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SENIORBO ÆNDRES
Organisationsbestyrelsen har gennem
længere tid arbejdet med planer om
at omdanne Bofællesskabet Seniorbo,
Finsensgade 7 i Esbjerg til en almindelig
afdeling af Ungdomsbo, uden bofællesskabsforpligtelser for beboerne, da
disse forpligtelser har givet anledning
til mange interne stridsspørgsmål i
afdelingen. Der er ikke valgt nogen
afdelingsbestyrelse, så organisationsbestyrelsen har virket som bestyrelse for
afdelingen.

SOMMERHUSUDLEJNING
Organisationsbestyrelsen har ønsket at
anvende fritidsmidler efter salget af vores sommerhus i Ebeltoft, til at benytte
beløbet til yderligere tilbud om leje af
”fremmede” ferieboliger til lejerne, men
det har vist sig vanskeligt at håndtere,
og vi ved ikke på nuværende tidspunkt,
om det kan lade sig gøre ifølge lovgivningen om almene boliger.
Administrationen arbejder på sagen, og
vi håber naturligvis på, at kunne præsentere et godt tilbud snarest.

Nu har organisationsbestyrelsen så
besluttet, at afdelingen skal videreføres
som en almindelig afdeling af Ungdomsbo, som afdeling 46, Seniorbo,
men at lejlighederne kun kan lejes af
seniorer, der er fyldt mindst 50 år, og at
man som lejer ikke må have hjemmeboende børn.

HELHEDSPLAN FOR STENGÅRDSVEJ
Det kører planmæssigt. Der er et godt
samarbejde med vores rådgivere, og det
er blevet besluttet, at tidsplanen for
renoveringen skal gå over 3 år i stedet
for 2 år, for at begrænse generne for
beboerne så vi skal ha´ færre genhusningslejligheder, og så åbner det bl.a.
også op for at mindre lokale firmaer
kan byde ind på de forskellige renoveringsopgaver.

Denne ændring skal så accepteres af
Esbjerg kommune (som tilsynsmyndighed), inden ændringen kan træde i
kraft. – Efterfølgende vil vi så forsøge,
at få valgt en afdelingsbestyrelse, der
skal varetage afdelingens beboeres
interesser.

Der har været afholdt ”gårdrumsmøder”, hvor beboerne har kunnet komme
med forslag til udformningen af de
enkelte gårde. Og forslagene vil blive
indarbejdet i den endelige udformning.
Også udformningen af bydelshuset
tager form. Det er ved at blive fastlagt,
hvilke aktører der skal med fra start, og
om hvorledes der kan foregå ”knopskydning” hvis flere ønsker at deltage.
NYT BYGGERI PÅ FANØ
Vi har modtaget materiale fra Fanø
kommune vedrørende et eventuelt
nybyggeri af 12 – 14 familieboliger på
Storetoft, som vi ser på hvordan – og
hvornår - det kan realiseres.
Organisationsbestyrelsen ønsker alle
beboere, personale og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt
nytår med fred og fremgang for alle.
Claus-Peter Aanum,
organisationsformand

2

Indhold
Aktiv efterårsferie

3

Stor interesse for det
ny bydelshus

4

Studietur

4

Forskellige tema for
gårdrummene

5

Fra kiosk til lejlighed

6

Besparelser ved fraflytning 8
Indflyttesyn digitaliseres

8

Servicetelefon
- åben hele dagen

8

Lægger budget ude
i marken

9

Effektiv drift og
plejeplaner

9

Udstedelse af rekvisition
og faktura på IPad

9

Repræsentantskabsmøde

9

Så bygges der på
Fyrparken 10

10

Fritid i din afdeling

11

Afdelingsbestyrelser

12

Gæsteværelser

14

Festsale

14

Dejlig grill dag

15

Skøn tur til Friedrichstadt 17
Varmemester-oversigt

17

Fritidsudvalget

18

Nye regler for
boligstøtte i 2016

20

Velkommen til Jeanette

20

Velkommen til Sonni

20

Håndboldpigen med
styr på økonomien

21

Tillykke til...

22

Nekrolog

22

Få 7 rigtige...

