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Fra formandens 
skrivebord
Helhedsplan 
og Bydelshus
Arbejdet med helhedsplanen for Sten-
gårdsvej går rigtig godt. 
Licitationen gik nogenlunde og der 
er optimisme i vores projektafdeling, 
som også dækker over tilfredshed med 
resultatet af arkitektkonkurrencen om 
det nye bydelshus kaldet ”Krydset”, på 
grund af bygningsfaconen.
Nedbrydningen af den gamle vugge-
stue, børnehave og fritids- og ung-
domsklub er godt i gang, og grunden 
skal gøres klar til at opføre det nye 
bydelshus, som bl.a. skal indeholde en 
ny vuggestue, børnehave, fritids- og 
ungdomsklub. 
Men bydelshuset skal også indeholde 
trænings- og bevægelsesrum med fy-
sioterapi, politikontor, viceværtkontor, 
møderum, cafe samt huse bydelsprojek-
tet 3i1 og meget mere. 
Vi tror, at det bliver et aktiv for områ-
det, og håber at områdets beboere vil 
tage godt imod det, sætte deres præg 
på huset, og bruge det rigtig meget!
Med hensyn til helhedsplanen glæder 
vi os - sammen med beboerne - til, at 
planlægningen snart er tilendebragt, 
så selve renoveringen af bygninger og 
anlæg snart kan komme i gang. Det 
kommer jo til at tage tre år, inden hel-
hedsplanen er gennemført.
Oven i hatten har vi, sammen med 
Esbjerg kommune, indgået et ambitiøst 

partnerskab med 
Realdania, hvor vi 
frem til og med 
2020 skal ud-
vikle strategier 
og konkrete 
projekter for 
bydelen.
Der er afsat 75 

millioner kroner 
til projektet, 

som skal deles 
med tilsvarende 

projekter i Gladsaxe 
og Høje-Tåstrup.

Projekterne skal 
bl.a. opnå 

fysiske 

forandringer, der kan skabe forbindelser
mellem det udsatte boligområde og 
resten af byen. De fysiske indsatser skal 
kobles med beskæftigelsesindsatsen, og 
derfor involvere det lokale erhvervsliv. 
På samme måde skal lokale skoler og 
uddannelsesinstitutioner inddrages, da 
de spiller en rolle som løftestang for 
områdets børn og unge.
Indsatsen skal dermed skabe en retning, 
der gør det mere trygt at besøge og bo 
i området. Og at området får et bedre 
image.

Målsætninger
Målsætningsudvalget har gjort status 
over sidste års arbejde, og til organi-
sationsbestyrelsens store glæde, har vi 
virkelig fået opfyldt mange af målsæt-
ningerne i vores KSA-model inden for 
Kvalitet – Service – Arbejdsmiljø.
Men når vores ambition er at blive ”By-
ens Bedste Boligforeningen” gøres dette 
ikke med ”snak” alene, derfor skal vi have 
formuleret, hvorledes det er at være 
bedst. Vi erkender, at det tager tid og 
nok i virkeligheden foregår hele tiden.
Derfor arbejder vi lige nu bl.a. med at 
prioritere Kvaliteten for vores bygninger 
og anlæg, er i gang med udarbejdelse 
af en byggemanual, uddannelse af det 
tekniske personale og laver sparring 
mellem udlejningspersonalet og det 
tekniske personale.
På Serviceområdet planlægger vi bedre 
træffemuligheder for beboerne på 
Ungdomsbos kontor og hos varmeme-
strene, - og vi arbejder på at sikre bedre 
beboerdemokratiske muligheder på 
vores hjemmeside.
Og endelig på Arbejdsmiljøområdet 
arbejder vi bl.a. med bedre muligheder 
for ”tværfagligt samarbejde” mellem 
vore forskellige personaleafdelinger for 
at reducere spildtid/opgaver og give de 
ansatte indfl ydelse på målsætninger og 
”Byens Bedste Boligforening”.

Organisationsbestyrelsen ønsker alle 
beboere og medarbejdere et godt, lunt 
efterår.

Claus Peter Aanum.
Organisationsbestyrelsesformand.
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Nu er det små fødder
der løber rundt
Blåmuslingen – en privat vuggestue og børnehave 
– er flyttet ind i Kvaglundparken 4

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Der er nu igen liv i lokalerne i Kvag-
lundparken 4, hvor Bydelsprojektet 3i1 i 
sin tid startede.

Nu er det små fødder, der løber rundt.
Det er Blåmuslingen, som er en privat 

vuggestue og børnehave, der har indta-
get bygningen.

Blåmuslingen har i mange år holdt 
til på Kornvangen sammen med Rudolf 
Steiner Skolen. Men skolen er gået 
konkurs og derfor ophørt for et par år 
siden, og da Esbjerg Kommune skulle 
bruge grunden, blev Blåmuslingen 
opsagt, og skulle fi nde både nyt sted og 
ny identitet.

- Vi er ikke længere en Rudolf Steiner 
institution, men selvf   ølgelig er vi 
inspireret af den pædagogik, som har 
præget vuggestuen og børnehaven i 
mange år, og vi har taget de bedste 
ting med, såsom at vi er meget ude, og 
at vi bruger naturen, siger institutio-
nens leder Orla Dahl.

Der er plads til 28 børn i vuggestuen 
og 12 i børnehaven.

- Hvorfor ikke fl ere i børnehaven?
- Fordi der har været tradition for, at 

forældrene tog børnene hjem i skoledi-
striktet, når de skulle i børnehave. Der-
for har der ikke været behov for fl ere 
pladser, siger Orla Dahl, der dog ikke vil 
afvise, at de senere vil udvide med en 
gruppe børnehavebørn mere.

- Men det er vigtigt for os, at vi 
forbliver en lille institution, som er 
overskuelig for både børn og forældre. 
Vi har ikke fancy legetøj på legepladsen, 
vi bruger i stedet 
pengene på fl ere 
hænder. Vi har 
en pæn norme-
ring.

- For os er det 
vigtigt, at der er 
voksne hænder 
nok. Vi sætter 
nærvær meget 
højt, siger 
lederen.

- Vi er heller 

ikke på lange dyre udfl ugter, det må 
forældrene og bedsteforældrene selv 
klare. Men vi har købt en kolonihave 
her i Kvaglund, hvor børnene kan ud-
fordres på forskellig vis. Og så benytter 
vi også Kvaglundhallen en gang om 
ugen.

- Vi er rigtig glade for, at vi fandt 
stedet her. Det er blevet dejlige lokaler, 
og vi er blevet fantastisk modtaget her 
i området, siger Orla Dahl.

og 12 i børnehaven.

vi bruger i stedet 
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Farvel til Ungdomsbo
Erik Lykke har gennem 35 år sat sit aftryk på boligforeningen

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

- Det har været meget spændende at 
være en del af Ungdomsbo, og jeg har 
været glad for at tage på arbejde hver 
dag, siger projektchef Erik Lykke.

