod og 
pakkede sine ting ind i en varebil lige 
ude foran huset og Mik Schack udnyt-
tede alle muligheder, og vupti kom 
Josephine med på tv.

Der blev fi lmet i Daniel og Christinas 
fl otte lejlighed, og Peter bidrog med 
informationer om kollegiets muligheder, 

tankerne bag og planer for fremtiden. 
Mik Schack var nu ikke kun kommet 

for at høre på Peter, så efter der var 
fi lmet i lejligheden, smuttede vi alle op 
på 10. etage, hvor Daniel, Christina og 
Mik gik i gang med madlavningen foran 
kameraet.

Vildt sjovt og spændende at følge 
med i, da der skulle fi lmes tæt på 
maden. Kameramanden sagde tit ”frys” 
og bad dem om at gentage den sidste 
bevægelse, og der blev taget mange 
klip på den 5 timer lange dag. 

Christina var så uheldig at komme 
til at skære sig i 
fi ngeren, da hun 
snittede grønsa-
ger.

Jeg forstyr-
rede lydmanden i 

et øjebliks pause, hvor vi talte om alt 
muligt og kom ind på Mik Schack. Han 
fortalte, at Mik var super god til at få 
folk til at slappe af. Lydmand og kame-
ramanden vidste aldrig, hvor de havde 
ham, så det var altid en spændende 
udfordring for dem.

Til slut skulle maden spises, og der 
skåles i en specialøl kaldet Lottrup 
American Lager udvalgt af Mik.

- Med utallige antal re-take var det 
den længste tid, vi brugte på at få 
lavet 3 burgere og lidt pommes fritter, 
fortæller Daniel.

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

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

teamEBA®

TOTAL HAVE SERVICE
ANLÆGS-

GARTNEREN
I VESTJYLLANDLav en pleje- og vedligeholdelsesaftale med

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

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

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

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

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

RING OG
FÅ ET GODT

TILBUD -
75 26 96 00

Festlig fødselsdag i Mosaikken
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Der blev sunget fødselsdagssang på 
mange forskellige sprog, da Mosaikkens 
8 års fødselsdag blev fejret.

Det skete torsdag den 7. april 2016 i 
Festsalen på Stengårdsvej med en fl ot 
buffet med etniske specialiteter, som 
deltagerne selv havde fremstillet. Snak-
ken gik livligt, og der blev også danset.

Mange nationaliteter deltog, bl.a. bos-
niere, tyrkere, somaliere, vietnamesere og 
fra de arabiske lande. Enkelte danskere 
havde også taget imod invitationen.

På en almindelig åbningsdag i lejlig-
heden på Stengårdsvej 128 kommer der 
gennemsnitlig 40-50 mennesker.

- Jeg tror, vi har kontakt til omkring 
150, og de kommer fra hele byen, men 
selvfølgelig er hovedparten fra Sten-
gårdsvej og den østlige bydel, fortæller 
Mosaikkens leder Charlotte Kaarsberg.

- Nogle bruger huset som et møde-
sted, hvor man mødes og får en snak, 
mens andre kun kommer til udvalgte 
aktiviteter.

Der var mange spændende etniske retter på den fl otte buffet

En fl ot fødselsdagskage fremstillet af Samar Mohamed

Rigtig mange var mødt op for at deltage i Mosaikkens fødselsdagsfest

Har du lyst til et 
ophold i Ungdomsbos 

fritidshus på Fanø?
Ring og hør, hvornår 
der er ledige uger:
Helene Mathiasen, 

tlf. 76 13 50 84

aktiviteter.aktiviteter.

Der var mange spændende etniske retter på den fl otte buffetRigtig mange var mødt op for at deltage i Mosaikkens fødselsdagsfest Der var mange spændende etniske retter på den fl otte buffetDer var mange spændende etniske retter på den fl otte buffet

En fl ot fødselsdagskage fremstillet af Samar Mohamed
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Aktivitetshuset Mosaikken
Mosaikken er et aktivitetshus for ældre 
borgere med anden etnisk baggrund 
end dansk, fortrinsvist fra 60 år og 
førtidspensionister. Formålet med Mo-
saikken er at fremme sundhed og trivsel 
primært for ældre med etnisk minori-
tetsbaggrund.

Derfor tilbydes en række kurser som 
f. eks. gymnastik for kvinder i Veldtof-
tehallen hver mandag kl. 10-11, og hver 
onsdag kl. 10-11 er der ”sjov med bold” 
i Festsalen på Stengårdsvej. Der tilbydes 
løbende andre sundhedskurser, ligesom 
der er dansk sprogtræning.

Men du kan også bare komme forbi 
for at møde andre mennesker med 
forskellig etnisk baggrund, nyde en kop 

kaffe eller te, læse avisen eller spille et 
spil.

Du kan få hjælp til at læse breve og 
hjælp til at kontakte din læge, kommu-
nen og andre offentlige instanser.

Det er gratis at komme i Mosaikken, 
og det er et åbent tilbud.

Men også ældre danskere i Esbjerg 

Kommune er velkommen til at kikke 
indenfor i Mosaikken, som har til huse 
på Stengårdsvej 128.

- Alle er velkomne, og vi har altid en 
kop kaffe på kanden, siger Mosaikkens 
leder Charlotte Kaarsberg, der også 
gerne ser ældre danske borgere deltage 
i aktiviteterne.

Åbningstider:
mandag-torsdag kl. 10-16

fredag kl. 10-15

Thuc Nguyen:
- Jeg har været med siden starten. De 
første mange år har jeg også arbejdet 
som frivillig i Mosaikken, men efter 
sygdom bliver det ikke til så meget.

- Men Mosaikken betyder rigtig me-
get for mig, for det er her jeg bl.a. mø-
des med andre vietnamesere. Samværet 
og aktiviteterne betyder, at man ikke 
bliver så ensom, når man bliver ældre.

Thuc Nguyen (69) kom til Danmark 
fra Vietnam for 35 år siden. Han har i 
mange år arbejdet på Vølund.

Majed Poles:
- Jeg kommer i Mosaikken tirsdag og 
torsdag til danskkurset. Og jeg har 
været med alle 8 år.

- Det betyder rigtig meget for mig, 
for på den måde kan jeg vedligeholde 
det danske sprog. Det er ellers ikke så 
nemt, når man ikke er på arbejdsmar-
kedet, og derfor ikke bruger sproget til 
daglig.

- Desuden bruger jeg også Mosaik-
ken, når jeg har brug for hjælp, eksem-
pelvis med breve fra det offentlige.

Majes Poles (60) kom til Danmark fra 
krigen i Irak for 12 år siden sammen 

med hustru og tre børn. Han mangler 
begge ben og venstre arm.

Hinda Abdullahi:
- Jeg er kommet i Mosaikken i alle 8 
år. Det er mest for det sociale, for at 
snakke med de andre.

- Men jeg deltager også i en række 
sundhedskurser. Jeg går til gymnastik, 
men også til dansktræning, så jeg kan 
vedligeholde det danske sprog.

- Jeg får også hjælp til at læse breve 
fra det offentlige.

Hinda Abdullahi, der kommer fra 
Somalia, har været i Danmark i mange 
år. Hun er gift og har 4 børn.

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

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755

Thuc Nguyen:
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Mål dit forbrug
— og kend dine vaner

Brunatas målere hjælper dig med at 
holde styr på blandt andet vand- og 
varmeforbrug samt fugt i din bolig. 

Målerne kan fjernaflæses, så vi aflæser 
uden at skulle ind i din bolig, og måle-
data kan læses elektronisk på nettet 
med korte intervaller.

