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Fra formandens skrivebord
KRYDSET
Bydelshuset på Stengårdsvej er nu fær-
digt og har fået navnet ”KRYDSET”.

Børnene i vuggestuen, børnehaven og 
fritids-og ungdomsklubben fl yttede ind 
først i januar. 

Efter dem er også Bydelsprojekt 
3i1 fl yttet ind og det samme gælder 
varmemesteren, der har fået kontor i 
KRYDSET, og ejendomsfunktionærerne 
(viceværterne) har fået frokoststue 
samt bade- og toiletfaciliteter. 

Der er ligeledes ved at blive etableret 
fi tness-faciliteter, og genhusnings-
konsulenterne fra renoveringerne af 
blokkene har fået et kontor. Det samme 
gælder nærpolitiet. 

Så huset summer dejligt af liv.
Udenfor er parkeringsforholdene for 

biler og cykler ved at blive færdiggjort 
mens legepladsen til børnene venter på 
bedre vejr, inden den kan færdiggøres. 

Huset er blevet ligeså dejligt, som vi 
forestillede os, og vi håber, at beboerne 
får skabt en masse gode, forskellige 
aktiviteter i aktivitetsrummene, så 
Krydset bliver et godt sted at være.

Renoveringsplanen af blokkene på 
Stengårdsvej skrider fremad efter pla-
nen, og beboerne er glade for resul-
tatet, når deres lejligheder er færdige,  
og så er der stor interesse for de nye 
lejlighedstyper med elevatorer.

NYBYGGERI
I forbindelse med kommunalvalget gik 
der godt og grundig ”politik” i planerne 
om byggeri på Museumspladsen, så 
derfor venter vi lige nu på, at det nye 
Byråd skal fi nde ud af, hvorledes de vil 
klare parkeringsforholdene, så vi kan 
komme i gang med projekteringen af 
byggeriet.

Vi er jo godt i gang med projekterin-
gen af byggeriet af de 80 – 90 boliger, 
som vi skal opføre på Tovværksgrunden, 
når biografen fl ytter til ”Broen”, og 
så har vi fået tildelt grundkapital til 
at opføre 6 familieboliger på Kærvej i 
Tjæreborg, hvor der tidligere har været 
børnehave. Det samme gælder til fore-
løbig 20 nye familieboliger på Strand-
vænget/Kystparken i Sædding.

Derudover ser det ud til, at vores tid-
ligere projekt med 16 familieboliger på 
Storetoft på Fanø kommer i gang igen. 

Boligerne i Tjæreborg, Sædding og 
på Fanø tænker vi at opføre efter de 
samme standarder, som ens 3-4 værel-
ses etplans kvalitetsboliger på ca. 100 
kvadratmetrer og håber, at I også vil 
synes om dem.

ORGANISATIONEN
I januar holdt vi formandsmøde, hvor 
vi varmede op med at drøfte resultatet 
fra sidste år, målsætninger og effektivi-
seringer for fremtiden samt vedtægts-
ændringer, inden vi skal drøfte det med 
repræsentantskabet på repræsentant-
skabsmødet den 1. marts. 

Når det så er overstået kommer der 3 
uger med afdelingsmøder. Vi håber, at 
der kommer mange til møderne, og op-
fordrer til, at der kommer gode forslag 
til afstemning, og at der er interesse for 
at stille op til posterne i bestyrelserne.

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

Claus-Peter Aanum,
organisationsbestyrelsesformand.
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Det er nu du får indflydelse
Afdelingsmøderne afvikles over tre uger fra mandag den 
5. marts 2018. Mød frem og deltag i debatten.
Det er nu, der indkaldes til de årlige ordi-
nære afdelingsmøder. Det er her, du kan 
høre om, hvad der sker i din afdeling, og 
hvilke planer der er for fremtiden.
Det er beboerdemokrati, og det betyder, 

du har indfl ydelse der, hvor du bor. 
Derfor er det vigtigt at møde op. Der er 
vigtige ting at tage stilling til!
På alle møder deltager der et medlem 
fra organisationsbestyrelsen, ligesom 

der også er repræsentanter fra admini-
strationen, både fra teknisk afdeling og 
økonomi.
Her har du listen over afdelingsmø-
derne:

Afd. 1: Toftsvej mandag den 19 marts 2018  kl. 17.00 Fælleslokaler, Toftsvej 24 (kld.)
Afd. 2: Hermodsvej m. fl . tirsdag den 13. marts 2018  kl. 19.30 Jerne Kro, sal 2
Afd. 3-4: Hermodsvej m. fl . tirsdag den 13. marts 2018  kl. 17.00 Jerne Kro, sal 1
Afd. 5: Sp. Møllevej onsdag den 21. marts 2018  kl. 17.00 Festsalen, Nellikevej 18
Afd. 6: Syrenparken onsdag den 7. marts 2018  kl. 17.00 Festsalen, Platanvej 15
Afd. 8: Stengårdsvej mandag den 5. marts. 2018 kl. 17.00 Krydset, Stengårdsvej 319
Afd. 9: Fyrparken onsdag den 21. marts 2018  kl. 19.30 Fyrparken 20, (kld.)
Afd. 10: Jerrigsvej, Topsand m. fl . onsdag den 14. marts 2018   kl. 19.00 Fyrparken 20, (kld.)
Afd. 11: Tjæreborg mandag den 12. marts 2018  kl. 17.00 Festsalen, Sneumvej 17E 
Afd. 12: Tjæreborg mandag den 12. marts 2018  kl. 19.00   Festsalen, Sneumvej 17E 
Afd. 13: Stengårdsvej tirsdag den 6. marts 2018  kl. 17.00 Krydset, Stengårdsvej 319
Afd. 14: Stengårdsvej onsdag den 21. marts 2018  kl. 17.00 Krydset, Stengårdsvej 319
Afd. 17 & 80: Stenkrogen/Hedelundvej mandag den 12. marts 2018   kl. 16.30 Festsalen, Hedelundvej 120
Afd. 18: Stengårdsvej onsdag den 14. marts 2018  kl. 17.00 Festsalen, Stengårdsvej 163
Afd. 20: Kvindernes Hus tirsdag den 6. marts 2018  kl. 17.00 Festsalen (kld.) 
Afd. 21: Thulevej mandag den 5. marts. 2018  kl. 19.00 Festsalen, Thulevej 448
Afd. 22: Ældreboliger mandag den 12. marts 2018  kl. 15.30 Tjæreborg Ældrecenter
Afd. 26-29: Fyrparken tirsdag den 6. marts 2018  kl. 17.00 Festsalen, Fyrparken 170
Afd. 27: Fanø tirsdag den 20. marts 2018  kl. 18.30 Fælleshuset, Kallesbjergvej
Afd. 28: Fanø tirsdag den 20. marts 2018  kl. 17.00 Niels Engers Vej 12C
Afd. 32: Nygårdsvej mandag den 5. marts. 2018 kl. 19.00  Festsalen 
Afd.34: Grundtvigs Allé onsdag den 7. marts 2018  kl. 19.00   Beboerlokalet
Afd. 35: Nygårdsvej mandag den 7. marts. 2018 kl. 17.00  Festsalen
Afd. 39-58: Fanø tirsdag den 20. marts 2018  kl. 17.00 Fælleshuset, Kallesbjergvej
Afd. 40: Sønderris mandag den 19. marts 2018  kl. 19.00 Festsalen, Tvillingernes kvt. 88
Afd. 42: Havnegade  onsdag den 14. marts 2018  kl. 18.30 Kontoret, Nygårdsvej 37
Afd. 47+48: Østergade m.fl .  onsdag den 14. marts 2018  kl. 17.00 Kontoret, Nygårdsvej 37
Afd. 44 + 51: Islandsgade m.fl . mandag den 19. marts 2018  kl. 19.00 Kontoret, Nygårdsvej 37
Afd. 45+67-68: tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 i Beboerlokalet, EHI 1 blok D
Sct. Georgs og EHI kollegierne
Afd. 46: Seniorbo onsdag den 14. marts 2018  kl. 11.00 Beboerlokale
Afd. 53: Esbjerg Mølle mandag den 12. marts 2018  kl. 18.00 Beboerlokalet
Afd. 55: Banegårdspladsen mandag den 19. marts 2018  kl. 17.00 Kontoret, Nygårdsvej 37
Afd. 56: Fanø  tirsdag den 20. marts 2018  kl. 15.30  Ambassaden
Afd. 61: Møllebæk Kollegiet onsdag den 21. marts 2018  kl. 16.00  Festsalen
Afd. 62: Vognsbøl Kollegiet mandag den 12. marts 2018  kl. 17.30  Festsalen
Afd. 63: 4. Maj Kollegiet onsdag den 7. marts 2018  kl. 16.00  Festsalen
Afd. 64: Grådyb Kollegiet onsdag den 7. marts 2018  kl. 17.30  Fællesrummet (øverste etage)
Afd. 66: Park Kollegiet mandag den 12. marts 2018  kl. 16.00  Fællesrummet
Afd. 75: Gårdkollegiet onsdag den 21. marts 2018  kl. 17.30  Fælleslokalet, blok A
Afd. 81-82: Fanø tirsdag den 20. marts 2018  kl. 15.30  Fælleshuset, Kallesbjergvej
Afd. 92: Kastanjen onsdag den 7. marts 2018  kl. 11.00  Beboerlokalet