Men nu er det slut. Erik Lykke (64) 
siger farvel til Ungdomsbo for at gå på 
efterløn, og nyde den tredje alder sam-
men med Mette.

- Det er det rigtige tidspunkt. 
Projekteringen af Helhedsplanen for 
Stengårdsvej er klar, og det er et godt 
tidspunkt for min efterfølger at over-
tage mine opgaver, siger projektchefen.

Det er 35 år siden, at Erik Lykke blev 
ansat som inspektør i Ungdomsbo. 35 
år hvor der har været en rivende udvik-
ling i boligforeningen. Han har været 
med til at sætte sit præg på mange 
boligkvarterer i Esbjerg.

Det er blevet til mange almene 

boliger igennem de 35 år. Det startede 
med Fyrparken i 1981, og det var også 
i 1981, at Ungdomsbo for første gang 
byggede almene boliger på Fanø.

I 1986 byggede Ungdomsbo i Sønder-
ris, og det er også blevet til en række 
boliger i midtbyen og i Nordby på Fanø.

De sidste byggerier er Park- og 
Grådyb Kollegiet. To meget spændende 
bygninger, som har været med til at 
markere Ungdomsbo på både by- og 
landkortet, siger Erik Lykke, som kender 
alle afdelinger og lejligheder i Ung-
domsbo.

- Det har været en fantastisk arbejds-
plads med chefer, der har forstået at 
vise tillid og uddelegere ansvar. Der har 
været gode og dygtige kolleger både 
her på kontoret og ude i marken.

- Der har også været et rigtig godt og 
inspirerende samarbejde med arkitek-
ter, ingeniører, håndværkere og mange 

andre siger Erik Lykke, der i perioder har 
haft lange arbejdsdage.

- Hvad skal der ske nu?
- Jeg skal lære at have god tid. Det 

glæder jeg mig til. Der bliver mere tid til 
familie og venner, og det behøver ikke 
længere kun at skulle foregå i week-
enden. Særligt glæder jeg mig til at 
have mere tid til vores fem børnebørn i 
alderen 2-9 år.

- Så er der hus og have, som skal 
nydes, og vi har investeret i et drivhus. 
Desuden har vi vores sommerhus på 
Fanø, hvor vi holder meget af at være.

- Vi vil også gerne rejse lidt mere. Jeg 
skal afvikle noget ferie, inden jeg stop-
per, så vi skal på en 9 dages rundrejse til 
USA i september. Der er også planer om 
at cyklen skal luftes lidt oftere, ligesom 
jeg kan lide at svømme i Svømmesta-
dion.

Vi har altid gået til koncerter og i 
teatret, hvilket vi vil fortsætte med, og 
der er allerede bestilt en del billetter 
rundt omkring i Danmark.

Men det er klart, at det bliver en 
stor omvæltning, fordi mit arbejde har 
været så stor en del af mit liv, så jeg vil 
afgjort komme til at savne det indimel-
lem, siger Erik Lykke.

For første gang har han holdt fi re 
sammenhængende ugers sommerfe-
rie. Det har været dejligt, og han ser 
frem til sin nye tilværelse. Hans afl øser, 
Flemming, er godt i gang, og Erik Lykke 
er helt sikker på, at han er den rigtige 
mand til at tage over, men også til at 
udvikle nye projekter for Ungdomsbo.

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

www.thordsen.dk

Bygningsmaler

Tapetsering
Sprøjtelakering

Farverådgivning

ThoTho nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeesssssssssssssssssssssssssddddddsssdsssdsssdssssssdsssdsssdssssssssssdsssssssdsssssssdssssssssssdsssdsssdssssssssssssssssssdsssssssssssssssdsssssssssssssssdssssssssssssssssssdsssdsssdssssssssssssssssssdsssssssssssssssdsssssssssssssssdssssssssssssssssdsdsdsdddddddddddddddddddddsssdsssdsssdssssdsdsdsddddddddrrrrrrrrr aaaaaaa////ss Afskedsreception
for projektchef Erik Lykke

fredag den 7. oktober 2016 fra kl. 12.00

på restaurant Parken, 
Søvej 9 – Vognsbølparken i Esbjerg

Erik Lykke skal nu til at lære at have god tid.
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Goddag til Ungdomsbo
Flemming Agerskov Christensen er ny projektleder
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Han har arbejdet inden for byggeri 
igennem de seneste 30 år på entre-
prenørsiden. Nu har han sat sig på den 
anden side.

Flemming Agerskov Christensen (51) 
er den nye projektchef hos Ungdomsbo, 
hvor han afl øser Erik Lykke.

Han har i de seneste par måneder 
kørt parløb med Erik Lykke, så han føler 
sig godt rustet til at overtage opga-
verne.

Men det er også store opgaver, der 
venter de kommende år, først og frem-
mest drejer det sig om Bydelshuset, 
Helhedsplanen for Stengårdsvej og 16 
nye boliger på Fanø.

- Esbjerg betyder meget for mig, jeg 
er vist det, man kalder en stor lokal 
patriot. Byens udvikling er for mig både 
vigtig og spændende. Derfor er jeg også 
rigtig glad for mit nye job, hvor jeg 
kan være med til at sætte mit præg på 
byen, siger Flemming A. Christensen, 
der tænker meget på byens ve og vel.

Specielt Esbjerg som uddannelsesby 
er noget af det, som han synes er 
vigtigt.

Han blev som ung udlært tømrer, og 
arbejdede som tømrer i en halv snes år, 
før han læste til konstruktør.

- Det er meget sjovt, at Erik Lykkes 
første store byggeri var Fyrparken, for 
her arbejdede jeg som tømrerlærling. 
Jeg har i øvrigt arbejdet som tømrer på 
fl ere af Ungdomsbos afdelinger.

- Derfor var det også rigtig sjovt, da 
jeg her i forsommeren sammen med an-

dre medarbejdere var på en rundtur til 
afdelingerne. Der kunne jeg ved selvsyn 
konstatere, om arbejdet fra dengang 
var i orden.

Flemming A. Christensen har, siden 
han blev uddannet konstruktør, arbej-
det på ledelses niveau i forskellige byg-
gefi rmaer med mange forskelligeartede 
opgaver.

- Jeg har prøvet lidt af hvert inden 
for byggebranchen, og det mener jeg 
afgjort vil være en fordel i mit nye 
arbejde. Jeg ved også godt hvordan de 
tænker, dem der sidder på den anden 

side af bordet.
- Samtidig er det en hel ny verden, 

der åbner sig, og det bliver spændende, 
og der bliver meget, jeg skal lære. Be-
boerdemokratiet er en af de ting, som 
bliver nyt for mig, og som jeg glæder 
mig til, siger Flemming A. Christensen.