Læs mere på 
www.brunata.dk eller ring for 
information på telefonnummer
77 77 70 70.
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MILJØSTATIONEN 
Hedegårdsvej 2

Tlf. 76 12 32 89

Mandag-fredag kl. 9.00-9.30

Åben: 

Mandag kl. 14.00-15.00

Torsdag kl. 14.00-17.00

En grøn vision
To studerende har set på, hvordan Ungdomsbo kan blive grønnere
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Ungdomsbo ønsker at være en grøn 
boligforening.

Men hvor er det, der skal sættes ind, 
hvis man skal blive grønnere, og dermed 
nedsætte CO2 udslippet?

Det har Ungdomsbo bedt to stude-
rende Wickie Bekker Lassen og Nathalie 
Høst undersøge, og resultatet kan læses 
i deres rapport ”En grøn vision”.

Wickie og Nathalie læser miljø- og 
ressource management på Syddansk 
Universitet, og står lige foran at af-
slutte fem års studie, rapporten er et 
led i uddannelsen.

- Vi har udvalgt 10 afdelinger, som vi 
har set nærmere på. Det var en blanding 
af familieboliger, senior boliger og kol-
legier.

- Vi fandt frem til, at den største 
besparelse ligger i forbrugeradfærden, 
siger de to studerende.

Andre undersøgelser har vist, at det 
drejer sig om op til 60 pct.

Det er derfor op til den enkelte at 
vælge energieffektive løsninger, redu-
cere antallet af apparater i boligen og 
overveje den daglige brug af disse, siger 
de to studerende.

Det kræver, at der fokuseres mere på 
miljø og bæredygtighed frem for kom-
fort, hedder det i rapportens konklusion.

Rapporten viser også, der er meget 
store besparelser på energiforbruget, 
hvis glødepærer udskiftes til LED pærer. 
Det samme er tilfældet med vandfor-
bruget, hvis der benyttes vandsparende 
vandhaner og brusehoveder.

- Vi har lavet en forbrugerunder-
søgelse, hvor en række beboere har 
svaret på et spørgeskema, og her er det 
overraskende mange, der vægter miljøet 
meget højt, fortæller Wickie og Natha-
lia og fortsætter:

- Mange vil også gerne betale for den 
investering, der skal til for at sænke 
CO2 udslippet, hvis de kan se, det giver 
en økonomisk gevinst.

Opfordringen fra de to studerende er 
derfor, at der skal satses på information 

til beboerne om, hvordan de kan være 
mere miljøvenlige og samtidig få en 
økonomisk gevinst.

Det er her, der kan hentes mest hjem 
pr. investeret kr.

- Men selvfølgelig er der også god 
fornuft i at efterisolere den ældre 
boligmasse, så vi opfordrer til, at der 
bør føres energirevision på boliger i 
energiklasse C og derunder. Her er der 
mulige besparelser, siger Wickie Bekker 
Lassen og Nathalie Høst.

Wickie B. Lassen og Nathalie HøstWickie B. Lassen og Nathalie Høst
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Kongensgade 58
6701 Esbjerg
Tlf. 79 12 54 55
Fax 79 12 54 54
www.tblaw.dk

Rådgivning er et spørgsmål
om kvalitet - ikke kun pris

Et godt værktøj
Rapporten kan bruges i udarbejdelse af energipolitik

Med rapporten ”En grøn vision” har 
Ungdomsbo fået en samlet vurdering, 
som kan bruges i fremtiden, når der skal 
ses på det energipolitiske aspekt.

- Vi har fået undersøgt, hvor vi kan 
sætte ind med grønne tiltag, så vi kan 
opnå vores mål med at blive en Grøn 
Boligforening, siger driftschef Erik 
Boyschau.

- Det drejer sig i første omgang om 
bygninger, installationer, maskiner, biler 

og hvad vi konkret har indfl ydelse på.
- Målsætningsudvalget er ved at 

udarbejde en energipolitik for Ung-
domsbo, og her indgår rapporten som 
et værdifuldt værktøj.

- Fremadrettet vil vi have fokus rettet 
på forbrugeradfærd, hvor vi med oplys-
ning og hjælp til beboerne vil prøve at 
ændre beboernes energiforbrug.

- Målet er at synliggøre energifor-
bruget, så den enkelte selv kan anvende 

de muligheder, der er for at reducere 
forbruget.

- I forbindelse med udarbejdelse af 
rapporten er der indledt et forsøg i 
afdelinger med studieboliger, hvor ener-
giforbruget følges i de enkelte lejemål. 
Beboerne kan på den måde se, hvordan 
energiforbruget er, og som noget spe-
cielt hvilke apparater, der afstedkommer 
energiforbruget, siger Erik Boyschou.

Beboerundersøgelse: Effektiv drift & pleje
Hvordan fås en effektiv udnyttelse af 
kompetencer, ressourcer og maskiner?

Hvordan får Ungdomsbo en bedre 
og billigere drift med øget kvalitet og 
service?

For at få besvaret disse spørgsmål, 
har Ungdomsbo gennemført en be-
boerundersøgelse.

Her blev der i hovedgrupper spurgt til: 
grønne områder, renholdelse, beboerser-
vice og udvikling i den daglige drift.

- Beboerundersøgelsen har givet 
inspektører og varmemestre et godt 
grundlag for at vurdere, hvor ressour-
cer og kompetencer kan placeres med 
størst udbytte i det daglige, fortæller 
driftschef Erik Boyschau og fortsætter:

- Undersøgelsen viser, at beboerne 
prioriterer, at det er et team af faste 
folk, der udfører opgaver i nærmiljøet, 
og at driften udvikles i økonomisk for-
delagtigt retning for at holde huslejen i 
ro, og undgå evt. reduktion i huslejetil-
skuddet, som det blev drøftet ved sidste 
fi nanslovsforhandling.

- Sluttelig viser undersøgelsen 

positive holdninger til etablering af et 
Callcenter.  

- Undersøgelsen vil danne grundlag 

for det videre målsætningsarbejde om 
udvikling mod mere effektive driftsfor-
mer, hvor det er muligt.

Rummelig arbejdsplads
Vil ansætte fleksjobbere
Der vil i fremtiden blive mulighed for 
fl eksible ansættelser i Ungdomsbo.

- Virksomheder af en hvis størrelse 
bør have en forpligtigelse til at være 
med til at skabe det rummelige arbejds-

marked, siger driftschef Erik Boyschau.
- Vi undersøger derfor mulighederne 

for fl eksible ansættelsesforhold, altså 
at ansætte folk, der ikke kan klare et 
fuldtidsjob, i en form for fl eksjob.

- Det kan f. eks. være i stillinger, hvor 
der skal udføres opgaver, vi i dag køber 
uden for boligforeningen eller lignende 
opgaver, siger Erik Boyschau.

Vinderne
I forbindelse med beboerundersøgel-
sen blev der udloddet 5 gavekort til en 
værdi af kr. 500,-
De heldige vindere var: 
Sonja Christensen, Hermodsvej 13, 1. mf.

Villy Pedersen, Fyrparken 20, 2. th.
Anna L. Hansen, Tvillingernes Kvarter 
100, 1 th.
Ruth Hansen Finsensgade 7, st. 6
Rikke S. Sørensen, Sp. Møllevej 52B
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Sætter eget præg på 
på deres nye bolig
Der er stor interesse for de 16 nye 
boliger, som Ungdomsbo skal opføre på 
Nørby Pedersens Toft på Fanø.

Det viser interessen for at komme 
med i den arbejdsgruppe, som Ung-
domsbo har inviteret til, hvor de 
kommende beboere inddrages i 
planlægningen. Det drejer sig både om 
indretningen og valg af materiale.