3



Børnene har indtaget
Bydelens Børnehus
Det er en fusion af de to institutioner Ringgården og Tusindfryd
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Det har været længe undervejs, og 
nu står det der, det nye Børnehus for 
Jerne-Spangsbjerg området.

Bydelens Børnehus er navnet på den 
nye institution i det nye bydelshus 
Krydset, hvor der er plads til 138 børn, 
- 90 i børnehaven og 48 i vuggestuen.

Det er to institutioner, der er fusione-
ret, nemlig Ringgården på Stengårdsvej 
og Tusindfryd fra Skoleparken.

En fusion der har været længe 
undervejs, og for begge institutioners 
vedkommende meget tiltrængt, fordi de 
gamle bygninger var meget nedslidte.

Kirsten Hedeager er pædagogisk leder 
af Bydelens Børnehus, og hun har glæ-
det sig til at tage de nye lokaler i brug.

- Jeg synes, vi er 
kommet godt fra start. 
Vi har i øjeblikket 110 
børn, og alle er hurtigt 
faldet til i de nye omgi-
velser.

- Børn har brug for 
struktur og forudsige-
lighed, og derfor er det 
vigtigt, at vi får skabt 
ro i det store hus, vi er 
fl yttet ind i. Det synes 
jeg er lykkedes godt. 
Det er dejlige lokaler 
med en god akustik.

- Gode lydforhold 
betyder meget for 
børnenes trivsel, 

læring og udvikling, men også for per-
sonalet er det vigtigt, fastslår Kirsten 
Hedeager.

Det er varme farver, der møder bør-
nene og deres forældre i Børnehuset. 
Og umiddelbart er her stille og roligt, 
da Trappenyt er på besøg. Svært at for-
nemmer, her er så mange børn samlet.

Der satses på små grupper, 15 børn i 
børnehavegrupperne og 12 i vuggestu-
erne.

- Vi har en bevægelsespolitik i huset, 
alle pædagoger har været på 4 dages 
kursus på Ollerup Højskole, så vi er klar 
til at aktivere børnene fysisk hver dag. 

- Bl. a. skal vi uden for hver dag, og 
vi får en rigtig dejlig legeplads, hvor 
børnene kan boltre sig. Samtidig satser 
vi også meget på at komme ud på ture 
og at bruge de muligheder, der er i 
området, f. eks. det nye idrætsanlæg 
ud mod Degnevej, fortæller Kirsten 
Hedeager.

Mulighederne i området er mange, og 
bliver endnu større når renoveringen af 
gårdhaverne er færdige.

 

 
 

 
 

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

 

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

 

Kirsten Hedeager er leder af det nye 
Bydelens Børnehus, som optager to fl øje i 

det nye bydelshus Krydset.

Der er koncentreret leg.
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Til Bydelens 
Børnehus er 
der tilknyttet 
et køkken, som 
også sender mad 
ud af huset til to 
andre afdelinger 
i område Jerne-
Spangsbjerg.

Bydelens 
Børnehus er også 
specielt, fordi det 
er en del af et 
større hus, hvor 
der er en række 
andre aktiviteter. 
Her er bl.a. viceværter, Bydelsprojektet 
3i1 medarbejdere, motionsrum, ligesom 
nærpolitiet får kontor her.

- Det er noget helt nyt, som vi ikke 
har prøvet før. Jeg tror og håber på et 
godt samarbejde med de andre i huset, 

og at det vil bidrage med noget til 
vores børn, siger Kirsten Hedeager.

DEN LILLE MALER
Lille og lokal

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

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

DEN LILLE MALER
Lille og lokal

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

DEN LILLE MALER
Lille og lokal

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

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

tlf. 76 13 50 50

Flotte farver giver en varm velkomst i det nye børnehus, hvor der er plads til 138 børn.

Flotte farver giver en varm velkomst i det nye børnehus, hvor 

Samme koncept til
nye et-plans boliger
Ungdomsbo får som håbet kommunale 
kvoter til at bygge nye et-plans boliger.

Der er tale om 20 boliger i Sædding, 
- omkring Kystparken og 6 boliger på 
Kærvej i Tjæreborg.

For ikke hver gang at skulle ud og få 
tegnet nye huse, så har man lagt sig 
fast på et koncept, så husene i Sædding 
og Tjæreborg bliver stort set ens. Der vil 
selvfølgelig kunne ske små justeringer.

Men det er også tegninger, der kan 
bruges, når der næste gang bliver tale 
om at bygge et-plans boliger. Derved 
opnår vi en stor besparelser, fortæller 
direktør Peter Sandager.

Flotte farver giver en varm velkomst i det nye børnehus, hvor Børnene er faldet hurtigt til i de nye omgivelser.
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Skal hjælpe med genhusningen
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Hun har haft med mennesker at gøre i 
hele hendes arbejdsliv.

Derfor føler hun sig også godt rustet 
til jobbet som genhusningskonsulent.

Rikke Habekost Jensen (41) er først 
og fremmest ansat i Helhedsplanen på 
Stengårdsvej, hvor hun skal hjælpe Pia 
Moust Aalund.

Opgaven er også at stå for genhus-
ningen i afdeling 26 i Fyrparken og 
ESB (Esbjerg Sociale Byggeselskab), når 
renoveringen starter i forsommeren. 

Hun afl øser Marie Steen Hansen, der 
har været i jobbet på halv tid det sene-
ste års tid, men nu er blevet fuldtidsan-
sat som boligrådgiver i administratio-
nen på Nygårdsvej.

Rikke Habekost Jensen fl yttede først 
til Esbjerg for 10 år siden, og hun bor 
med sin familie i Sønderris. Hun kom-
mer oprindeligt fra Hejnsvig.

- Jeg kendte ikke til området, før jeg 
blev ansat, men jeg er blevet meget 

positiv overrasket. Her er rigtig dejligt, 
siger Rikke Habekost Jensen og fort-
sætter:

- Og det bliver rigtig godt, når reno-
veringen bliver færdig.