Privat bor han med hustruen Tina og 
sønnen Nikolaj på 12 i  Kvaglund.

- Meget af fritiden bruges sammen 
med sønnen, der spiller fodbold. Her er 
jeg fodboldtræner. Jeg løber også rigtig 
meget, - mindst hver anden dag, og så 
går jeg på jagt.

Ombygning · Nybygning · Skibsaptering

Alt i værkstedsarbejde

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

Tlf  75 15 07 71·

JØRGEN JENSEN A/S
Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Har du noget i din 
afdeling,

som du synes skal 
omtales i Trappenyt

–så kontakt

Lydia Lund Rasmussen

Mobil  2093 1363

 E-mail: lydia@mail.dk

Flemming Agerskov Christensen har sat sig på den anden side af bordet.
Flemming Agerskov Christensen har sat sig på den anden side af bordet.
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God licitation på
Helhedsplanen
Snart klar til at gå i gang med renoveringen på Stengårdsvej
- Vi glæder os meget til komme i gang 
med renoveringen på Stengårdsvej, 
siger direktør Peter Sandager og tilføjer:

- Det er især glædeligt, at så mange 
lokale fi rmaer har vist interesse for at 
deltage i projektet, som vil beskæftige 
en række håndværkere de næste 3-4 år.

Det har været en rigtig god licitation 
for projektet, og det betyder, at alt 
kan gennemføres, og at man undgår at 
skulle ud i en sparerunde.

Der regnes med start på projektet 
omkring 1. november 2016.

I øjeblikket bliver der forhandlet 
kontrakter med håndværkerne, og når 
alt er klar, vil beboerne på Stengårdsvej 
få en ny Byggepladsavis med de nye 
tidsplaner.

I disse måneder er genhusningskon-

sulent Pia Moust Aalund i gang med at 
orientere beboerne om, hvad der skal 
ske for den enkelte familie.

Pia Moust Aalund har kontor på Sten-
gårdsvej 163 sammen med vicevær-
terne, og hun har kontortid hver tirsdag 
fra kl. 10.00-12.00 & 14.00-16.00

Hun kan også kontaktes på mail: 
pm@ungdomsbo.dk eller tlf. 61 38 52 62.

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

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

teamEBA®

TOTAL HAVE SERVICE
ANLÆGS-

GARTNEREN
I VESTJYLLANDLav en pleje- og vedligeholdelsesaftale med

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

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

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

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

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

RING OG
FÅ ET GODT

TILBUD -
75 26 96 00

Har du lyst til et 
ophold i Ungdomsbos 

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

tlf. 76 13 50 50

Løber dit toilet?
Det kan bliver dyrt for dig, hvis toilettet løber!

Det har fl ere beboere i Ungdomsbo oplevet, enkelte har 
fået en ekstraregning på omkring kr. 10.000,-

Husk når du opdager, at vandet i toilettet løber, så kontakt 
din varmemester for at få skaden udbedret.

Følgende fi rmaer har vundet licitationen:

Installationsentreprisen:  Ribe VVS A/S, Ribe
El Entreprisen: Olesen & Jensen A/S, Esbjerg
Murerentreprisen: Kjær & Trillingsgaard AS, Kolding
Tømrerentreprisen: Jensen & Jensen A/S, Esbjerg
Landskabsentreprisen: Chr. Brinck & Søn Aps, Esbjerg

HUSK
Beboerne kan fi nde information samt 
svar på spørgsmål vedrørende hel-
hedsplanen på www.ungdomsbo.dk/
helhedsplanen. Siden bliver løbende 
opdaterer med ny information og svar 
på spørgsmål. 

MILJØSTATIONEN 
Hedegårdsvej 2

Tlf. 76 12 32 89

Mandag-fredag kl. 9.00-9.30

Åben: 

Mandag kl. 14.00-15.00

Torsdag kl. 14.00-17.00
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Klar til at bygge
nyt Bydelshus
Krydset skal stå klar i efteråret 2017

Nu ligger der 
kun jord- og 
sandbunker, og 
store maskiner 
har travlt på 
pladsen. Men 
snart kom-
mer der gang i 
byggeriet af det 
nye Bydelshus 
på Stengårdsvej. 
Og det nye hus 
skal stå klar til 
brug om godt et 
års tid.

Navnet på det 
nye Bydelshus 
er ”Krydset”, selvfølgelig fordi det bliver 
bygget som et stort kryds med 4 fl øje.

Alt kommer under fællestag med et 
stort torv i midten, så der lægges op 
til fællesskab for både børn, unge og 
voksne.

Vuggestuen har 
den ene fl øj, mens 
børnehaven har den 
anden.

I den tredje fl øj 
ligger ungdoms-

klubben sammen med et kontormiljø, 
som omfatter Bydelsprojekt 3i1, nærpo-
liti og viceværtkontor.

Den fjerde fl øj omfatter bl.a. træ-
ningsrum, lokaler til fysioterapeuter 
og et stort bevægelsesrum, som kan 
opdeles i fl ere mindre rum.

På det store samlende torv midt i 
Krydset er der bl.a. cafe område.

Krydset åbnes op ud imod Stengårds-
vej, hvor der er et stort udendørs torv, 
der giver mulighed for fællesskab og 
aktiviteter.

Det nye Bydelshus er tegnet af SAHL 
arkitekterne, og bygges som totalentre-
prise af Nem Byg, Tjæreborg.

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

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755

Her lå Ringgården, og 

snart starter byggeriet 

af det nye Bydelshus 

Krydset. Projektchef 

Erik Lykke på inspek-

tionstur på de store 

jord- og sandbunker.

Tegningen af det nye Bydelshus

De gav tilbud på det nye Bydelshus:

K.G. Hansen og Sønner a/s 
Anton Knudsen A/S 
Kjæhr og Trillingsgaard 
Gråkjær A/S 
Nem Byg Tjæreborg A/S 
C.C. Contractor A/S

Her lå Ringgården, og 

snart starter byggeriet 

Side 18

TOILET

BARNEVOGNSRUM

Side 19Isometri set fra Stengårdsvej
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Det er totalt uvirkeligt
På halvanden time mistede hun alt, da lejligheden 
brændte. Nu er hun flyttet tilbage

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Søndag den 23. august 2015 om efter-
middagen sad Linda Rohde Christiansen 
i sin baghave, nød solen og gættede 
kryds og tværs.

Pludselig blev der råbt: der er ild i dit 
skur, vi har ringet efter brandvæsenet, 
bliv hvor du er.

5-10 minutter senere blev der råbt: 
nu brænder taget!