- Der er fuldt hus i arbejdsgruppen, 
som mødtes første gang den 21. april, 
fortæller direktør Peter Sandager.

- Med inddragelse af de nye beboere, 
tilpasses boligerne efter deres ønsker 
og behov, og vi skal ikke gætte os til, 
hvilke tanker og ønsker de har til deres 
kommende bolig.

- Vi har travlt, men vi forventer der 

bliver tre møder, inden byggeriet går i 
gang, siger Peter Sandager.

Boligerne forventes klar til indfl yt-
ning omkring 1. november 2017, og da 
der er lavet fl eksibel udlejning på de 16 
boliger, så vil deltagerne i arbejdsgrup-
pen stå i forreste række til at fl ytte ind, 
hvis de ønsker det.

Rydder op i hjørnerne
Nu skal der ryddes op ”ude i hjørnerne”.

- Vi har haft en forsikringsrådgi-
ver rundt i afdelingerne for at tjekke 
arbejdsmiljø og brandforhold. Det har 
været en øjenåbner nogle af stederne, 
fortæller direktør Peter Sandager.

Der sker desværre det, når beboerne 

fl ytter, at mange af dem lader nogle af 
deres ting blive stående, og hvad gør 
man lige ved det?

Der står ikke lige en container, hvor 
tingene kan smides i, så tingene kom-
mer til at stå rundt omkring, hvor der 
lige er plads.

- Nu skal der ryddes op, alt skal 
fjernes. For det første er det svært at 
se eventuelle byggeskader, når alting 
er fyldt op, og for det andet giver det 
”gode boligforhold” for små skadedyr, 
som vi ikke ønsker skal ”bo hos os”, siger 
Peter Sandager.

Nyt tøj til viceværterne
Nu skal viceværterne i Ungdomsbo 
være mere synlige og genkendelige, når 
de går rundt i deres afdelinger.

Derfor er det besluttet, at der skal 
fi ndes en ny tøjkollektion til medarbej-

derne, hvor både kvalitet, pris og farve 
er i top. 

- Medarbejderne ude i marken skal 
fremstå mere ens, så du som beboer al-
tid kan genkende din vicevært, fortæller 

direktør Peter Sandager. Han tilføjer, at 
medarbejderne har valgt to kolleger, der 
skal være med i et lille ”tøjudvalg”, så 
ønsker og erfaring tages med i overve-
jelserne.

Hjertestartere med manual fi ndes følgende steder:
Nygårdsvej 41 D 6700 Esbjerg Til venstre for døren til opgangen. 

Platanvej 15 6700 Esbjerg Ved indgang til 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.
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Fritid i din afdeling
Fyrparken
BilliardKlub
Fyrparken 36 kld. 
-åbent alle dage kl. 7.00-23.00
Kontaktperson: 
Anette S. Kortegaard, Fyrparken 26, 2. tv.
billardklubbenfyrparken@gmail.com

Thulevej
Motionsrum
Thulevej 380
Kontaktperson: 
Charlotte Larsen, Thulevej 6

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

Stengårdsvej
Cykelværksted
Stengårdsvej 88
-  tirsdag og torsdag

kl. 9.00-12.00 og 13.00-15.00
+ hver anden weekend i ulige uger

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

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

Motionsrum
Stengårdsvej 46
-  tirsdag-onsdag og torsdag kl. 

15.30-17.00 (for mænd)
- l ørdag kl. 7-9 (mænd over 50 år)
-  tirsdag og torsdag kl. 19.00-20.30 

(for kvinder)

Spejder
Stengårdsvej 40 
1-2 år: Mikrober 1:
 Mandage kl. 16-18
3-5 år: Mikrober 2: 
 Onsdage kl. 16-18
6-8 år: Mikro tirsdage kl. 16-18
9-10 år: Mini onsdage kl. 19-21
11-13 år: Junior tirsdage kl. 19-21

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

Hyggeren
Stengårdsvej 58
-  hver anden lørdag i ulige uger fra  

kl. 12.00

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

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

Strikkeklub
Platanvej 4A, kld.
- hver tirsdag fra kl. 14.00
Kontaktperson: 
Stella Pedersen, Platanvej 4D, 1. tv.

Møllebæk Kollegiet
Beboere holder
“Super Variety Night”
2. onsdag i måneden! 
Beboermøde, fællesspisning og god 
stemning.

Mød kollegianerne og tilmeld 
events på vores Facebook 
side, ”MØLLEBÆK RESIDENTS 
FORUM”....”interaktiv og eventful”...!

Møllebæk/
Gårdkollegiet  
Tjek vore aktiviteter på Facebook –
foodclub@møllebæk/gårdkollegiet

Klaus Husted Christensen, Platanvej 

Har du bidrag til 
“Fritid i din afdeling” 

eller ændringer
så kontakt:

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

- tlf. 75 26 90 24 
eller administrationen.
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Afdeling 1 - Toftsvej
Tom Petersen, Toftsvej 30
Lone Mikkelsen, Toftsvej 40
Nichlas Kyed Mathiesen, Toftsvej 24
Beboerkontor: Toftsvej 24, kld.
1. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 2 -Hermodsvej m.fl .
Flemming Guldberg Sørensen, 
Palnatokes Allé 31
Lene Sørensen, Hermodsvej 29
Kirsten Pedersen, Hermodsvej 29 
Sigvald Christensen, Kjersingvej 4
Arne Mikkelsen, Hermodsvej 27
Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30

Afdeling 3 - Jagtvej m.fl .
Orla Petersen, Palnatokes Allé 13
Willy Kannebjerg, Palnatokes Allé 13
Jane Dyhr Rasmussen, Palnatokes alle 9
Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30

Afdeling 4 - Hermodsvej
Erik Sibbert, Hermodsvej 7
Bent Linneberg, Hermodsvej 9
Lillian Sibbert, Hermodsvej 7
Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30

Afdeling 5 - Sp. Møllevej
Inger Stigaard Sandholm, Tulipanvej 44
Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295
Ann L. J. Bøckhaus, Sp. Møllevej 273
Beboerkontor: Nellikevej 18
1.onsdag i måneden kl. 18.30-19.30

Afdeling 6-7-37
Platanvej, Skolebakken, 
J. L. Heibergs Allé m.fl .
Ole Antonsen, J. L. Heibergs Alle 7
Richard Yde Pedersen, Platanvej 2A
Ulla Norsgaard Toby, Platanvej 11
John Hansen, Platanvej 9
Peter Weilkiens, Platanvej 3
Beboerkontoret: Skolebakken 62
1. onsdag i måneden kl. 18.30-19.00

Afdeling 8 - Stengårdsvej 60-118
Elva Lyth, Stengårdsvej 90
Khaled El-Masri, Stengårdsvej 80
Inger Tingberg, Stengårdsvej 116
Egon Lindberg Madsen, Stengårdsvej 98
Leif Hohn, Stengårdsvej 108 
Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 9, Fyrparken 14-40, 
John Sørensen, Fyrparken 26
Walther Thinnesen, Fyrparken 28
Jonas Poulsen, Fyrparken 14
Line Dall, fyrparken 14
Joan Langgaard, Fyrparken 18
Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.
1. tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00

Afdeling 10, Jerrigsvej m. fl . 
Lisette L. Tækker, Karl Andersens Vej 74
Jan Andreasen, Karl Andersens Vej 76
Mette H. Helth Aasted, Karl Andersens Vej 68
Beboerkontor: Karl Andersens Vej 74
2. mandag i måneden kl. 18.30-19.00