Selv har Rikke Habekost Jensen prø-
vet lidt at hvert i sit arbejdsliv. Hun blev 
uddannet butiksassistent og solgte sko. 
Senere tog hun først uddannelsen som 
social- og sundhedshjælper og dernæst 
uddannelsen som social- og sundheds-
assistent.

- Jeg har arbejdet i psykiatrien, på 
Sydvest Sygehus og i private teams. 
Senest har jeg arbejdet med demente, 
og det holdt jeg rigtig meget af, men 
måtte sige jobbet op, fordi jeg følte 
ikke, jeg havde tid nok og kunne give 
det, jeg følte var nødvendigt.

- Jeg har så i en periode været 
bedemand, og det var lige mig, men 
desværre er det et fysisk hårdt job, så 
ryggen kunne ikke holde til det.

- Jeg syntes, jobbet som genhus-

ningskonsulent lød spændende, og 
jeg er ikke blevet skuffet, siger Rikke 
Habekost Jensen.

MIDT I EN RENOVERINGSTID 2018
ER PARADIS PÅ JORDEN
DE FLESTE VIL TÆNKE
DET ER SÅ SOM SÅ,
MEN HIMMELEN MÅ VENTE.

NÅR VI TALER, SKRIVER
OM PARADIS PÅ JORDEN
SYGDOM TRIVES – (MAN FORSKER)
VOLD ØGES – (MAN FORHINDRER)
BØRN SULTER – (MAN HJÆLPER)
FOLK FLYGTER – (MAN FORSØGER LØS-
NINGER)

FLERE HJEMLØSE – (MAN HJÆLPER)
MEN MÅ HIMMELEN VENTE.

GØRES DER NOK?
FORSKES DER NOK?
INDSAMLINGER M.M?
HJÆLP OG HJÆLPERE
OG PARADIS PÅ JORDEN?
DET ER DER. FOLK, VI HAR GLEMT
ER ORDENE
KÆRLIGHED OG RESPEKT?
MEN HIMMELEN MÅ VENTE.

UNGE MENNESKER
TAGER DERES LIV
SIGER FARVEL TIL DET
JEG KALDER PARADIS PÅ JORDEN
HÅBER. LAD HIMMELEN VENTE.

SE DET POSITIVE
KÆRLIGHEDEN DER BLOMSTRER
SÅ HJERTET BERØRES
KÆRLIGHEDENS BLOMST
BLANDT MODSATTE KØN
BLANDT MEDSATTE KØN
BARE DET BLOMSTRER
FORSKELLIGE, TJA
MEN I DET STORE HELE ENS
OG LAD SÅ HIMMELEN VENTE.

SELV OM TV KAN GØRE EN TRIST
KRIG, VOLD, SULT OG MAGT
SKRIVER JEG ENDNU ENGANG
LAD HIMMELEN VENTE.

KOMMER BØRN I HIMMELEN?
JA, JA, DET GØR DE
KOMMER VOKSNE I HIMMELEN
TJA, DET GØR DE VEL
MEN LAD HIMMELEN VENTE.

CAJUS

Kanalen 3, 6700 Esbjerg 

Tlf. 7512 7999            info@dai.dk 

www.dai.dk

Rikke Habekost Jensen er genhusningskon-
sulent for afdeling 26 i Fyrparken, ESB og på 
Stengårdsvej.
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Det nye bydelshus
Krydset står klar
Det summer af liv i huset som netop er blevet officielt indvidet

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Det summer af liv i det nye bydelshus 
Krydset.

Her i januar og februar er der fl yttet 
ind i de mange lokaler, og alt stod klar 
til den offi cielle indvielse, som blev 
holdt tirsdag den 20. februar 2018.

Det store hus består af 4 fl øje, som i 
et kryds, deraf navnet.

Bydelens Børnehus som består af 
vuggestue og børnehave var de første, 
der fl yttede ind, og de besætter de to 
af fl øjene.

Der er også godt gang i Klub Ring-
gården.

Også varmemesterkontoret er fl yttet 
ind, ligesom de to genhusningskonsu-
lenter har kontor i Krydset. 

Bydelsprojekt 3i1 er også fl yttet ind i 
Krydset, både med sekretariat som har 
haft til huse i Kvaglund, og Bydelshuset 
som er fl yttet fra Stengårdsvej 163.

Motionsrummet er også klar til brug, 
så det bliver helt sikkert et hus med 
megen liv i, for rigtig mange mennesker 
har ærinder i huset.

Senere, når vejret tillader det, bliver 
også udendørsarealerne færdiggjort.

Krydset har to hovedindgange, og 
adressen er Stengårdsvej nr. 313 og 319.

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

Indgangen til Krydset.

Varmemestrene klar til at modtage beboerne.

Indgangen til Krydset.

Varmemestrene klar til at modtage beboerne.
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Store besparelser på
energi-forbruget
Forslag til energi-besparelser fremlægges på de kommende afdelingsmøder
Der skal spares på energi-udgifterne i 
Ungdomsbo. 

Derfor er der lagt en energi-strategi. 
En målsætningen om 0-energi er ikke 
urealistisk. 

- Vi er allerede kommet et godt skridt 
på vejen, fortæller driftschef Erik Boys-
chau, der lover endnu lysere tider med 
store besparelser i udsigt. 

- Det er vores næstformand i orga-
nisationsbestyrelsen Henning Radoor, 
der pegede på muligheden for at tage 
energilån i dispositionsfonden. 

- Det betyder, at Ungdomsbo på 
fællesarealerne kan gå i gang med en 
udskiftning, hvor det er hensigtsmæs-
sigt, og hvor der kan spares på energi-
udgifterne i fællesarealerne, siger Erik 
Boyschau og fortsætter: 

- Afdelinger har under 
specielle forhold endvidere 
mulighed for at optage et 
energilån i dispositionsfon-
den, der kan anvendes til 
udskiftning af installations-
genstande i de enkelte 
lejligheder, hvor der primært 
spares på acontobetaling for 
vand primært. 

- Udgifterne er neutral i 
afdragsperioden, hvorefter 
besparelsen går til at styrke 
henlæggelser eller lavere 
huslejebetaling for beboerne, 
fortæller Erik Boyschau. 

Dette forslag til energibe-
sparelser er eet af de vigtige punkter på 
de kommende ordinære afdelingsmøder, 

hvor forslaget vil blive fremlagt og 
kommer til afstemning.

Driftschef Erik Boyschau lægger op til energibesparelser

Følg selv dit energiforbrug
Bor du i lejemål med digitale forbrugs-
målere, vil du i den kommende tid få 
adgang til egne digitale forbrugsdata, 
så du løbende kan følge dit forbrug af 
el, vand og varme. 

Det kan du gøre via webadgang og 

via en app der kan downloades.
- Forrige år påbegyndtes digitalise-

ringen af alle anlæg, i forbindelse med 
planlagte udskiftningsintervaller og 
målet er, at vi ved udgangen af 2018 
har fået 70-80 pct. koblet op digitalt og 

de resterende vil komme med i løbet af 
2019, fortæller driftschef Erik Boys-
chau.

- Du vil få et brev, når du er koblet 
op, med anvisninger på, hvordan du kan 
bruge det nye system.

Digitale funktioner 
på intern netværk
Alle digitale funktioner lægges nu ind 
på et lokalt netværk.

Det kaldes et MPLS (Multi Protocol 
Label Switching), som Ungdomsbo har 
arbejdet på at etablere de seneste år.

Det er et grundlæggende internt luk-
ket system som ikke kan udsættes for, 
at udefra kommende hacker sig ind.

MPLS netværket er grundstammen 
der benyttes til at sammenkoble digitale 
enheder, som rundt omkring i afdelin-
gerne fi nder deres indpas, når vi ser på 

omlægning af dagligdags opgaver til 
mere driftseffektive løsninger.