Halvanden time senere havde hun 
mistet alt, hendes bolig var totalt 
nedbrændt.

10 måneder senere fl yttede hun 
tilbage i lejligheden Thulevej 146.

- Det er totalt uvirkeligt. Det er som 
en fi lm. Man tror jo ikke, det sker for  
én selv, det sker kun for andre. Men jeg 
må jo lære at leve med det, siger Linda 
R. Christiansen.

Hun er stadig stærkt påvirket af 
ulykken, bl.a. er hun meget opmærksom 
på lyde.

Brandårsagen var en fejl i de elektri-
ske installationer: et hændeligt uheld 
var konklusionen.

Nabolejligheden 144 udbrændte også, 
ligesom der var store vandskader på nr. 
142 og 148.

Hun valgte at fl ytte tilbage.
- Jeg har boet her i 34 år, og jeg er så 

glad både for området og lejligheden, 
som er så skøn med de tre terrasser.

- Men jeg havde ikke troet, det skulle 
tage 10 måneder, inden jeg kunne 
fl ytte tilbage. Det var deprimerende. De 
begyndte først at bygge i januar i år, 
fortæller Linda R. Christiansen.

Hun valgte at blive genhuset i en 
et-værelses lejlighed lige over for den 
nedbrændte lejlighed. 

- Men når sådan noget sker, er der 
ikke tid til at være ked af det. Der er så 
utrolig mange ting, man skal tage stil-
ling til. Det kan godt holde én beskæf-
tiget hele tiden.

- Jeg fi k god hjælp af Ungdomsbo 
samt venner og familie, men jeg skulle 
også bygge et ”helt nyt liv” op. Jeg blev 
kørt i Bilka den søndag aften, for at jeg 
overhovedet havde tøj at tage på. Jeg 
sad jo og solbadede.

- Der er virkelig mange ting, der skal 
samles op på, og mange ting som slet 
ikke kan erstattes. Det gælder billeder, 
men også ting som jeg f. eks. har fået 
af min søn eller af min bror og sviger-
inde. Ting som har affektionsværdi.

- Jeg har prøvet at genskabe min 
bolig, som den var før branden. F. eks. 
har jeg været i genbrugsbutikker for 
at fi nde de ting, som ikke længere kan 
købes.

- Heldigvis har jeg en god forsikring, 
så jeg har ikke haft problemer med 
at få tingene erstattet. Det har mere 

R. Christiansen.R. Christiansen.R. Christiansen.

Linda Christiansen elsker at sy.

Linda Christiansen har prøvet at genskabe sin dejlige sltue.
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været spørgsmålet om at få det hele 
skrevet op, for kan man lige huske, hvad 
man havde i skuffer og skabe? De små 
ting løber jo også op i større summer, 
når der skal købes nyt, siger Linda R. 
Christiansen.

Det der virkelig har gjort hende 
ked af det, var da naboer ringede og 
fortalte, at folk gik rundt og rodede i 
brandtomten.  

Linda R. Christiansen er uddannet 
syerske og har arbejdet som sådan i 
mange år. Hun elsker stadig at sy, og 
derfor var skabene også fyldt med  
fl otte dekorationer, som hun har syet til 
sig selv.

I de 10 måneder hun var genhuset 
blev der skabt en ny garderobe.

Spar på vandet
-og du sparer penge
Lader du vandet løbe, når du børster 
tænder?
Lader du vandet løbe, når du skylder af 
i køkkenvasken?

Det kan koste mange penge!
Nu er der en billig og nem løsning: 
Instant-off
Den perfekte løsning for hele familien. 

Instant-off koster kun kr. 100,- og den 
er nem at installere.
Vandet løber kun, når du rører den, 
- stopper øjeblikkeligt når du fl ytter 
hånden.

Gå ind på hjemmeside: peakpoint.dk. 
Her kan du læse mere om produktet.

Klubben på 
Thulevej
Der er desværre ikke længere en funge-
rende klub på Thulevej

Har du en god ide, er du velkom-
men til at henvende dig til bestyrelsen. 
Også hvis der kun er tale om et enkelt 
arrangement.

På bestyrelsens vegne
Helle Leth-Sørensen (formand)
Thulevej 382

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

Linda Christiansen kan nu igen nyde de dejlige terasser.
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Fokus på at blive mere effektive
Effektivisering af driften & digitaliseret bygningsdrift
Der er et politisk krav fra Folketinget 
om, at der skal ske en effektivisering i 
den almene sektor.

Ungdomsbo har arbejdet forbere-
dende med emnet ”effektivisering af 
driften” igennem længere tid.

Blandt andet den netop afsluttede 
beboerundersøgelse, der belyser bebo-
ernes ønsker vidner derom, men også 
på it -siden tegner der sig nu et billede 
af digital bygningsdrift, som grundlag 
for effektivisering ad den vej, hvor ”den 
digitale vicevært” rykker nærmere, siger 
driftschef Erik Boyschau.

 - Der er mange arbejdsgange, som 
vi hidtil har udført manuelt, som kan 
digitaliseres og kobles op med central 
styring.

   Denne opkobling på et internt 
netværk vil ske løbende inden for det 
næste års tid, og det betyder, at den 
tekniske del bliver langt mere effektiv 
end vi ser i dag, siger driftschefen.

- I de kommende år bliver der endvi-
dere gjort en ihærdig indsats for, at ar-
bejdet blandt viceværterne bliver endnu 
mere effektiv. De deltager allerede kon-
struktivt med input til forbedringer og 
den optimale måde at gøre ting på. Det 
er meget positivt, siger Erik Boyschau.

   Vi skal have fokus på de opgaver, 
som beboerne efterspørger. Nogle 
opgaver som udføres i dag er måske 
overfl ødige, og de skal måske luges 
væk, for ”plejer” er død.

    Ved at ændre arbejdsgange kan 

vi frigøre ressourcer til nye opgaver, 
som beboerne synes er vigtigere, siger 
driftschefen.

- Organisationsbestyrelsen forbereder 
sig også gennem målsætningsarbejdet 
til at styre den retning effektiviseringer 
skal have hos Ungdomsbo, så vi sikrer, 
at det sker til størst mulig gavn for 
beboerne.

Opfordringen fra BL (Danmarks al-
mene boliger) lyder i øvrigt:

 Det er vigtigt, at vi hele tiden holder 
fokus på at gøre tingene bedre og 
smartere. Ikke for at leve op til nogle 
bestemte måltal, men for at få den 
service som stemmer overens med 
huslejen.

Affaldsløsninger i licitation
Der er godkendt visitationsordning for ældre og handicappede

Placeringen af de nedgravede affalds-
løsninger er ved at være på plads, og nu 
bliver arbejdet sendt i licitation.