Afdeling 11 - -Sneumvej 37-107
Birgit Bossen, Sneumvej 107
Mette Rømer, Sneumvej 45
Inge Kop Schmidt, Sneumvej 51

Afdeling 12 - Sneumvej 13-33
Erna Nielsen, Sneumvej 25A
Diana S. Vinbech, Sneumvej 29A
Vivian Kop Damkjær Schmidt, Sneumvej 31 C

Afdeling 13 - Stengårdsvej 120-142
Egon Hansen, Stengårdsvej 120 
Peter Saxtorph Pedersen, 
Stengårdsvej 142
Enes Todorovac, Stengårdsvej 140
Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld.
1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00

Afdeling 14 - Stengårdsvej 24-58
Joan D. Sandholm, Stengårdsvej 44
Henning Rødgård, Stengårdsvej 8
Kai Nielsen, Stengårdsvej 14
Gunner N. Vindelev, Stengårdsvej 12
Aydrus O. Ahmed, Stengårdsvej 26 
Beboerkontor: Stengårdsvej 28, kld.
1. torsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 17 - Stenkrogen
Bjarke Slater Christensen, Stenkrogen 57
Annemette Koch, Stenkrogen 61
Lianne Bilderbeek. Stenkrogen 55

Afdeling 18 - Stengårdsvej 9-311 m.fl .
Nils F. Bangsholt, Stengærdet 24
Bjarke Sejer Jensen, Stengårdsvej 237
Harry Jensen, Stengærdet 34
Inge-Lise Bangsholt, Stengærdet 24
Jacob Rademacher, Stengærdet 28
Beboerkontor: Stengårdsvej 203
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19300

Afdeling 20 - Torvegade 49
Bo Christensen, Torvegade 49
Pernille Pedersen, Torvegade 49
John Hansen, Torvegade 49

Afdeling 21 - Thulevej
Helle Leth-Sørensen, Thulevej 382
Brian Løcke, Thulevej 152
Carsten Sørensen, Thulevej 426
Charlotte Elmquist Toft, Thulevej 8
Mette Jacobsen, Thulevej 306
Beboerkontor: Thulevej 4
1. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 22-23 
(Jerne/Tjæreborg Kollektivboliger)
Gerda S. Jørgensen, Sønderled 8
Krista A. Nielsen, Sønderled 4
Mona-Lise Pedersen, Mellemvangs Alle 1B

Afdeling 26-29 - Fyrparken 
Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180
Sonja Juhl, Fyrparken 230
Per Bache, Fyrparken 540
Heidi Munksgaard, Fyrparken 308
Bo Kremerbak, Fyrparken 440
Beboerkontor: Fyrparken 348
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 27 - Fanø
John Birk Petersen, Kallesbjergvej 24 D
Randi Juul, Kallesbjergvej 28D
Elsebeth M. Pedersen, Kallesbjergvej 22A
Beboerkontor: Fælleshuset
1. tirsdag i måneden kl. 16.30

Afdeling 28 - Fanø
Kate Kjellerup, Niels Engers Vej 12 C
Lise Mols Poulsen, Niels Engers Vej 12 A
Ane Kathrine Mikkelsen, Niels Engers vej 10B

Afdeling 32 - Nygårdsvej
Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A
Per Holger Hornbæk, Finsensgade 18
Kirsten Nygård, Skjoldsgade 4

Afdeling 34 - Storegade/Grundtvigs Alle
Kirsten F. Pedersen, Grundtvigs Alle 58 A 
Karsten V. Nielsen, Grundtvigs Alle 58 C
Frits Grønkjær Nielsen. Grundtvigs Alle 58C

Afdeling 35 - Nygårdsvej
Ivan Andersen, Nygårdsvej 42B
Hanne Kyndi Laursen, Finsensgade 10
Otto Larsen, Nygårdsvej 42A

Afdeling 39-58 - Fanø
Mette B. Lauritzen, Kallesbjergvej 32 A
Elsie B. Lauritzen, Kallesbjergvej 30C
Grethe Johansen, Kallesbjergvej 30 A

Ta’ ud og gem

Afdelingsbestyrelser
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Afdeling 40 - Tvillingernes/
Tyrens kvarter
Erik Jørgensen, Tyrens Kvarter 7
Sheila Gemmell, Tvillingernes Kvarter 206
Jette Hansen, Tvillingernes Kvarter 134
Britta M. Gottfredsen, Tvillingernes Kvarter 
216
Gitte Brinch Jakobsen, Tvillingernes Kvarter 
130
Beboerkontor: Tvillingernes Kvarter 88
1. mandag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 42 - Havnegade
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 44 - Islandsgade
- ingen afdelingsbestyrelse
Kontaktperson: Ellen Hørup, Islandsgade 54

Afdeling 45 - Sct. Georgs Kollegiet
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 46 - Seniorbo
Hans Jørn Christiansen, Finsensgade 7
Birthe Jacobsen, Finsensgade 7
Lillian M. Christensen, Finsensgade 7

Afdeling 47 - Østergade
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 48 - Østergade
- ingen afdelingsbestyrelse 

Afdeling 51 - Finsensgade
Edith Jensen, Finsensgade 9
Tom Jeppesen, Finsensgade 9
Grethe Vad Madsen, Finsensgade 9

Afdeling 53 - Ringen
Bjarne Stenderup, Ringen 73
Sonja Vandborg, Ringen 75
Bjarne Schmidt, Ringen 71

Afdeling 55-54-52
Norgesgade / Østergade
-ingen afdelingsbestyrelse
Kontaktperson Lene Snitgaard Madsen, 
Norgesgade 36

Afdeling 56-59 - Fanø
Claus Clausen, Lærkevej 11
Anni Nejrup, Lodsvej 67
Jørgen Pedersen, Lodsvej 36C

Afdeling 61 - Møllebæk Kollegiet
Knud Erik Kubel Madsen, Sp. Møllevej 46B
Kristijan Amos Jensen, Sp. Møllevej 40C
Michal Budzinski, Sp. Møllevej 50B

Afdeling 62 - Vognsbøl Kollegiet
Bent Chr. Jensen, Sp. Kirkevej 175
Dion K. Lohals, Sp. Kirkevej 189
Ole Bjørn Pedersen Sp. Kirkevej 155

Afdeling 63 - 4. Maj Kollegiet
Line Efferbach Toft, Gl. Vardevej 78
Berit Juhl Pedersen, Gl. Vardevej 78 
Mette-Louise Rechnagel, Gl. Vardevej 78 

Afdeling 64 - Grådyb Kollegiet
Bianca Bonne Nielsen, Grådybet 73 E
Frederik Kjær Højrup, Grådybet 73 E
Daniel Danholm, Grådybet 73 E
Rasmus Skammelsen Trankjær, Grådybet 73 E
Steffen Tobiasen, Grådybet 73 E

Afdeling 66 - Park Kollegiet
Thea Holm Bissø, Sp. Kirkevej 106
Jonas Vinther Pedersen, Sp. Kirkevej 106
Christian Bendorff Matzen, Sp. Kirkevej 106

Afdeling 67-68 - EHI Kollegiet
Stephan K. Clausen, Sp. Kirkevej 101 A
Anders Sølbæk Olsen, Sp. Kirkevej 99E
Cecilie Roloff Meine, Sp. Kirkevej 101 B

Afdeling 75 - Gårdkollegiet
Casper Herskind Grønne, Sp. Møllevej 62A
Kasper Fage Sørensen, Sp. Møllevej 62C
Herdis Lorenzen, Sp. Møllevej 62C

Afdeling 80 - Hedelundvej
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 81 - Fanø
Hans Egebo, Spelmanns Toft 14G
Peter S. Johannesen, Spelmanns Toft 14M
Linda Strautins, Spelmanns Toft 14K