Systemet muliggør at it-løsninger kan 
tilgåes fra administration og varmeme-
sterkontorerne, samt at systemer kan 
kommunikere direkte med administra-
tionssystemet, hvor det er et ønske. 
Systemet hjælper således på sigt med at 
bevare overblik og give besparelser tids-
mæssig og i servicemæssige henseender.

Al digital kommunikation foregår så-
ledes gennem netværket fra administra-

tion til varmemesterkontorerne. Digitale 
vaskerier er lagt på systemet. Men også 
porttelefonerne, videokameraer og 
CTS - energistyring er på vej, sammen 
med digitale systemer for håndtering 
af energiforbruget. En af fordelene er 
også, at man undgår tastefejl.

- Det nye system er meget effek-
tivt, og det hjælper med at bevare et 
godt overblik for varmemestrene og 
administrationen, siger driftschef Erik 
Boyschau.
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Ny legeplads i Syrenparken
Afdelingens børn og unge har gennem workshops 
fortalt om deres ønsker til legepladsen

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

De glæder sig til sommer, de mange 
børn og unge der bor i afdeling 6, Sko-
lebakken m.fl . (Syrenparken), for så får 
de en ny legeplads.

Og det er børnenes egen legeplads, 
hvor de selv har været med i processen.

Normalt når der skal etableres ny 
legeplads i en afdeling, så er der noget, 
de voksne bestemmer.

Men her er man gået den anden vej 
og inddraget børnene. Hele processen 
er vendt på hovedet. 

Det er brugernes/børnenes ønsker, 
man går ud fra, når de egentlige planer 
skal gennemføres.

Der er prioriteret en række ønsker, og 
så er det økonomien og mulighederne, 
der bestemmer, hvor meget, der kan 
opfyldes.

Bag processen står Local-Up, der 
siden 2015 har arbejdet i området 
med forebyggende og imageplejende 
indsatser og aktiviteter, hvor der bl.a. er 
etableret fl ytbare haver.

Det er Tine Elbæk, der studerer So-
ciologi og Kulturanalyse ved Syddansk 
Universitet Esbjerg, der i sit praktikfor-
løb har stået bag processen.

- Hun har gennemført en bottom-up 
workshop, hvor 41 børn og unge i al-
deren 3-17 år har deltaget, og kommet 
med ønsker om og drømme til, hvad de 
gerne vil have, fortæller projektkonsu-
lent Mille L. J. Pedersen.

Baggrunden er at både legepladsen 
og multibanen trænger til en gen-
nemgribende renovering. Ønsket var at 
skabe en process i børnehøjde.

- Jeg har dels haft et workshop i 
børnehaven, hvor de mindste blev 
hørt, og kunne komme frem med deres 
ønsker. Senere blev der indkaldt til 
en workshop, hvor de lidt større børn 
deltog, - der var deltagere helt op til 17 
år, fortæller Tine Elbæk.

- De var alle meget engagerede i 
opgaven, og det er et fl ot resultat, de 
er nået frem til. Vi håber, vi med dette 
forløb får skabt ejerskab til det nye 
legeområde, så børnene og de unge vil 
passe godt på tingene, siger Tine Elbæk.

Højest på 
ønskelisten 
er en tram-
polin og en 
rutschebane, 
men også en 
svævebane er 
på listen.

Desuden er 
der ønsker om 
en renovering 
af multiba-
nen med ny 
belægning, 
ligesom der er 
problemer med 
målenes net, der ofte bliver 
klippet i stykker.

Ideerne var mange på de to work-
shops. På listen står der foruden det 
allerede nævnte bl.a. ønsker om hænge-
køjer, hyggekroge, legekøretøjer, kar-
ruseller, legehus og klatrestativ.

Nu er det så spørgsmålet, hvor meget 
man kan få for de penge, der er til 
projektet.

Her i januar blev ønskerne forelagt 
tre legeplads-leverandører, som skal 
komme med hver deres bud på, hvad 
det er muligt at etablere for de midler, 
der er til rådighed.

Forslagene fra de tre fi rmaer skal 
afdelingsbestyrelsen have forelagt her 
i marts måned, og derefter tage stilling 
til, hvad der skal ske.

Afdelingsformand Peter Weilkiens er 

meget begejstret for det foreløbige for-
løb, og han ser frem til, at børnene og 
de unge får et godt legeområde, som 
skal stå færdig her i forsommeren.

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

Trine Elbæk har stået bag processen. Hun 

håber, børnene vil tage ejerskab, og de føler, 

det er deres legeplads.

41 børn og unge i alderen 3-17 år har deltaget i workshops, hvor de har sat ord på, hvad de ønsker sig.
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Mød Ungdomsbo på Facebook
Ungdomsbo er kommet på Facebook, 
og  siden hedder ”Boligforeningen 
Ungdomsbo”.

Her kan du få de seneste aktuelle 
nyheder fra Ungdomsbo, så klik ind og 
vær opdateret.

Det er meningen, at Facebook skal 
bruges til bl.a. info om lukkedage, den 

gode historie, driftsforstyrrelser ude 
i marken, beboermøder, billetsalg fra 
fritidsudvalget og hvad der ellers er 
relevant.

Det er Jeanette Knudsen, der er 
administrator på siden, og ønsker du 
at få noget lagt på Facebook sendes 

det til Jeanette på jkn@ungdomsbo.
dk så sørger hun for, det kommer 
på, fortæller økonomichef Annette 
Pedersen

- Det er kun Jeanette Knudsen, der 
kan lave opslag, så sikrer vi, at det 
bliver en ensartet kommunikation.

- Vi håber, at alle vil bidrage til, 
at vores Facebook bliver en succes, 
så byd endelig ind med den gode 
historie fra afdelingerne og gerne 
medfølgende et billede, hvis det er 
relevant. 

- Samtidig må I meget gerne 
melde ind med driftsforstyrrelser 
f.eks. hvis der er lukket for vandet 
eller andet.

- Siden er sat op så andre ikke kan 
lave opslag, du kan kun kommentere på 
vores opslag, og der er lukket for mes-
senger delen.

- Facebook kommer ikke til at gå 
fremfor anden kommunikation, det vil 
fortsat ske gennem Trappenyt, via sms 
ved driftsforstyrrelser o.s.v.

- Vi håber, at Facebook bliver en 
succes, og du vil opleve udvidet service, 
siger Annette Pedersen.

Jeanette Knudsen er administrator på Ung-
domsbos Facebook-side.

www.puma-shop.dk

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

Har du noget 
i din afdeling,

som du synes skal 
omtales i Trappenyt

–så kontakt
Lydia Lund Rasmussen

Mobil  2093 1363
 E-mail: lydia@mail.dk eller 

post@ungdomsbo.dk
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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.

Foredrag med Dieckmann
Torsdag den 12. april 2018, kl. 13-15

Christian Fuhlendorff – Del 1
Fredag den 13. april 2018 kl. 19.00

Turen går til Ærø
Lørdag den 14. april og søndag den 15. april 2018

Esbjerg Rock 2018
Lørdag d. 2. juni 2018

Egeskov slot
Søndag den 3. juni 2018

Turen går til Endelave
Lørdag den 30. juni 2018

Varde Sommerspil
Onsdag den 4. juli 2018 kl. 20.00

HUSK:
onemanshow med 
Christian Fuhlendorff – del 1
Fredag den 13. april 2018
se mere i sidste nummer af Trappenyt eller på hjemmesiden
Billesalg: torsdag den 8. marts – 22 marts 018
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Foredrag med Dieckmann
Torsdag den 12. april 2018, kl. 13-15 på Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Kom man til Esbjerg i begyndelsen af 
1867, var der næsten ingen bebyggelse 
eller mennesker at fi nde mellem lyng-
totterne, for der lå kun to gårde og tre 
huse og boede 23 mennesker. 