Når priserne foreligger, er vi klar til at gå 
i gang, fortæller driftschef Erik Boyschau.

- Der startes i afdeling 7 (Skolebak-
ken), og det bliver forhåbentligt allerede 
i år. De andre afdelinger kommer 

løbende i år 2017 og 2018.
Samtidig er der godkendt en visita-

tionsordning for ældre og handicap-
pede, der ikke selv er i stand til at gå 
ned med deres affald.

Det bliver sådan, at beboere, der 
midlertidigt eller permanent modtager 
hjælp fra den kommunale hjemme-

pleje, også får hjælp til bortskaffelse af 
almindelig dagrenovation.

Beboere, der ikke er visiteret til hjem-
meplejen, kan også få tilbudt hjælp til 
bortskaffelse af almindelig dagrenova-
tion. Her skal de henvende sig til egen 
læge, som så skal give en udtalelse om 
behovet for hjælp.

Nye åbningstider på 
varmemesterkontorer
Nogle beboere har svært ved at bruge 
varmemesterens normale kontor- og 
telefontid. Det gælder specielt de stu-
derende.

Derfor vil der nu som et forsøg blive 
ændrede åbningstider for de to føl-
gende varmemestre-kontorer:

Kollegierne
For beboerne på kollegierne i de 9 

afdelinger, hvor varmemesterens kontor 
er på Spangsbjerg Møllevej 62 bliver de 
nye åbningstiderne:
mandag-fredag: kl. 8.00-9.00
torsdag: kl. 15.00-16.00

Stengårdsvej mfl .
For beboere på Stenkrogen, Hedelund-
vej, Stengærdet og Stengårdsvej, hvor 

varmemesterkontoret er Stengårdsvej 
163 bliver de nye åbningstiderne:
tirsdage  kl. 13.30-14.30
torsdage  kl. 7.30-8.30

Den nuværende kontor-og telefontid: 
mandag-fredag kl. 9.00-10.00 bibehol-
des uændret.

10



Fritidsudvalget
tilbyder

følgende spændende arrangementer til dig som beboer i Ungdomsbo

Riv ud til opslagstavlen

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

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

Juleudflugten
Lørdag den 26. november 2016

Juletræsfest 
Søndag  den 4. december 2016

Ildfestregatta
19. - 20. august 2017

Svømmestadion 
Danmark/Wellness

Fritidsudvalget arbejder derudover på at kunne tilbyde biografbilletter, 
vinsmagning og foredrag til efteråret og vinteren, 
– følg med på www.ungdomsbo.dk/fritid 

Du kan stadig købe billetter.
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Juleudflugten
Lørdag den 26. november 2016

I år tager vi bussen til Schleswig-
Holstein, hvor vi skal til julemarked på 
”Gut Stockseehof”, der er en gammel, 
renoveret herregård.

”Gut Stockseehof” kan følges tilbage 
til 1347. I løbet af årene har herregården 
haft en barsk fortid præget af fl ere 
brande. 

I 1960 og årene herefter er herregår-
den bygget til det, vi skal opleve.

Herregården driver et stort landbrug 
samt smukke haver og parker som besø-
gende kan benytte. 

Derudover arrangerer ”Gut Stock-

seehof” forskellige events i løbet af 
året, herunder; musikfestival, kirse- og 
hindbærhøst og selvfølgelig julemarke-
det, som vi skal besøge.

Julemarkedet bliver en fest, hvor 
mere end 100 udstillere opstiller boder 
med lækkerier, der tryllebinder alle dine 
sanser. 

Der er lækkerier til dine smagsløg, du 
får gode ideer til julegaver, juledekora-
tioner – ja alt, hvad der favner højtidens 
traditioner. Og banker dit hjerte ekstra 
meget i juletiden kan det være, vi møder 
julemanden under vores besøg.

Afgang fra Museumspladsen: kl. 9.00
Afgang fra Tyskland: kl. 16.00

På hjemvejen holder vi ind ved græn-
sen, hvor der bliver mulighed for at 
handle ind i 1 time.

Juleturen anbefales til børn fra sko-
lealderen.

HUSK PAS - ellers kommer du ikke med 
bussen.

Billetpris: kr. 150,-
Prisen inkluderer bus, indgangsbillet 
til ”Gut Stockseehof” samt kaffe/te og 
rundstykke.

Billetsalg: Torsdag den 6. oktober – 20. 
oktober 2016.

Der kan maksimalt købes 3 billetter pr 
husstand. 

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

Juletræsfesten
Søndag den 4. december kl. 13.00-17.00

Juletid er traditionernes tid, og fritids-
udvalget inviterer igen i år til juletræs-
fest i Kvaglund Hallen. Vær med til at 
vække julemanden samt synge og danse 
om juletræet. 

Billetpris: 30 kr.

Salgsperiode: 
Fastsættes senere.
Se hjemmesiden.

Pensionistudflugt
Egon Hansen glæder sig til at tage imod 
78 glad og forventningsfulde deltagere, 
der tager bussen fra Museumspladsen 
den 15. september 2016 kl 10.00
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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.

Ildfestregatta

Silkeborg Turist- og Regattaforening 
holder fra den 14. til den 20. august 
2017 Ildfestregatta. 

Sæt allerede nu kryds i kalende-
ren, da Fritidsudvalget arrangerer en 
udfl ugt med overnatning til en by, der 
vil summe af liv, glade mennesker og 
afholdelse af DM i Festfyrværkeri. 

Det bliver et brag af en aften. Fritids-
udvalget vil planlægge en overnatning 
fra lørdag d. 19. – søndag d. 20. august 
2017, hvor der om aftenen kl. 24.00 
bliver afholdt gallafyrværkeri med den 
regerende Danmarksmester: Gunnar 
Knudsen fra Højen og Magic Fyrværkeri 
i Holstebro.

Silkeborgs bymidte vil være lukket for 
biler og busser, så de mange tusindvis 

af gæster kan vandre omkring i byen, 
og opleve de mange fantastiske kultu-
relle og folkelige oplevelser. Her er DM 
i  Festfyrværkeri, Hjejlebådssejlads med 
en konvoj af de smukkeste og udsmyk-
kede både der glider forbi de fantastiske 
åhaver der er pyntet i et inferno af 
kulørte lamper og levende ild, Asger 
Jorn tableauer med skuespil og ildkunst, 
dinner in the sky over byens tage, tivoli, 
madboder, gøgl, ildshows, musikscener, 
festtelte med musik og underholdning 
og det smukke “Det Magiske spejltelt”.

Kom med til én af Danmarks største 
folkefester, som er blevet afholdt siden 
første gang i 1899.