Afdeling 82 - Kallesbjergvej
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 92 - Kastanien
Niels Peter Enevoldsen, Vølundsvej 2
Henny Snitgaard Thomsen, Vølundsvej 2
Birgit Sørensen, Vølundsvej 2

(Den førstnævnte i afdelingsbestyrelserne er formand)

Fritidsudvalget
Inger Tingberg, Stengårdsvej 116
Heidi Munksgaard, Fyrparken 308
Egon Hansen, Stengårdsvej 120
Elva Lyth, Stengårdsvej 90
Berit Juhl Pedersen, Gl. Vardevej 76
Joan D. Sandholm, Stengårdsvej 44

Redaktionsudvalget
Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180
Bianca Bonne Nielsen, Grådybet 73E
Nils F. Bangsholt, Stengærdet 24
Leif Hohn, Stengårdsvej 108

Organisationsbestyrelsen
 

Claus-Peter Aanum, 
Karl Andersens 

Vej 42

Henning Rømer 
Radoor,

Fyrparken 180

Hanne Laursen, 
Finsensgade 10

Heidi Munksgaard, 
Fyrparken 308

Inger Tingberg, 
Stengårdsvej 116

Aydrus Ahmed, 
Stengårdsvej 226

Inger Stigaard 
Sandholm, 

Tulipanvej 44

Claus-Peter Aanum, 

Organisationsbestyrelsen

Henning Rømer 

Organisationsbestyrelsen

Hanne Laursen, 

OrganisationsbestyrelsenOrganisationsbestyrelsen

Heidi Munksgaard, 

OrganisationsbestyrelsenOrganisationsbestyrelsen

Inger Tingberg, 

OrganisationsbestyrelsenOrganisationsbestyrelsen

Aydrus Ahmed, 

Organisationsbestyrelsen

Inger Stigaard 
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Festsale
6700 Esbjerg
Islandsgade - Afdeling 44
Plads: 15 personer
Udlejning: Varmemesterkontoret, 
Østergade 62 A, tlf. 75 45 39 50, kl. 9:00-9:30
Udlejes kun til beboerne i afdeling 44

Møllebæk Kollegiet, Spangsbjerg Møllevej - 
Afdeling 61
Plads: 60 personer
Udlejning: 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

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 

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

Vølundsvej 2 - Afdeling 92
Plads: 20 personer
Udlejning: Lillian Hjort Jensen, 
Vølundsvej 2, tlf. 75 15 15 87
Udlejes kun til beboerne i afdeling 92

6710 Esbjerg V
Fyrparken 20-22 kld. - Afdeling 9
Plads: 40 personer.
Udlejning: Rita Thuesen, 
Fyrparken 14, 1, tlf. 28 38 81 74
Træffetid:  Tirsdag og torsdag kl. 17:00-19:00
(dog ikke juli måned)

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
Kallesbjergvej - Afdeling 27 og 58
Plads: 60 personer
Udlejning: Mette B. Lauritzen, tlf. 20 89 48 47
mail: ninja@fanonet.dk 
(træffes hverdag efter kl. 18.00)
Udlejes til alle på Fanø 

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

6700 Esbjerg
Platanvej 1 og 7 (2) - Afdeling 37
Udlejning: Heidi Antonsen,
J. L. Heibergs Allé, tlf. 28 60 24 22 
Træffetid: Mandag-fredag kl. 13:00-18:00

Ringen 73 kld. (1) - Afdeling 53
Udlejning: Sonja Vandborg, 
Ringen 75, St., tlf. 61 78 52 77/ 22 21 77 19

Torvegade 49 kld. (1) - Afdeling 20
Udlejning: Ungdomsbos kontor, 
Nygårdsvej 37, tlf. 76 13 50 50 

6705 Esbjerg Ø 
Stengårdsvej 52 kld. (4) - Afdeling 14
Udlejning: Aydrus Osman Ahmed og 
Zainab Al-Ward, Stengårdsvej 26 st.th., 
tlf. 60 66 88 90 / 60 66 88 92 mellem 
kl. 18-20.
Ingen henvendelser i weekenden.

Stengårdsvej 120 mf. (2) - Afdeling 13
Udlejning: Aydrus Osman Ahmed
Stengårdsvej 26 st.th, tlf.: 60 66 88 90 eller 
60 66 88 92 mellem kl. 18-20.
Ingen henvendelser i weekenden.
(lejes ikke ud på månedsbasis)

6710 Esbjerg V
Fyrparken 14 og 40 (14) - Afdeling 9
Udlejning: Varmemester Per Bylund, 
Fyrparken 348, tlf. 75 15 23 27 
Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-10:00 

6715 Esbjerg N
Thulevej 140 (4) - Afdeling 21
Udlejning: Brian Løcke,
Thulevej 152, tlf. 60 69 54 41
Mail: udlejningafd21@gmail.com
Træffetid: Hverdage kl. 18:00-19:00

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

Priser - inkl. moms:
 Beboere Ikke-boende
1. nat kr. 190,- kr. 230,-
Efterfølgende nætter kr. 160,- kr. 200,-
1 uge kr. 625,- kr. 900,-
Pr. måned kr. 2.000,- kr. 2.500,-
Pr. måned m. kontrakt kr. 1.600,- kr. 2.000,-

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

 

Alt tegner godt i Ungdomsbo
Årets repræsentantskabsmøde afviklet med stor spørgelyst og livlig debat

- Alt er udlejet, vi har vel vedligeholdte 
boliger og en god økonomi.

Det kunne formanden for Ungdomsbo 
Claus-Peter Aanum igen i år indlede sin 
beretning med ved årets repræsentant-
skabsmøde tirsdag den 23. februar 2016 
i ”Rundetårn” hos UC Syddanmark. 

Bestræbelserne på at kunne kalde 
sig Byens Bedste Boligforening (BBB) 
holdes godt i gang.

Formanden fortalte om de ting, der 
var sket i årets løb, og de kommende 
byggesager, hvor Helhedsplanen for 
Stengårdsvej er det hidtil største byg-
geprojekt i Ungdomsbo.

Direktør Peter Sandager fremlagde 
regnskabet, mens Økonomichef Bettina 
Spaanheden fremlagde budgettet.

Henning Radoor blev valgt til den 
ledige post som ny næstformand, mens 
der var genvalg til Hanne Laursen og 
nyvalg til Inger Sandholm og Aydrus 
Ahmed.

De blev valgt i stedet 
for Berit Skanderup, 
der afgik ved døden i 
oktober 2015 og Anett 
Lunde, der valgte at 
udtræde på grund 
af travlhed med en 
række andre opgaver.

Suppleanter blev to 
studerende: Berit J. 
Pedersen og Bianca B. 
Nielsen.

Der var en livlig 
debat og spørgelyst 
blandt de mange 
fremmødte.

Det nye 
flag
På repræsentantskabsmøde i 2015 blev 
spørgsmålet om et nyt fl ag rejst.

Derfor har der nu i et halvt års tid 
været ”prøvekørt” 4 forskellige fl agty-
per.

Vinderen blev klart vimplen, og det er 
det fl ag, der i fremtiden skal hejses ved 
Ungdomsbos mange afdelinger.