Det blev ændret året efter, hvor 
Rigsdagen i april måned vedtog at 
anlægge en statshavn ved Esbjerg 
og koble den sammen med den 
kommende jernbane fra Lunder-
skov til Varde.

Det førte en udvikling med 
sig, som ingen havde planlagt 
eller kunne forudse. En by havde 
man f.eks. ikke tænkt på, men 

efter kun 30 år var Esbjerg vokset fra 
ingenting til købstad med over 13.000 
indbyggere. Og udviklingen fortsatte og 
fortsatte, afstemt efter tidens konjunk-
tur i ind-og udland.

I dag er Esbjerg Danmarks energime-

tropol, og kunne man invitere nogle af 
de oprindelige 23 indbyggere tilbage 
for at se, hvad det hele havde udviklet 
sig til, ville de nok have svært ved at tro 
deres egne øjne.

Ønsker du at høre hele foredraget 
med Dieckmann kan du købe en billet i 
kontortiden på Nygårdsvej 37.

Billetpris: 20 kr. pr. deltager. 
inkl. kaffe og kage.
Billetsalg: 
torsdag den 12. april – 26. april 2018
Der er 40 billetter til salg, 
– maks. 5 stk. pr. husstand.

Turen går til Ærø
Lørdag den 14. april og søndag den 15. april 2018
Fritidsudvalget har denne gang valgt at 
arrangere en tur til Ærø med overnat-
ning. Vi tager i samlet fl ok fra Esbjerg 
og sejler til Ærø, hvor vi bliver mødt af 
vores guide, der tager os med rundt på 
Ærø. 

Vi skal bl.a. forbi det gamle jagtslot 
”Søbygaard”, og vi besøger ”Uldgården” 
– en besøgsværdig butik.

Undervejs på turen kører vi igennem 
den smukke ærøske natur, og vi an-
kommer til Hotel Marstal kl. ca. 17.30, 
hvorefter vi tjekker ind. 

Vi mødes i hotellets restaurant kl. 
19.00 og får en 2 retters menu/buffet.

Søndag d. 15. april skal vi et smut 
til Ærøskøbing, hvor vi har booket en 
rundtur med byens vægter. Efter vægter 
rundgangen er der tid til at gå rundt på 
egen hånd indtil kl. 14.00, hvor bussen 
kører retur mod Esbjerg. 

Afgang fra Museumspladsen: 
lørdag kl. 9.15
Forventet hjemkomst: 
søndag kl. ca. 19.00
Husk selv at medbringe frokost til 
den 14. april 2018.
Billetpris: 500 kr. pr. billet
Inkl. i billetprisen: bus, færgeoverfart, 

kaffe og rundstykker, guidet rundtur 
på Ærø, overnatning i dobbeltværelse, 
morgenmad, aftensmad, frokostfl utes 
til hjemturen, kaffe og småkager og 
guidet rundtur i Ærøskøbing søndag.
Tillæg for enkeltværelse: 200 kr. pr. 
person.
Billetsalg: 
torsdag den 8. - 22. marts 2018
Der er 50 billetter til salg, - maks 3 pr. 
husstand.

Rigsdagen i april måned vedtog at 
anlægge en statshavn ved Esbjerg 

efter kun 30 år var Esbjerg vokset fra 
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Esbjerg Rock 2018
Lørdag d. 2. juni 2018

Fritidsudvalget har i år købt 10 billetter 
til lørdagens rockfestival i Vognsbøl-
parken. 
Følgende kunstnere er offentliggjort 
til lørdagsrock: Texas, Thomas Helmig, 
Carpark North, Magtens Korridorer og 
Rasmus Walther. 
Vær med når vi skal synge med på alle 

de populære sange, som aftenens kunst-
nere har beriget os med i årenes løb.

Billetpris: 200 kr. pr. billet.
Billetslag: 
torsdag den 12. april – 26. april 2018
Der er 10 billetter til salg.  – maks. 2 
stk. pr. husstand. 

Egeskov slot
Søndag den 3. juni 2018
Fritidsudvalgets sommerudfl ugt går i 
år til Egeskov Slot, som er et historisk 
gammelt slot. 

Egeskov Slot blev bygget af lensmand 
Frands Brockenhuus og stod færdigt 
i 1554. Oprindeligt var det meningen, 
at bygningen blev bygget til forsvar, 
hvorimod det i dag fremstår fredfyldt 
og idyllisk. 

I de mere end 450 år der er gået siden 
opførelsen, har Egeskov været beboet af 
forskellige slægter. Siden 1994 er slottet 
ejet og beboet af lensgreve Michael 
Ahlefeldt-Laurvig-Bille og hans familie.

I billetprisen indgår der også en 
fl utes, som du er velkommen til at spise 
i parken.
Følg med på www.ungdomsbo.dk/fritid 
for information om billetpriser og bil-
letsalg.

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

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

Fritidsudvalget fortsætter succesen 

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

Billetterne sælges fortsat fra kontoret 
Nygårdsvej 37 i åbningstiden.

Der kan maksimalt købes 5 billetter pr. 
dag pr. voksen eller pr. barn/pensionist.

Billetpris: Voksne: 48 kr. (normalpris er 
75 kr.)

Barn/Pensionist: aldersgruppe 3-15 
år: 28 kr. (normalpris er 42 kr.)   
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Turen går til Endelave
Lørdag den 30. juni 2018

Bussen kører denne dag i retning mod En-
delave. Vi skal på traktorrundtur på øen, 
hvor vores guide fortæller os om øen. 

Vi bliver i samlet fl ok sat af ved En-
delave Museum, hvor vores medbragte 
frokost nydes i haven. Der bliver inden 
færgeturen hjem tid til at opleve øen på 
egen hånd.

Inden vi ankommer til Esbjerg holder 
vi ind ved Hovborg Kro, der står klar 
med en 2 retters menu.

Bemærk venligst: Turen er ikke egnet 

for kørestols- og/eller rollatorbrugere 
eller dårligt gående.

Afgang fra Museumspladsen:  kl. 6.00
Forventet hjemkomst: kl. ca. 21.15
Billetpris: 200 kr. pr. billet.
Inkl. i billetprisen: bus, kaffe og rund-
stykker, frokostfl utes, 1 øl/vand,
færgeoverfart, traktortur med guide, 2 
retters menu på Hovborg kro.
Billetsalg: 
torsdag den 17. – 31. maj 2018

Der er 50 billetter til salg, maks 3 pr. 
husstand.

Varde Sommerspil
Onsdag den 4. juli 2018 kl. 20.00
Dette års Varde Sommerspil handler om 
Charlie Chaplin. 

Vi har alle set hele eller brudstykker 
af én eller fl ere af hans fi lm. Han blev 
født den 16. april 1889 og døde den 25. 
december 1977 efter en lang karriere 
med mange fi lmproduktioner bag sig. 

Udover at kunne skrive skuespiller på 
sit CV var Chaplin også fi lminstruktør, 
manuskriptforfatter og komponist.

Glæd dig til at opleve fortællingen 
om Charlie Chaplin genfortalt gennem 
nutidens dygtige skuespillere og den 
professionelle opsætning af folkene bag 
Varde Sommerspil.

Afgang fra Museums-
pladsen: kl. 18.50
Forventet hjem-
komst: kl. ca. 23.30
Billetpris: 
150 kr. pr. billet.
Inkl. i billetprisen: bus 
og forestilling.
Billetsalg: 
torsdag den 14. juni – 
28. juni 2018
Der er 40 billetter til 
salg, - maks. 3 billet-
ter pr. husstand.