Billetpris: kr. 800,- pr. pers.
Prisen inkl. bus tur/retur og overnatning  
i dobbeltværelse og morgenmad.
Der er 50 billetter til salg, der kræves 
minimum 30 deltagere. Max 5 billetter 
pr. husstand.

Billetsalg: Torsdag den 6. oktober – 20. 
oktober 2016.
Fritidsudvalget er desværre nød til at 
sætte billetsalget igang nu p.g.a. boo-
king af værelserne.

Er der efter salgsperiodens udløb 
fortsat billetter til salg, må en husstand 
gerne købe fl ere billetter, selvom den 
har købt tidligere.
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Varde Sommerspil
Onsdag 6. juli 2016 startede Darumbussen med en fl ok 
forventningsfulde beboere til sommerspillet i Varde med 
Egon (som altid er guide).

 Der var danmarkspremiere på stykket. Ca 400 perso-
ner er involveret i selve tilblivelsen, og desuden måtte 
nogle af skuespillerne igennem en vinter med spanskun-
dervisning, så de kunne synge og udtale sproget.

Stykket er skrevet som en biografi  af Zorro (som 
betyder ræv) og er Amerikas første store helt. Skrevet 
af Isabell Allende i 2005 – men handlingen foregik i 
1919 og som sædvanligt er der en kamp om en ond og 
en god helt.

Scenen er udført som ørken/cowboyland med op til 

8 m høje kaktusser. Dragterne er spansk/gipsy inspirerede 
og er meget farvestrålende. 50 skuespillere på scenen – 
150 kostumer fl est til mændene. 35 syersker har været i 
gang. Der er brugt mange meter af stof, fl æser, blonder og 
mange farvestrålende tørklæder.

Musikken er af Gipsy Kings og for det meste iørefal-
dende.

En fl ot forestilling med dygtige skuespillere, musikere, 
scenefolk og sminkører – og bedst af alt var det tørvejr 
netop denne aften.

Næste år bliver det “Midt om natten”

Mona & Harry Jensen, afdeling 18

Dejlig dag i Givskud Zoo
Søndag den 11 juni var der udfl ugt til 
Givskud Zoo. Bussen kørte kl. 9 med 42 
forventningsfulde passagerer. Joan var 
turleder og chaufføren hed Per. Han 
kørte os sikkert derop og kørte os på 
rundtur gennem de forskellige konti-
nenter på safarituren, og der var indtalt 
en cd af Sebastian Klein, 
som fortalte om de for-
skellige lande og dyrene.

Derefter blev vi sluset 
ind i løveparken, hvor 
der blev stoppet fl ere 
gange for at se de for-
skellige løvers adfærd.

Efter bussen var par-
keret, var der fri til at 
gå rundt i den enorme 
park på egen hånd. 
Jeg tror alle skulle i 
dinosaurus-park, hvor 
der i år er købt endnu 

fl ere hjem, så der kan man bruge lang 
tid.

Der var også kommet Java makak 
aber i år, de andre abearter var fl yttet 
på grund af renoveringer. Gorilla parken 
er der endnu – men der var langt at gå, 
så mange nåede vist ikke helt derned. Vi 

var heldige med vejret – tørvejr og ikke 
for varmt.

Vi skulle mødes ved bussen kl. 16, og 
alle var der til tiden efter en dejlig dag 
med gode oplevelser.

Mona & Harry Jensen afd. 18
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Drømmen blev en succes
Det arabiske køkken er kommet godt fra start
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Det var hans store drøm om at blive 
selvstændig, der blev en realitet, da 
restauranten ”Det arabiske køkken” 
åbnede dørene i Skolegade i efteråret 
2015.

Det nye spisested i Esbjerg er blevet 
en stor succes med mange spisende 
gæster hver dag fra kl. 11-22.

Den 39-årig Mostapha El-Jalil kom til 
Danmark som 15-årig sammen med sin 
mor og søskende efter at hans far var 
død i Libanon. Men trods en svær start 
har han hele tiden kæmpet for at skabe 
sig en god tilværelse,

Som 18-årig blev han kæreste med 
den jævnaldrende danske pige Christina, 
og de har holdt sammen siden. Parret 
har tre børn på 7-8 og 14 år, og de bor 
på Stengårdsvej.

- Min mand har ingen uddannelse, 
men har arbejdet som ufaglært bl.a. 
på havnen, og der har han så sparet så 
mange penge op, så vi kunne starte re-
stauranten uden at stifte gæld, fortæl-
ler Christina El-Jalil.

- Han har aldrig arbejdet i en restau-
rant, så det var en stor mundfuld at 
kaste sig ud i. Men heldigvis fi k vi en 
god start, og snart måtte jeg droppe 
mit job i hjemmeplejen for at arbejde 
fuldtid i restauranten.

- Heldigvis har vi fået stor hjælp fra 
familien, både i restauranten og til 
pasning af børnene. Vi prøver så vidt 
muligt, at den ene forældre er hjemme 
ved børnene. Det er vigtigt, vi er der for 
dem, og at de skal ikke vokse op her i 
restauranten, siger Christina El-Jalil.

Der er ansat en arabisk kok i køkke-
net, og danske piger til at servere.

Der serveres de gode gamle arabiske 
retter, både som a la carte med arabiske 
grillretter, men også en stor buffet 
med traditionel arabisk mad. Alt maden 
tilberedes helt fra bunden, så der er 
mange timers arbejde, før restauranten 
kan åbne døren for gæsterne.

- Hvem er jeres gæster i restauranten?
- Det er fortrinsvis danskere, de fl este 

på mine forældres alder. Men der er da 
også børnefamilier og vi har her i som-
mer haft rigtig mange turister, fortæller 
Christina El-Jalil.

Restauranten er opdelt i to rum, så 
der også kan holdes lukkede fester.

Som ung konverterede Christina El-
Jalil til islam, og hun bærer tørklæde.

- Det skete et års tid efter at jeg 
mødte Mostapha, og det var helt mit 
eget valg.

- Det største problem er, at jeg hele 
tiden skal forsvare mit valg: blev jeg 
tvunget til det, bliver jeg spærret inde, 
får jeg tæsk er almindelige spørgsmål.

- Men det gør jeg altså 
ikke. Når to kulturer 
mødes, så handler det 
om gensidigt respekt, og 
det har aldrig været et 
problem, at min sviger-
mor er min nabo, siger 
Christina El-Jalil, der 
indrømmer, at der skal 
knokles i restauranten, 
men også at det er det 
hele værd.