Der er dog et lille restlager af den 
gamle model, der skal bruges, inden de 
nye bestilles hjem.
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Sikringscenter

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

Totalleverandør  
indenfor låse- og  
adgangskontrolsystemer

Tlf. 75 123 666

• Vinduespolering
• Tæpperens

• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering
& Rengøringsselskab A/S

Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16

En sikker leverandør
Salg/service:
• Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer
• Tyverialarm-anlæg
• El-installationer af enhver art

Indhent tilbud

Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 22 55

Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø
Tlf. 75 16 33 55

www.thomsenglas.dk

Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt 
arbejde i høj kvalitet. Her kan du for-
vente fagmæssigt kvalitetsarbejde
til tiden, udført af uddannede medar- 
bejdere. Vi er eksperter i forsikrings- 
skader og tilbyder desuden:

Døgnvagt

70 12 06 61

Morsøgade 9A
6700 Esbjerg

Telefon: 70 12 06 61
info@thomsenglas.dk

Vores kontor er naturligvis
bemandet i åbningstiden 

• Butiks- og
 facaderuder
• Energiruder
• Sikringsglas
• Støjdæmpende 
 ruder

• Solafskærmede 
 ruder
• Ornamentglas
 og brusedøre
• Brandbeskyt-
 tende glas

www.thomsenglas.dk
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• Butiks- og
 facaderuder
• Energiruder
• Sikringsglas
• Støjdæmpende 
 ruder
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www.thomsenglas.dk

Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt 
arbejde i høj kvalitet. Her kan du for-
vente fagmæssigt kvalitetsarbejde
til tiden, udført af uddannede medar- 
bejdere. Vi er eksperter i forsikrings- 
skader og tilbyder desuden:

Døgnvagt

70 12 06 61

Morsøgade 9A
6700 Esbjerg

Telefon: 70 12 06 61
info@thomsenglas.dk

Vores kontor er naturligvis
bemandet i åbningstiden 

• Butiks- og
 facaderuder
• Energiruder
• Sikringsglas
• Støjdæmpende 
 ruder

• Solafskærmede 
 ruder
• Ornamentglas
 og brusedøre
• Brandbeskyt-
 tende glas

Helgolandsgade 28 • 6700 Esbjerg • 75 15 79 00

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

GULVAFSLIBNING
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Ny legeborg
Kære beboere i afdeling 18.  

Som I kan se på billederne, har vi på 
den gamle legeplads fået opsat en ny 
legeborg. 

Den gamle legeborg, som blev fjer-
net, var blevet fl ittigt brugt, og en hel 

del steder skulle den repareres. 
Reparationen ville blive for dyr i 
forhold til en ny legeborg. 

Den nye legeborg er udført i 
et materiale, som kan benyttes i 
mange år fremover til glæde for 
alle.

Allerede to dage efter opsættelsen 
blev den taget i brug. Bestyrelsen, 
ønsker både børn og forældre god 
fornøjelse med legeborgen.

Nils Bangsholt 
Afdelingsformand afdeling 18

Nabohjælp
Beboere i afdeling 29 hørte om indbrud og nabohjælp

Torsdag d. 30. marts 2016 havde en 
kreds af beboere fra Fyrparkens afde-
ling 29 arrangeret et foredrag omkring 
indbrud og nabohjælp. En sjettedel af 
boligerne var repræsenteret, og dermed 
hørte mange om de gode input, som de 
to politibetjente, Jesper og Kasper fra 
Esbjerg politi, medbragte.

De to lagde ud med at fortælle om 
Danmarks 2. plads, kun overhalet af 
Grækenland, en plads vi ikke kan være 
stolte af, for det handler om, at vi er det 
land, der har de næst-fl este indbrud.

Beskæmmende er det, for vi er selv 
skyld i det, når vi tænker på, hvor lidt vi 
gør for at beskytte vore boliger.

Beviset er tydelig nok, idet der i en 
periode i 2014 var et utal af indbrud i 
vores afdeling. Efterladenskaber viste 
tydeligt, at det kun tog ganske kort 
tid at bryde ind, snuppe værdierne og 
stikke lydløst af sted.

Derfor var det også befriende at høre 
om hele det katalog af gode ideer, be-
tjentene fortalte om, gode ideer, som vi 

kan vælge frit imellem og tage det, der 
passer bedst til vore penge og til vor 
forståelse af sikkerhed.

Alt sammen er det med til at vanske-
liggøre tyvenes indbrud, og jo sværere 
det er for dem at komme ind og ud, jo 
før opgiver de indbruddet i vore boliger.

Foruden de mange forebyggende 
ideer, fortalte betjentene om en lands-
dækkende app til mobiltelefonen.

Det handler om nabohjælp og centre-
rer sig om den enkelte bolig/person.

Når man har appen installeret, kan 
man vælge sig en gruppe naboer, som 
man frem over kan kontakte, hvis man 
er udrejst eller af anden grund ikke er 
hjemme. Modsat er man selv med til at 
passe på naboernes boliger, når de ikke 
er hjemme.

Desuden bliver man en del af en 
større gruppe, hvis mål er at holde 
hinanden orienteret, hvis der foregår 
mistænkelige ting eller kommer ukendte 
personer i vort område. Denne mulig-
hed vil en del nok afvise som værende 

for teknisk, men få hjælp til at få den 
installeret, så er den let at betjene.

De to betjentes oplæg var både 
interessant og underholdende, og jeg vil 
anbefale, at rigtig mange får mulighed 
for at høre og erfare nyt om, hvordan vi 
kan passe på os selv og hinanden. 

Samtidig vil jeg ønske, at såvel afde-
lingsbestyrelserne som viceværter ville 
deltage og forstå betjentenes budskab: 
vore boliger er dårligt beskyttede. 

Herefter vil det være ønskværdigt, at 
der blev udarbejdet en fælles plan for 
en fornuftig forebyggelse af indbrud. 
De der deltog, er klar over, at det ikke 
behøver at være de dyreste løsninger, 
der vælges. Og der kan spares på repa-
rationer efter indbrud.

Meget handler også om vores adfærd, 
før vi forlader boligen. Netop den del 
bør vi som beboere gøre noget ved.

På nabokredsens vegne
Sys Larsen, afd. 29
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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

Mange spørgsmål 
til Helhedsplanen
Stor interesse for at høre om planerne for renoveringen på Stengårdsvej
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Rigtig mange havde taget imod invita-
tionen til orienteringsmøde om Helheds-
planen, der blev holdt i rundetårn på UC 
Syddanmark tirsdag den 19. april 2016.

Her gennemgik ingeniører og arki-
tekter fra fi rmaerne: Friis & Moltke og 
Bascon planerne for dels renovering af 
lejlighederne dels af udearealerne.

Der var to ting, der især optog de 
fremmødte:

Det var for lejlighedernes vedkom-
mende, at der skulle etableres et 
”teknik-skab” i gangen.

Klagerne gik på, at det betød, at en 
del af det nuværende skabsplads blev 
inddraget.

Begrundelsen for ændringen er, at 
det er et lovkrav, og den installation, 
der er i dag, er ulovlig.

For udearealets vedkommende var 
det spørgsmålet om ændringerne af 
haverne.

Her blev det fastslået, at det var den 
enkeltes valg. Hvis man vil bevare sin 
nuværende have, så får man lov til det.

Tryghedspakken
På mødet var der også en præsentation 
af den nyansatte genhusningskonsulent 
Pia Moust Aalund, der allerede er i fuld 
gang med arbejdet.

Hun er ifølge direktør Peter Sandager 
beboernes fysiske ”tryghedspakke”, og 
Pia skal hjælpe beboerne med de mange 
udfordringer, der vil opstå i de næste 
tre år under renoveringen.

Samtidig skal hun være talerør mel-
lem beboerne og håndværkerne.

Pia Moust Aalund har kontor på Sten-

gårdsvej 163, tlf. 76 13 50 66/61 38 52 
62 og e-mail: pm@ungdomsbo.dk

Du er altid velkommen til at kontakte 
Pia Moust Aalund.