Billetterne sælges efter princippet først-til-mølle. Er der efter 
salgsperiodens udløb fortsat billetter til salg, må en husstand gerne 
købe fl ere billetter. Kontakt kontoret på Nygårdsvej 37.købe fl ere billetter. Kontakt kontoret på Nygårdsvej 37.

I løbet af 2018 bliver kontoret Nygårdsvej 37 kontantløs, og det betyder en 
ændring, når vi sælger billetter til Fritidsudvalgets arrangementer. 

Efter 1. juli 2018 vil billetsalget udelukkende foregår via opringning til tlf. 
nr. 76 13 50 92, hvor du venter i kø, indtil du enten bliver betjent, eller der 
er udsolgt af billetter. 

Når det er din tur, vil du få mulighed for at betale via MobilePay eller få 
billetudgiften lagt oven i din husleje. 

Billetterne afhentes fortsat på kontoret, når betalingen er gennemført.
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Eigil Brinch Andersen, Torrupvej 10,
Alslev, 6800 Varde,Tlf. 7526 9600

www.team-eba.dk.

teamEBA®

VI UDFØRER ARBEJDER HELE VINTEREN:
VINTER BESKÆRING
HAVE OPRYDNING

BORTKØRSEL AF AFFALD
OPSÆTNING AF PLANKEVÆRK

BROLÆGNING
HAVE- OG EJENDOMSSERVICE

FÅ ET GODT TILBUD!

RING NU: 7526 9600

og få en snak med

havefagmanden.

Juleudflugten
Vi kørte til det berømte jule-
marked i Krusmølle, som ligger 
lidt syd for Åbenrå tæt ved 
skov og en sø. 

Der var stor trængsel af 
både danskere og tyskere, da 
det var første søndag i advent 
– 2. december, så desværre 
var alle spisestederne fyldt 
op og forudbestilt - men der 
kunne købes pølser uden for. 

Udenfor var der en bås med 
2 rensdyr og legeplads med 
gammeldags lege. Det gav 
nogle gode grin, når nogen 
modige skulle prøve at gå på 
stylter.

Nedenunder befandt alle 
spisestederne sig, og på 
loftet var der så en kæmpe 
udstilling med forskelligt 
julepynt, nisser og diverse 
julesager. Der var også en 

ostemand, forskellige kryddersnapse og 
et glasværksted med fl otte ting.

Nogle var en tur nedad vejen, hvor 
der stadig ligger en gammel vandmølle, 
som har en broget fortid med skif-
tende hertuger fra 1521. Kong Frederik 
4 overtog senere stedet, som endnu 
senere blev forpagtet af en møller.

Alt brændte ned i 1877 og blev se-
nere opført igen, dog ikke med bræn-
devins-brænderiet. Det havde ellers 
været givtigt, for bærmen fra brænde-
riet blev brugt som opfedning af tyre-
kalve. Desuden volkeri til fremstilling af 
uldstoffer.

Stedet blev senere brugt som elektri-
citetsværk i en kort årrække. 

Den kæmpestore møllebygning og 
mølledammen blev overtaget af Nina & 
Henrik Loff i 1986, og de har stor suc-
ces med restaurationen, livsstilsbutik-
ker, delikatesser og skiftende udstillin-
ger - størst er dog juleudstillingen som 
besøges af 30.000 årligt.

Vi kørte videre til Kruså, hvor vi 
handlede i Fleggård og bagefter spiste 
på restaurationen. 

Det var en dejlig dag, stor tak til 
fritidsudvalget.

Mona Jensen, afdeling  18
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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
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• Energiruder
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• Støjdæmpende 
 ruder
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 ruder
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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:
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Morsøgade 9A
6700 Esbjerg
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 ruder
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• Ornamentglas
 og brusedøre
• Brandbeskyt-
 tende glas

Din  
stærkeste  
partner  
indenfor  
sikrings- 
løsninger

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

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

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755

Servicetelefonen
HUSK du kan ringe til 

Servicetelefonen 76 13 50 91 
uden for varmemesterens 

kontortid, hvis du har 
et akut problem.

Servicetelefonen er 
åben hele dagen i 
administrationens 

åbningstid.

16



Superflot optræden
Onsdag den 31. januar var vi nogle styk-
ker, som havde købt billetter til Rhytm 
of the Dance fra the National Dance 
Company, som optrådte i Musikhuset.

Der var 18 dansere og 5 musikanter 
med særprægede instrumenter. 

Danserne var fantastiske, med helt 
rolige overkroppe kunne de hoppe højt 
og fl ytte fødderne, så det næsten var 
uvirkeligt. 

Samtidig havde de stepsko på, hvilket 
også gav noget lyd til den keltiske 
musik, som er en fortolkning af de irske 
kelteres historie. 

Der var sange og formationsdanse 
med få og andre gange alle dansere på 
gulvet, og der var en masse fl otte og 
farverige kostumer.

Fantastisk aften med god stemning 
og superfl ot optræden. Endnu et godt 
tilbud fra Fritidsudvalget.

Mona Jensen, afdeling 18

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.

HUSK at give administrationen besked, når hjertestarteren har været i brug, så der kan sættes en ny op!

SuperflotSuperflot optræden optræden

Carsten ny varmemester
på Stengårdsvej
Freddy Krogager overgår til opgaver med Helhedsplanen
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Her i efteråret sker der en række 
omrokeringer på vicevært-posterne på 
Stengårdsvej. 

15. oktober 2016 blev Carsten Nyga-
ard ny varmemester for  Stengårdsvej, 
Stengærdet, Stenkrogen og Hedelund-
vej. Han har dermed fået det overord-
nede ansvar for drift og vedligehold i 
de afdelinger, der hører til varmeme-
sterkontoret Stengårdsvej 163.

Carsten Nygaard startede som 
varmemester-assistent under Freddy 
Krogager i foråret 2016, og har opnået 
god viden til at kunne klare de mange 
daglige opgaver.

Brian Nielsen, der har været ansat i 
Ungdomsbo i snart seks år, de seneste 
år som varmemester-assistent med 
ansvar placeret omkring udearealer, vil 
assistere Carsten Nygaard i kontortiden.
Brian Nielsen, der har været ansat i 
Ungdomsbo i seks år, bliver varmeme-
ster-assistent og vil assistere Carsten 
Nygaard i kontortiden.

Men det betyder ikke, at den hid-
tidige varmemester Freddy Kroager 
forlader Ungdomsbo. Han bliver i stedet 
tilknyttet Helhedsplanen, hvor han i 
forbindelse med den store renovering 
på Stengårdsvej skal være med til at 
koordinerende de mange opgaver.

I forbindelse med den ledige stilling 
i vicevært-korpset, er Kenny Gaardsdal 
blevet fast tilknyttet afdelingerne pr. 

1. oktober 2016. Han har det seneste 
halvandet år fungeret som fast afl øser 
i alle afdelinger og før den tid var han 
ansat som sommermand i en årrække, 
så han kender arbejdsgangene i Ung-
domsbo.

-Hans stilling som fast afl øser bliver 
ikke genbesat. Ejendomsservicetekniker 
eleverne, der opleves som en stor suc-
ces i dagligdagen, hjælper til på tværs 

af afdelingerne ved kortere sygdoms- 
og fraværsperiode, så behovet for en 
fast afl øser er på et minimum, fortæller 
driftschef Erik Boyschau.- Hans stilling 
som fast afl øser bliver ikke genbesat. 
De tre ejendomsservicetekniker elever 
er nu så implementeret i jobbet, at de 
vil kunne tage over, hvor der bliver be-
hov for en afl øser, fortæller driftschef 
Erik Boyschau.

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

Aut. VVS installatør
TV inspektion

Kenny Gaardsdal

Brian NielsenFreddy KroagerFreddy Kroager

Carsten Nygaard
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Steffie føler sig heldig
Er i tre måneders praktik i Ungdomsbo under uddannelsen til finansøkonom

Steffi e følte sig rigtig heldig, da hun 
fi k en tre måneders praktikplads hos 
Ungdomsbo.