Skolegade 81 1. tv. • Esbjerg
Tlf. 7512 7999 • esbjerg@dai.dk

www.dai.dk

Christina og Mostapha El-Jalil har skabt 

hyggelige rammer i deres restaurant.hyggelige rammer i deres restaurant.
Christina og Mostapha El-Jalil har skabt 
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• Vinduespolering
• Tæpperens

• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering
& Rengøringsselskab A/S

Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16

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

Indhent tilbud

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

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

www.thomsenglas.dk

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

Døgnvagt

70 12 06 61

Morsøgade 9A
6700 Esbjerg

Telefon: 70 12 06 61
info@thomsenglas.dk

Vores kontor er naturligvis
bemandet i åbningstiden 

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

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

www.thomsenglas.dk
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Helgolandsgade 28 • 6700 Esbjerg • 75 15 79 00

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

GULVAFSLIBNING

Din  
stærkeste  
partner  
indenfor  
sikrings- 
løsninger

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

TILKALD
af håndværkere i 
akutte situationer

Procedure: Ring på viceværtens 
tlf. nr. – lad den ringe ud og du 

får oplyst vagtens nummer.

Husk såfremt skaden 
er selvforskyldt, skal 

du selv betale.
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Velkommen til Brian
Har arbejdet mange år i udlandet 

Brian Lund (46) er fastansat som vice-
vært ved kollegierne. 

Han kender dog allerede arbejds-
pladsen rigtig godt, for han har været 
tilknyttet kollegierne i det seneste år, 
først som sommermand og senere som 
afl øser.

Brian Lund er fynboen, der har arbej-
det i mange år i udlandet, men nu er 
fast forankret i Esbjerg.

Det startede som helt ung med et år 
som svejser hos Volvo i Sverige. Tilbage 
i Danmark blev han uddannet VVS 
montør. Derefter blev det til to år som 
VVS montør i Norge.

Interessen for computere og den 
digitale verden har betydet, at han har 
arbejdet meget med det område, hvor 
han er selvlært. Det er bl.a. blevet til to 
år i Irland for Norton (antivirus pro-
gram) og senest i Grækenland i tre år 

som Web designer.
Med på de sidste to udenlandsture 

har han haft sin nu 17-årig søn, som 
han har været alene med, siden sønnen 
var helt lille.

- Selvom han har nydt opholdene i 
Irland og Grækenland, blev vi enige om 
sidste år, da vi vendte tilbage til Esbjerg, 
at nu var det slut. Han skal have sig 
en uddannelse og et ungdomsliv med 
danske venner her, fortæller Brian Lund, 
der også har en 25-årig datter boende 
i Esbjerg.

Selvom det er noget helt andet, han 
har arbejdet med i sit voksne arbejdsliv, 
så føler han, at han nu er kommet på 
den rette hylde. 

- Jeg har vist grønne fi ngre, og kan 
lide det udendørs arbejde, måske en arv 
fra min far. Han har været graver på en 
kirkegård, - det samme sted i 45 år – og 

jeg har ofte hjulpet ham.
- Jeg kan godt lide det afvekslende 

arbejde, som jeg har her, hvor ingen 
dage er ens, og hvor jeg kan komme ud 
og rundt uanset vejret. Og så kan jeg 
godt lide kontakten med de unge men-
nesker, som bor på kollegierne.

Kollegierne vil fællesskabet
Har nu deres eget formandsmøde og har afholdt fælles sommerfest
Det var en rigtig hyggelig sommer-
fest med grill, snak og forskellige lege 
fredag den 10. juni 2016 på Vognsbøl 
Kollegiet.

Her var der deltagere fra alle de 9 
kollegier under Ungdomsbo, og håbet 
er, at det bliver starten på en ny tra-
dition, hvor vi mødes nogle gange om 
året, fortæller formanden for Grådyb 
Kollegiet Bianca Nielsen.

Samtidig er der nu også indført, at 
der skal afholdes formandsmøder for 
kollegierne, hvor bl.a. generelle proble-
mer på kollegierne vil blive drøftet, og 
hvor sparring og inspiration vil blive et 
fast punkt på dagsordenen.

- Vi har holdt det første formands-
møde, hvor vi bl.a. drøftede generelle 
problemer på kollegierne, fortæller 
Bianca Nielsen.  

- Med formandsmøder og fæl-
les fester vil vi gerne skabe et bedre 
samarbejde og sammenhold mellem 
kollegierne.   

- Vi ved generelt ikke så meget om, 
hvad der sker på de andre kollegier. Men 
ofte er det de samme problemer, der 
opstår, og så kan vi give hinanden gode 
råd om, hvordan problemerne kan løses, 
siger Bianca Nielsen.

Brian Lund

Deres 
blikkenslager A/S
Hurtig og sikker service . Målerhusvej 3 . 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 50 11 . Fax 75 45 34 60 · www.deresblik.dk
Mobil 20 84 50 11 . E-mail torben@deresblik.dk

Aut. VVS installatør
TV inspektion
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HUSK
Selvom viceværten bor i din 
afdeling, så lad være med 
at kontakte ham omkring 
vicevært-spørgsmål uden 
for arbejdstiden. Brug i 
stedet servicetelefonen.

Bazardag 
Lørdag d. 14. maj 2016 var der fest 
på Stengårdsvej, da den traditionsrige 
Bazardag løb af stablen.

På trods af en dag, der startede med 
megen regn, endte dagen med godt vejr 
og masser af sol og smil. Der var mad 

fra hele verden og lopper i de mange 
boder. 

Børnene havde blandt andet mulig-
hed for at boltre sig i hoppeborgen, 
tage en tur på rodeotyren, blive malet i 
ansigtet, eller vise sine evner inden for 

boldjonglering. 
På scenen var der 

musik fra både nær og 
fjern, der blev præsen-
teret med hjælp af de 
unge fra området.

Dagen blev afholdt i 
et samarbejde mellem 
Bydelsprojekt 3i1, Det 
Multietniske Kultur-
hus Mosaikken, Klub 
Ringgården, og Ung-
domsbo med hjælp 
fra både frivillige 
beboere, Stengårds-

vejs nye Fædre gruppe og Ungdommens 
Røde Kors.

Tak til: Fædre gruppen, Ungdommens 
Røde kors, Stengårdsvejs varmemestre 
og viceværter og vores ”sherif” Egon 
Hansen og konferencier Khadra Awil, 
der alle var med til at få dagen til at 
forløbe godt.

Der bliver afholdt Bazardag igen i 
maj 2017.

Madskoledag 
Igen i år har Bydelsprojekt 3i1 afholdt 
madskole for børn. 

Denne gang var madskolen en enkelt 
dag. Menuen stod på lækre pizzaer, 
smoothies og muffi ns.

Børnene blev udfordret til at smage 
på ting, de måske ikke havde smagt før 
– f.eks. laks på pizzaen eller avocado i 
frugtsmoothien.

 Alle børn var rigtig seje og tog ud-
fordringen op og udviste både teamspi-
rit, koncentration og mod til at smage 
på (næsten) alt!