Genhusningskonsulent Pia Moust Aalund

haverne.

Spørgsmålene var mange da der blev holdt 

orienteringsmøde om Helhedsplanen for 

Stengårdsvej.

Stengårdsvej
De vise-mænd
klapper hinanden på skulderen
og på ryggen
stryger hinanden med håret
en helhedsplan
er ved at blive lagt
godt på vej
måske engang fuldført
hvem ved?

Men
lang, lang vej igen
skure kommer op
maskiner går i gang
mænd i kedeldragter arbejder
kommer frem
planen er i gang.

Problemer?
ja, problemer opstår
hvor skal jeg være
vil mange spørge
hvorhen jeg fl ytter?

Måske en trækning på skulderen
måske én viser vej
en helhedsplan er i gang

Cajus

Genhusningskonsulent Pia Moust Aalund
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Velkommen til Carsten
Ny varmemester assistent på Stengårdsvej

Carsten Nygaard (49) er startet som 
varmemester assistent på Stengårdsvej. 
Et led i det generationsskifte, som vil 
komme over de kommende år.

Carsten er den helt rigtige mand til 
jobbet, og så er han trofast. Han har 
nemlig i over 27 år været ansat hos 
DONG. Et job han har været glad for. 

- Hvorfor så skifte job?
- Fordi hvis jeg skulle prøve noget 

nyt, inden jeg blev 50, så skulle det 
være nu, og så dukkede muligheden op, 

fortæller Carsten Nygaard.
Han er oprindeligt uddannet tømrer, 

og for 10 år siden tog han uddannelsen 
som elektriker, så han er godt rustet til 
det nye job hos Ungdomsbo.

- Jeg synes, det er spændende. Det er 
et mere servicebetonet job, og det er 
en stor tilfredsstillelse at kunne hjælpe 
beboerne. Og så kan jeg godt lide ar-
bejdsklimaet her. Det føles som en god 
arbejdsplads.

Carsten Nygaard er oprindelig fra 

Sædding, men har de seneste mange år 
boet i St. Darum med hustruen samt to 
drenge på nu 18 og 20 år.

Om vinteren bliver der spillet bad-
minton og fl oorball, og om sommeren 
er det cyklen, der giver motionen.

Velkommen til Stefan
Elev nr. 3 som ejendomsservicetekniker
Det har været en kamp for Stefan Frank 
Christensen (23) at få en uddannelse.
Derfor er han lykkelig for at være den 
tredje, der starter som ejendomsservi-
cetekniker-elev i Ungdomsbo.
- Jeg har været startet på 4 forskel-
lige uddannelser, men hver gang er 
det strandet på, at jeg ikke har fået en 
læreplads. Det har været surt.

Sidste år var jeg i praktik på Skolebak-
ken i 13 uger, og det har så ført til, at 
det er lykkedes at få en elevplads. Det er 
jeg rigtig glad for, og jeg synes, det er et 
dejligt arbejde, siger Stefan, - der dog på 
sin nye arbejdsplads bliver kaldt Frank!
Der er nemlig allerede én Steffan blandt 
viceværterne på Stengårdsvej.
Den nye elev skal dele arbejdstiden mel-

lem Stengårdsvej og Hermodsvej.
Stefan er i øvrigt født på Stengårdsvej, 
så det er som at komme hjem igen.
Fritiden bruges på fodbold i Spangs-
bjerg I.F.

Hjælp til huslejen
Bor du i lejlighed, kan du måske få hjælp til huslejen
Hjælpen hedder boligstøtte, og kan va-
riere fra 258 til 3.790 kr. om måneden.
Du kan søge boligstøtte på www.borger.
dk/boligstoette.
Her kan du logge dig ind. Alle de nød-
vendige oplysninger om den lejlighed, 
du søger boligstøtte til, står der lige så 
snart du har skrevet dens adresse.
Hvis du har brug for hjælp, kan du ringe 
til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 83
Ønsker du en vejledende beregning af, 
hvor meget du kan få i boligstøtte, kan 
du gå ind på: www.borger.dk/boligsto-
ette. Her behøver du ikke at logge dig 
ind.
Hvis du får boligstøtte, behøver du 
ikke at give besked, hvis din indkomst 
ændrer sig. Evt. ændringer bliver auto-
matisk overført fra Skat, og indgår i en 
løbende justering af din boligstøtte.

På den måde behøver du ikke bekymre 
dig, om du har fået for lidt eller for 
meget i boligstøtte.
På www.beboerbladet.dk fi nder du en 

guide, der hjælper dig igennem junglen 
af indviklede regler om boligstøtte.
Du kan også fi nde en vejledning på 
www.borger.dk.

Capri-Sonne
10 x 200 ml.    
Ltr./pris 10,00 

Kløver Koldskål
 1 liter     
Ltr./pris 10,00 

FAST PRIS FAST PRIS

FAST PRIS
Bøndergårdsvej 1 · 6700 Esbjerg

Pr. stk.

kr. 10.-

Capri-Sonne

Ltr./pris 10,00 
Pr. stk.

kr. 20.-
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Varde Sommerspil: Zorro
Onsdag den 6. juli 2016
Dette års musical hedder: Zorro. 

Musicalen er skabt efter en roman af Isabell Allende. Ro-
manen er fra 2005 og er en biografi  om Zorro, der betyder 
ræven. Zorro hed egentlig Diego De la Vegas.

Afgang fra museumspladsen: kl. 18.30 
Forventet hjemkomst: kl. ca. 23.30 

Billetpris: 150 kr. pr. billet (inkl. bus og 
forestilling) 

Billetsalg: torsdag den 23. juni 2016 – 
30. juni 2016 i åbningstiden fra kontoret 
Nygårdsvej 37. 
Der kan maksimalt købes 3 billetter pr. husstand. 

Sandskulptur og Ringkøbing Fjord
Søndag den 14. august 2016
Vi kører denne dag til Sandskulpturfestival i Søndervig og 
Ringkøbing Fjord rundt.

Efter besøget på sandskulpturpladsen har deltagerne tid til 
at gå rundt i Søndervig. 

Deltagerne samles igen og bussen kører rundt om Ringkø-
bing Fjord på tilbagevejen til Esbjerg. 

Afgang fra museumspladsen: kl. 9.00  

Forventet hjemkomst: kl. 17.00
Billetpris: 50 kr. pr. pers. inkl. bus, indgang til Sandskulptur-
festivalen og tur rundt om Ringkøbing Fjord. 

Billetsalg: torsdag den 30. juni 2016 – 14. juli 2016 i åbnings-
tiden fra kontoret Nygårdsvej 37. 
Der er 50 billetter til salg, og der kræves min. 30 deltagere 
ellers bliver turen afl yst. Max. 5 billetter pr. husstand.  

Wow-Park
Lørdag den 27. august 2016
Vær med når vi tager til en anderledes 
legepark oppe i træerne, hvor familie og 
venner er sammen i naturen. 

Parken er en legepark for alle aldre.
Parken er placeret midt i Vestjyl-

land og omfatter 4 hektar dejlig natur 
med en utrolig fl ot udsigt fra trætop-
pen. Skoven er spækket med masser af 
spændende aktiviteter, der udfordrer - 
så forbered dig på en dag, hvor du skal 

springe, hoppe, løbe, svinge, rutsche 
- ja, bare nyde en dag i skoven. 

Børn under 16 år skal ledsages af en 
voksen, når de færdes i parken.

Afgang fra museumspladsen: kl. 10.00 
Forventet hjemkomst: kl. 17.00

Billetpris: 85 kr. pr. person. 