Hun er i gang med uddannelsen som 
fi nansøkonom på Erhvervsakedemiet 
i Esbjerg, hvor kun 30 ud af de 42 
studerende på årgangen har fået en 
praktikplads.

Steffi e Nielsen er færdig med den to-
årige uddannelsen som fi nansøkonom 
til sommer, og drømmen er at fortsætte 
med en uddannelse til ejendomsadmi-
nistrator.

- Der er stor mangel på uddannede 
folk i branchen, men alligevel svært at 
få en praktikplads, så jeg er rigtig glad, 
siger Steffi e Nielsen.

Hun skal i løbet af de tre måneder 
stifte bekendtskab med så mange om-

råder som muligt, så hun bliver ”klædt 
på” til jobbet som administrator.

Den 25-årige esbjergenser er dog ikke 
ukendt på Ungdomsbo, for i 10 uger 
i sommeren 2017 var hun studiemed-
hjælper på kontoret.

-Det havde ikke så meget med ud-
dannelsen af gøre. Jeg var mere en 
”blæksprutte”, der gav en hjælpende 
hånd, hvor der var brug for det, fortæl-
ler Steffi e Nielsen.

-Jeg er rigtig glad for at være på 
Ungdomsbo, for det giver erfaring til 
kommende job, så det hjælper mig 
videre, når jeg skal ud at søge arbejde 
efter uddannelsen. Det er jo her som 
mange andre steder, at der søges efter 
folk med erfaring, siger Steffi e Nielsen, 
der selv bor til leje i en boligforening, så 
hun kender til området indefra.

Steffi e Nielsen er i første omgang ud-
dannet frisør, men en arbejdsskade har 
betydet, at hun måtte fi nde en anden 
karrierevej.

Ændringer 
på kontoret
På kontoret på Nygårdsvej har Jeanette 
Knudsen nu overstået elevtiden, og hun 
er pr. 1. januar fast ansat.

Der er tale om en kombineret stilling, 
som er ligeligt fordelt mellem opga-
verne som boligrådgiver og økonomi-
medarbejder.

Samtidig er Maria Steen Hansen ansat 
på fuldtid som boligrådgiver.

Hun har det seneste års tid fordelt 
arbejdsdagen mellem kontoret på Ny-
gårdsvej og Stengårdsvej, hvor hun har 
arbejdet som genhusningskonsulent.

Arbejdet som genhusningskonsulent 
er overtaget af Rikke Habekost Jensen.

Steffi e Nielsen drømmer om at et job som 

ejendomsadministrator

Velkommen til Tina
Tina Qvistgaard (54) er den nye blæk-
sprutte på kontoret på Ungdomsbo, 
hvor hun er ansat i en 25 timers kombi-
neret stilling.

Hun skal overtage jobbet som pic-
coline efter Jytte Wille, og desuden skal 
hun gøre rent på kontoret.

- Jeg er oprindelig uddannet på kon-
tor, men det blev for stille for mig. Der 
må gerne ske noget mere, så derfor er 
jobbet her lige noget for mig, fortæller 
Tina Qvistgaard.

Hun kommer fra et job ved Toprent, 
som sælger rengøringsartikler.

- Da fi rmaet lukkede afdelingen i Es-
bjerg, besluttede jeg, at nu skal der ske 

noget andet, fortæller Tina Qvistgaard, 
der ellers blev tilbudt job i det fi rma, 
der overtog Toprent.

Kontorjobbet har hun dog ikke helt 
droppet, for ægtefællen er håndværker 
og har eget fi rma, så her får hun lov til at 
føre regnskab og andre kontoropgaver.

Tina Qvistgaard

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

Tina Qvistgaard

18



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

Nu er han udlært vicevært
I 2015 besluttede Ungdomsbo, at de 
ville uddanne deres egne viceværter.

Derfor startede tre unge på uddan-
nelsen som ejendomsservicetekniker, og 
nu er den første udlært.

Det er Nicas Heiselberg Nissen og han 
er begejstret for uddannelsen.

- Uddannelsen har overgået mine 
forventninger. Der er meget mere i 
faget, end jeg havde regnet med. Det er 
virkelig en god og alsidig uddannelse, 
som giver en spændende arbejdsdag.

- Jeg elsker den beboerkontakt, som 
jeg har i jobbet. Det at hilse og snakke 

med beboerne, og ikke mindst at hjælpe 
dem. Det giver en god tilfredsstillelse.

- Selvfølgelig har jeg stadig meget at 
lære, og jeg håber, at der også i frem-
tiden bliver et job til mig i Ungdomsbo, 
siger Nicas Heiselberg Nissen.

Alle nyudlærte er sikret et tre måne-
ders forløb efter uddannelsens afslut-
ning, og den nyudlærte ejendomsser-
vicetekniker arbejder nu i afdeling 6 i 
Syrenparken (Skolebakken m.fl .).

Posten 
lukker for 
girokort
Nu er det ikke længere muligt at betale 
girokort i landets postbutikker.

Det skyldes, at Danske Bank og Post-
Nord har valgt ikke at forlænge aftalen, 
der gør det muligt at betale girokort i 
postbutikker.

Begrundelsen er, at betaling med 
girokort er faldet markant de senere år.

Det får betydning for dig, som plejer 
at betale din husleje med et girokort.

Du kan dog stadig vælge at betale din 
huslejen i din bank.

Ungdomsbo opfordrer dig til, at du 
enten tilmelder dig PBS, så din husleje 
bliver betalt automatisk, eller får en 
betalingsordning vis din bank.

Kontoret bliver snart pengeløs
Ungdomsbos kontor på Nygårdsvej 
bliver snart pengeløst.

Der arbejdes på at udfase kontantbe-
talinger i løbet af 2018.

Det betyder, at du i fremtiden skal 

bruge dankort eller MobilePay, når du 
møder op på kontoret med en indbeta-
ling.

Hvis det gælder køb af billetter til 
fritidsudvalgets tilbud, skal det ske via 

telefonen (se side 14).
- Det er blevet både for besværligt og 

for dyrt at modtage kontantbetaling, 
derfor vælger vi nu at blive pengeløs, 
fortæller økonomichef Annette Pedersen.

Nicas Heiselberg Nissen er  første 
udlærte ejendomsservicetekniker.
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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
Udlejes kun til beboere i afdeling 61

Nygårdsvej 41, kld. - Afdeling 32
Plads: 30 personer
Udlejning: Solveig Larsen, Nygårdsvej 41A,1
tlf.: 24 80 41 26
Udlejes kun til beboerne i afdeling 32

Platanvej 15 - Afdeling 37
Plads: 50 personer
Udlejning: Heidi Antonsen, 
J.L. Heibergs Allé 7, tlf. 28 60 24 22
Træffetid: Kl. 13:00-18:00 
Udlejes til beboere i Ungdomsbo

Toftsvej 24, kld. - Afdeling 1
Plads: 20-25 personer
Udlejning: Lone Mikkelsen, 
Toftsvej 40, tlf. 51 70 08 44
Udlejes kun til beboerne i afdeling 1

Torvegade 49 kld. - Afdeling 20
Plads: 40 personer.
Udlejning: Lis Olesen, 
Torvegade 49 St. 3, tlf. 40 74 59 00
Udlejes kun til beboerne i afdeling 20

Østergade - Afdeling 55
Plads: 15 personer
Udlejning: Afdelingsbestyrelsen
Udlejes kun til beboerne i afdeling 55