Madskoledagen blev afholdt i sko-
lekøkkenet på Cosmosskolen afdeling 
Bakke, hvor fl ere af børnene var på 
hjemmebane.

Børnene blev opdelt i hold, hvor 
nogle skulle tage sig af dejen til bun-
dene, andre skulle lave tomatsauce og 
nogle skulle gå i gang med muffi ns. Det 
er ikke helt let at læse en opskrift, men 
resultaterne blev supergode!

Højdepunktet var selvfølgelig, da den 
lækre mad skulle spises. Der er nu noget 
særligt ved at spise en lækker pizza, 

som man selv har lavet – og fl otte så 
de ud!

Sundhedsvejlederne fra Bydelsprojekt 
3i1 stod klar til at hjælpe og vejlede, 
når det var nødvendigt. 

 
 

 
 

Hovedkontor  •  Østre Havnevej 4  •  6700 Esbjerg  •  Tlf. +45 7518 0111   
Kolding  •  Kokholm 1, 6000 Kolding  •  Odense •  Sivlandvænget 27 B, 5260 Odense S 

 

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

Tv og internet i Ungdomsbo

3i1 på Vægten

28 friske beboere fra Østerbyen, Sten-
gårdsvej, Lykkegårdsparken og Kvag-
lund tog udfordringen op og brugte 3 
måneder på at forbedre deres sundhed 
igennem projektet ”3i1 på Vægten”, 
der satte fokus på sund livsstil og sjovt 
samvær!

I 3i1 På Vægten havde deltagerne 
mulighed for at være med til forskellige 
former for træning indendørs og uden-
dørs, samt individuel coaching og fælles 
oplæg ved Bydelsprojekt 3i1s sund-
hedsvejledere. Der blev også tid til en 
hyggelig fællesspisning undervejs, hvor 
deltagerne selv havde en sund ret med. 

Projektet er blevet til på en beboers 
initiativ, og dét var der mange, der blev 
glade for! 3i1 På Vægten er et samar-
bejde imellem frivillige beboere, Sport 
Camp; Event Club Veldtofte og Bydels-
projekt 3i1.

Pengene til projektet er blevet bevilget 
af bydelsrådene på Stengårdsvej, i Kvag-
lund, Østerbyen og Lykkegårdsparken.

Deltagerne var fra 34 til 75 år, og 
havde alle det til fælles, at de ville gøre 
noget ved deres livsstil – hvad enten 
det handlede om et vægttab, motiva-
tion, at få mere energi eller at komme 
i bedre form. Sammen med sundheds-
vejlederne satte deltageren sig et mål 
for, hvad man ønskede at opnå i løbet 
af projektet.

Undervejs blev deltagerne testet to 
gange i forhold til kondition, vægt, 
fedtprocent, muskelmasse, mv. 

28 personer deltog i projektet; 
undervejs faldt 6 fra og 2 gennemførte 
ikke den afsluttende test. 

De resterende 20 deltagere havde 
ved deres sluttest i alt smidt hele 72,4 
kg fedt! Den største ”taber” havde et 
samlet vægttab på næsten 16 kg, men 
stort set alle deltagere opnåede positive 

resultater af deres hårde arbejde.
Vinderen af projektet blev fundet til 

Østerbydagen lørdag d. 11. juni. Det 
skete ved lodtrækning blandt de 5 
deltagere, der havde fået mest ud af 
forløbet. Vinderen blev Anika Johansen 

Jensen fra Lykkegårdsparken, som vandt 
et gavekort til Årstiderne, der leverer 
lækre råvarer lige til døren.

Tillykke til Anika og de andre delta-
gere med deres velfortjente og fl otte 
resultater!

VægtenVægten

Billede fra motionscentret i Sport & Event Park Veldtofte

Billede fra udendørs træning i Østerbyen en 

kold marts-morgen.
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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 374, 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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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

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

Grådyb Kollegiet
Mød din medkollegianere og tjek 
vores arrangementer på Facebook i 
gruppen “Grådyb Kollegiet.”

Klaus Husted Christensen, Platanvej 

Henvendelse varmemesterkontoret

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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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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Tillykke til…
Økonomichef Bettina Wolf Spaan-
heden har 20 års jubilæum den 23. 
september 2016

Ejendomsfunktionær Meho Mehme-
dovic, afdelingerne 8, 13, 14, 17, 18, 
19 og 80 har 10 års jubilæum den 1. 
oktober 2016

It-administrator Claus Oehlen-
schlæger har 30 års jubilæum den 1. 
oktober 2016

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

Søren Hede, Hermodsvej 37 st. tv.
(fl yttet ind 1. september 1991)

Ellen Kristensen, Strandvænget 38
(fl yttet ind 1. september 1991)

Jens Pedersen, Stengårdsvej 124 1.mf.
(fl yttet ind 1. september 1991)

Anette Kirkegård, Karl Andersens Vej 48
(fl yttet ind 1. oktober 1991)

Anja Olsen, Fyrparken 402
(fl yttet ind 15. oktober 1991)

Thi Phuong Tran, Stengårdsvej 8
(fl yttet ind 1. november 1991)

Margrethe Fusager, Stengærdet 60
(fl yttet ind 1. november 1991)

Mustafa Samanci, Bøndergårdsvej 5A
(fl yttet ind 15. november 1991)

Kære Beboere i 
“Ungdomsbo på Fanø”
Har du en stor 2 værelses eller 3 værelses lejlighed/rækkehus??
Har du lyst til at bytte til en dejlig 4 værelses rækkehus, med god beliggen-
hed på Fanø??

Kontakt på tlf.: 60928753.

Mål dit forbrug
— og kend dine vaner

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

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

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

2012.11_Ungdomsbo_trappenyt 60 x 120.indd   1 23-10-2012   10:32:47



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.

23



24

1. Hvem er den nye projektchef?  __________________________________________

2. Hvem har åbnet restaurant i Skolegade?  ___________________________________

3. Hvem er nyansat vicevært ved kollegierne?  ________________________________

4. Hvornår er det juletræsfest?  ____________________________________________

5. Hvornår skal det nye Bydelshus stå færdigt?  ________________________________

6. Hvem har 30 års jubilæum i Ungdomsbo?  __________________________________

7. Hvad hedder den nye vuggestue og børnehave i Kvaglundparken?  ______________

(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn  ________________________________________________________________

Adresse  ______________________________________________________________

Kuponen indsendes senest 21. september 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: Anett Lunde, Norgesgade 36, 2. tv. 6700 Esbjerg
2. præmie: Kirsten Kjærgaard, Stengårdsvej 106, 2. tv.6705 Esbjerg Ø
3. præmie: Kirsten Jørgensen, Niels Engersvej 10 C. 6720 Fanø

Gæt og vind

Få 7 rigtige...