Billetsalg: fra torsdag den 4. august 
- 11. august 2016 i åbningstiden fra 
kontoret Nygårdsvej 37.
Der er 50 billetter til salg og der kræves 
min. 30 deltagere ellers bliver turen 
afl yst. Max. 5 billetter pr. husstand. 

Givskud Zoo
Lørdag den 11. juni 2016 

Kom og oplev en dag i dyrenes rige i 
Givskud Zoo.
 
Afgang fra museumspladsen: kl. 9.00
Forventet hjemkomst: kl. 17.30  

Billetpris:  
Voksne: 100 kr. pr. pers
 (normalpris 175 kr.)
Børn: 3-11 år: 50 kr. pr. pers
 (normalpris 95 kr.) 

Billetsalg: Du kan endnu nå det.
Forhør om der er fl ere billetter tilbage.

Er der efter salgsperiodens udløb stadig billetter til salg, må husstanden gerne købe fl ere billetter selvom den har købt tidligere. 

HUSK
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Pensionistudflugt
Torsdag den 15. september 2016

Efter sidste års store succes offentliggør Fritidsudvalget nu, 
hvor årets pensionistudfl ugt 2016  går hen.

Bussen kører i år til Dollerup Bakker, Hald Sø og barakbyen. 
Barakbyen har en interessant forhistorie, da den tidligere 

har været gammel kuranstalt. 
Hele Dollerup-området er kendt for noget særligt med et 

usædvanligt landskab, der er blevet formet af sidste istids 
enorme is og vandmasser. Den besøgende oplever i dag 
masser af lyngbakker, skov, eg, og den enestående Hald Sø 
med dens mange kilder, kilden leverer cirka 1000 liter vand i 
sekundet! 

Fritidsudvalget håber, at mange forventningsfulde pensio-
nister igen i år vil deltage på turen og være med til at få en 
dejlig oplevelse. Egon lover, at der lige som sidst afsluttes med 

en god middag – denne gang på Niels Bugges Kro.
Deltagelse kræver, at du står som hovedlejer på lejekontrak-

ten i Boligforeningen Ungdomsbo, og du skal være over 65 år 
(din ledsager må gerne være under 65 år).

Afgang fra Museumspladsen: kl. 10.00
Forventet hjemkomst: kl. ca. 19.00 

Billetpris: 100 kr. pr. person., inkl. fl ute til frokost, 2 retters 
menu og guide.

Billetsalg: torsdag d. 11. august – 25. august 2016 i åbnings-
tiden fra kontoret Nygårdsvej 37.

Køerne dansede

Økodag?
Et fænomen vi aldrig havde oplevet før, 
men det viste sig at være begyndelsen 
på et storslået eventyr! 

Sammen med Ungdomsbo og vores 
glade kollegievenner tog vi bussen ud og 
besøgte Rudholm gård, som er en økolo-
gisk gård med 250 glade malkekøer. 

I bussen sørgede vor dejlige busguide 
Berit for god underholdning, som be-
stod af tip en 13’er omkring økologi. 

Da vi ankom til gården gik vi rundt 
og klappede de forskellige dyr, blandt 
andet nogle søde bløde babylam og 
kalve. For nogle var det en stor ople-
velse, at de for første gang kunne stå så 
tæt på en ko.

Rundt omkring var der forskellige 

ting, man kunne prøve. 
Blandt andet kunne man køre i traktor 

og lave pandekager over bål. Derudover 
var der rig mulighed for at smage på 
forskellige økologiske mælkeprodukter. 

Dagen sluttede af med at køerne blev 
lukket ud på græs. Det var en sjov ople-
velse at se køerne danse, hoppe og løbe 
rundt på den frie mark. Det var tydeligt 
at se, at de var glade for at være ude 
den friske smukke natur igen. 

Bussen kørte os tilbage til Esbjerg og 
efter en dejlig dag i det fri, var vi klar til 
at komme hjem igen. Økodag, kan klart 
anbefales til næste år!

Anna Brighton Christiansen 4. Maj kol-
legiet, afd 63
og Morvarid Akhavan 4. Maj kollegiet, 
afd 63

Økodag? ting, man kunne prøve. 
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Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
Tlf. 76 13 50 50
E-mail: post@ungdomsbo.dk
www.ungdomsbo.dk

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

Kontorets åbningstid:
mandag-onsdag  kl. 10.30-13.30
torsdag   kl. 14.30-17.00
fredag  kl. 10.30-12.30
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Nyt gør-det-selv 
cykelværksted 
På Skolebakken 66 åbner YMCycle. 

Her kan du komme og få hjælp 
til at få lavet din cykel. KFUM og 
KFUK i Esbjerg står bag værkste-
det, hvor de gerne vil give primært 
unge nogle gode oplevelser med at 
ordne brugte cykler. 

Værkstedet har åbent hver man-
dag og torsdag fra kl. 16 til 19. 

Du må gerne komme, selvom du 
ikke selv har en cykel, så kan du 
sikkert hjælpe med at ordne nogle 
andre cykler. 

Læs mere på www.ymcycle.dk eller kig forbi. 

Tillykke til…
Gerd Andreas Nielsen, varmemester 
i afd. 6, 7 & 37, har  25 års jubilæum 
den 1. juni 2016

25 år i 
Ungdomsbo
Følgende beboere har boet 
i samme lejlighed i 25 år

Jytte Davidsen
Toftsvej 24, st tv
(fl yttet ind 15. juni  1991)

Søren Eriksen
Stengårdsvej 48 st mf
(fl yttet ind 15. juni 1991)

Gunnar Elvig Pedersen
Palnatokes Alle 7 st th
(fl yttet ind 1. juli 1991)

Bent Elsborg
Sneumvej 15B
(fl yttet ind 1. august 1991)

Poul H. Pedersen
Tvillingernes Kvarter 38
(fl yttet ind 15. august 1991)

www.bydelsprojekt3i1.com www.dinsundhed.esbjergkommune.dk  
 

Rygestopkursus 
Er du interesseret i at stoppe med at ryge?                  
Som et nyt tilbud i Esbjerg Kommune, vil det være muligt at få 
nikotinerstatninger gratis i 2016 – dog kun i kombination med 
rygestopsrådgivning. Rådgivningen foregår i dit lokale bydelshus 
eller hos Esbjerg Sundhedscenter. 
Hvis du er interesseret i at høre mere om rådgivning om rygestop, 
så kontakt sundhedsvejleder Karin Mitens på 24293276 eller mail km@b3i1.dk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Læs mere på www.ymcycle.dk eller kig forbi. 



Hv15 du 3r l1g3 
så g0d t1l t4l s0m 
t1l b0g5t4v3r.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

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

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

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

Træffetiden er: 
Hver torsdag
kl. 15-17 
på kontoret, 
Nygårdsvej 37.
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1. Hvem er de nye medlemmer af organisationsbestyrelsen  _____________________

2. Hvor mange deltog i afdelingsmøderne?  __________________________________

3. Hvem fejrede 8 års fødselsdag?  _________________________________________

4. Hvem har 25 års jubilæum 1. juni 2016?  ___________________________________

5. Hvem er ny ejendomsservicetekniker-elev?  ________________________________

6. Hvem besøgte Grådyb Kollegiet?  ________________________________________

7. Hvem er ny varmemester assistent?  ______________________________________

(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn  ________________________________________________________________

Adresse  ______________________________________________________________

Kuponen indsendes senest 15. juni 2016 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: Yassin Mansour, Stengårdsvej 273
2. præmie: Hanne B. Kristensen, Strandvænget 32
3. præmie: Jens Peter Andersen, Fyrparken 328

Gæt og vind

Få 7 rigtige...