6705 Esbjerg Ø
Hedelundvej 120 - Afdeling 80
Plads: 40 personer
Udlejning: Varmemesterkontoret, 
Stengårdsvej 163, tlf. 75 14 54 59 
Træffetid: Kl. 9:00-9:30
Udlejes kun til beboerne i afdeling 17 
(Stenkrogen) og afdeling 80 (Hedelundvej)

Nellikevej 18 - Afdeling 5
Plads: 40 personer
Udlejning: Maj-Britt Jensen, 
Spangsbjerg Møllevej 295, st. tv. 
Mail: majskov@live.dk
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/Sten-
gærdet 

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

Vølundsvej 2 - Afdeling 92
Plads: 20 personer
Udlejning: Henny S. Thomsen 
Vølundvej 2, tlf. 75 15 72 60/23 82 56 39
Udlejes kun til beboerne i afdeling 92

6710 Esbjerg V
Fyrparken 20-22 kld. - Afdeling 9
Plads: 40 personer.
Udlejning: 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: Per Bylund,
Fyrparken 164, tlf. 30 61 73 54
Træffetid: Onsdag kl. 17.00-18.00 
Udlejes kun til beboere i afdeling 9, 10, 26, 29

Tvillingernes kvt. 88 - Afdeling 40
Plads: 90 personer.
Udlejning: Hans Hansen, 
Tvillingernes Kvarter 88, tlf. 75 15 75 35 
Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9:30

Tvillingernes kvt. 90 - Afdeling 40 
Plads: 30 personer.
Udlejning: Hans Hansen, 
Tvillingernes Kvarter 88, tlf. 75 15 75 35
Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9:30
 
6715 Esbjerg N
Thulevej 448 - Afdeling 21
Plads: 45 personer
Udlejning: Charlotte Poulsen
Thulevej 6, tlf. 60 69 54 41
Mail: udlejningthulevej@gmail.com
Træffetid: Hverdage kl. 16:00-18:00 
 
6720 Fanø
Kallesbjergvej 28 E - Afdeling 27 og 58
Plads: 60 personer
Udlejning: Mette B. Lauritzen, tlf. 20 89 48 47
mail: beboerhus@outlook.dk 
(træffes hverdag efter kl. 18.00)
Udlejes til alle på Fanø 

6731 Tjæreborg
Sneumvej 17 E - Afdeling 12
Plads: 40 personer
Udlejning: udlejning: Bjarke Vinbech,
Sneumvej 29 A, tlf. 20 81 61 64 
(træffes efter kl. 16.00)

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

6731 Tjæreborg
Sneumvej 69 (2) - Afdeling 11
Udlejning: Lars Hoe,
Sneumvej 63, tlf. 50 58 97 00

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

Gæsteværelser
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Fritid i din afdeling
Fyrparken
BilliardKlub
Fyrparken 36 kld. 
-åbent alle dage kl. 7.00-23.00
Kontaktperson: 
Anette S. Kortegaard, Fyrparken 26, 2. tv.
billardklubbenfyrparken@gmail.com

Thulevej
Motionsrum
Thulevej 4
Kontaktperson: 
Charlotte Larsen, Thulevej 6

Stengårdsvej
Cykelværksted
Stengårdsvej 88
midlertidig lukket

Akvarieklub
Stengårdsvej 82
- onsdag kl. 19.00

First Aid Samaritter
Stengårdsvej 142 kld. tv
- 1. + 3. tirsdag i måneden kl. 19.00
Kontaktperson: Lundquist 
tlf. 25 78 87 79

Petanque
legepladsen Stengærdet 64
- fredag kl. 14.00

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

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

Motionsrum
Stengårdsvej 46
-  tirsdag-onsdag og torsdag kl. 

15.30-17.00 (for mænd)
- 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
midlertidig lukket p.g.a. renovering
Kontaktperson: Elva Lyth
tlf. 26 35 40 06

Mosaikken  
Aktivitetshus for ældre
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 dine medkollegianere og tjek 
vores arrangementer på Facebook i 
gruppen “Grådyb Kollegiet.”

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

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...
Varmemester afdeling 1, 11, 12, 34 og 
53 Bjarne Mørch Vilster fylder 65 år 
den 10. maj 2018 

Miljømedarbejder på Miljøstationen, 
Stengårdsvej Leif Sørensen har 20 års 
jubilæum den 16. april 2018  

Medlem af Organisationsbestyrelsen  
Inger Sandholm fylder 70 år den 26. 
maj 2018 

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

Yeliz Jakobsen, Skolebakken 64
(fl yttet ind 1. marts 1993)

Elva Lyth, Stengårdsvej 90
(fl yttet ind 15. marts 1993)

Gerda Klougart, Åmoseparken 55
(fl yttet ind 1. april 1993)

Susanne Gjerlufsen Malik, Jagtvej 66
(fl yttet ind 15. april 1993)

Jean Hansen, Bøndergårdsvej 5A
(fl yttet ind 1. maj 1993)

Merete Rosdal Jensen, Østergade 21
(fl yttet ind 15. maj 1993)

Alle jubilarer bliver spurgt, om de 
ønsker at være på jubilarlisten, der 
bliver offentliggjort i Trappenyt.

Desværre havde der indsneget sig 
en fejl i sidste nummer, hvor 25 års 
jubilaren Asgerd Andersen, Lærkevej 
23 i Nordby på Fanø havde fået et 
nyt efternavn. Vi beklager fejlen.

Trappenyt  
- et beboerblad
til dig fra Ungdomsbo
Trappenyt er et blad, der udkommer 4 
gange om året, og som fortæller om, 
hvad der sker i Ungdomsbo. Bladet har 
eksisteret siden 1960.

Bladet indeholder dels forskellige re-
levante artikler/notitser fra administra-
tionen, som kan have betydning for dig 
som beboer, dels artikler fra de enkelte 

afdelinger, så du kan få kendskab til, 
hvad der sker i din og de andre afdelin-
ger i din boligforening. 

Der er tale om en orientering til dig 
som beboer.

Trappenyt omdeles af din vicevært, 
og er ikke omfattet af ordningen ”Nej 
tak til reklamer”.
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Træffetid
Afdelingsbestyrelser 
og beboere har 
mulighed for at 
træffe foreningens 
formand, eller hvis 
han er forhindret, 
et andet medlem 
af organisations-
bestyrelsen. 

Træffetiden er: 
Hver torsdag
kl. 15-17 
på kontoret, 
Nygårdsvej 37.

Tænk større.
Vi søger nye, begavede kolleger, som kan se muligheder i mennesker og tal.
Læs mere på karriere.deloitte.dk
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1. Hvad hedder lederen af Bydelens Børnehus?  _______________________________

2. Hvornår afholdtes indvielsen af bydelshuset Krydset?  _________________________

3. Hvornår er der afdelingsmøde på 4. Maj Kollegiet?  ___________________________

4. Hvem er administrator på Ungdomsbos Facebook?  ___________________________

5. Hvornår tager Fritidsudvalget til Ærø?  _____________________________________

6. Hvem er ny piccoline i Ungdomsbo?  ______________________________________

7. Hvem fylder 65 år den 10. maj 2018?  _____________________________________

(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn  ________________________________________________________________

Adresse  ______________________________________________________________

Kuponen indsendes senest 21. marts 2018 til:
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg eller på
www.ungdomsbo.dk/trappenyt
- kun 1 besvarelse pr. husstand.

Der trækkes lod om 3 gavekort til Esbjerg Cityforening på kr. 150,- 125,- og 100,-
Vinderne får leveret deres gavekort direkte i postkassen!

Vindere fra sidste blad

1. præmie Vesla Parnov, Kallesbjergvej 26 J

2. præmie Elva Lyth, Stengårdsvej 90

3. præmie Sv. E. Kristensen, J. L. Heibergs Alle 25

Gæt og vind

Få 7 rigtige...