24

Aktiv efterårsferie
Bydelsprojekt 3i1 havde mange tilbud
Hun lover, at succesen med MadskoI festsalen på Stengårdsvej var der
Der blev spillet fodbold, lavet mad og
len bliver gentaget, men forhåbentligt
madskole om tirsdagen. Her deltog bl.a.
svømmet. Det blev også til en tur i
i et større køkken end på Stengårdsvej,
Mariam, Amira og Heba (forsidefoto).
biografen.
hvor pladsen er trang, og der derfor var
- Det har været sjovt og festligt. Det
Efterårsferien kan være lidt kedelig.
venteliste.
var hyggeligt at lave mad, når man kan
Men ikke for børnene og de unge
Også de andre ferieaktiviteter vil
gøre det sammen med andre, og det
under Bydelsprojekt 3i1.
blive gentaget.
smagte godt, siger de tre piger, der bl.a.
Her havde de arrangeret en række
bagte en kagemand, fordi lederen
spændende tilbud om aktiviteter.
af madskolen sundhedsvejleder
Størst succes antalsmæssigt var
Eva-Maria Schirmer havde fødselsbiografturen, hvor de torsdag den 15.
dag tirsdag den 13. oktober.
oktober så den nye Far til fire-film. Her
Der blev lavet en grønsagsvar der 169 deltagere.
suppe til forret, pizza til hovedret,
Men også turen til Svømmestadion
kagemand til dessert og sunde
Danmark om onsdagen var eftertragtet.
brownies.
Her var der 115 med.
- Samtidig med at vi tilbereder
- Det er mange at holde styre på?
maden, bruger vi tiden på at snakke
- Ja det er det. Men formålet med disse
kostråd, bl.a. var pizza’erne bagt af
30
aktiviteter i efterårsferie er at tilbyde fafuldkornsmel, fortæller Eva-Maria
Der blev gået til den i Kvaglundhalen, hvor
milieaktiviteter for hele familien,
Schirmer.
old.
fodb
drenge spillede
og det er i høj grad lykkedes så
fint, siger bydelsmedarbejder
Lene Holm Poulsen.
Mere travlt havde hun sammen med bydelsmedarbejder
Carsten Hille om tirsdagen,
hvor der var fodboldturnering
i Kvaglund hallen.
Her var 30 drenge i alle
aldre, fordelt på en række
hold, der virkelig gik til den.
Her blev der kæmpet, men
der var også fine donerede
gevinster at spille om for de
tre bedste hold: fodboldbilletter til EfB, drikkedunke og Der blev bagt kagemand til Eva-Maria
De nød samværet både på og uden for banen.
Schirmer.
fodbolde.
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Fine små pizzaer klar til ovnene.

De to drenge er i gang med at bage sunde brownies.
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Stor interesse for det ny bydelshus
Der bliver ikke plads til administrationen
Det nye bydelshus bliver større end
forventet.
Interessen for at blive en del af det
nye hus er meget stor, og der forhandles i disse uger for at få de sidste ting
på plads.
Men samtidig betyder den store interesse, at administrationen ikke flyttes
fra Nygårdsvej til det nye Bydelshus.
- Vi er simpelthen nød til at prioritere,

fortæller direktør Peter Sandager.
- Hvis vi skulle flytte administrationen med, kan vi ikke være på den del af
grunden, der er Ungdomsbos. Grunden
er simpelthen for lille til alle interesserede lejere.
- De parter, vi forhandler om at flytte
ind, ser gerne en hurtigere løsning. De
parter er også et større aktiv for området, end administrationen vil være.

- Desuden er Ungdomsbo fortsat
repræsenteret i huset med varmemesterfunktionerne, ligesom også Bydelsprojektet 3i1 flytter ind, siger Peter
Sandager.
De første streger til det nye Bydelshus tages først i det nye år i en udbudt
konkurrence. Planen er, at byggeriet
skal starte i efteråret 2016.

Studietur
Torsdag den 1. oktober 2015 var medlemmer af afdelingsbestyrelserne i de tre afdelinger 8-13-14 på studietur til
Vejle og Kolding.
Her fik de set, hvordan andre afdelinger havde valgt at
udforme deres gårdrum.

Opsang:

Thorddsse n a s
/

Malerfirmaet Thordsen A/S
Storstrømsvej 35
Bygningsmaler
6715 Esbjerg N
Sprøjtelakering
Tlf.: 75 12 45 33
Tapetsering
www.thordsen.dk
Farverådgivning

Beboerkontor
i afdeling 14
Jeg er efterhånden i tvivl om, hvor mange, der har adgang
til og bruger vores beboerkontor i nr. 28.
Tirsdag den 3. november tog jeg derned for at gøre rent.
Aldrig nogensinde har jeg set et så beskidt toilet. Det så
ikke godt ud. Støvsugeren har også været brugt, men ikke
på vores kontor.
Jeg håber virkelig ikke, at jeg nogensinde kommer ned til
sådan et svineri igen. Gør rent efter dig og efterlad rummet
som du gerne selv vil modtage det.
Joan Sandholm, formand afdeling 14
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Forskellige tema for gårdrummene
Spændende skitseforslag til renovering af gårdrummene på Stengårdsvej
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Fremtidens Stengårdsvej skal ikke være
et lukket område, men derimod i højere
grad koble sig på byen og nærområdet.
Den gennemgribende renovering, der
er planlagt for gårdrummene og området ud mod Stengårdsvej, skal åbne
blokkene på Stengårdsvej op ud mod
omverdenen og invitere indenfor.
Den første skitse for det grønne
område er tegnet, og blev præsenteret
for beboerne ved seks møder først i
oktober måned.
Desværre var deltagelsen ved møderne ikke så højt, men dem der deltog
kom med mange gode input, som arkitekten tog med hjem, når hun arbejder
videre med forslaget.
- Vi kunne da godt have ønsket os, der
havde været flere deltagere, men der
var nogle fine snakke og gode meldinger
om, hvad der var godt, og hvad der var
skidt, siger direktør Peter Sandager.
Det er arkitekt Trine Lybech Madsen,
der fremlagde de første skitser.
- I dag fremstår området meget
lukket. Vi vil med forslaget få området
til at åbne op og hænge sammen med
nærområdet. Det skal bl.a. ske med
etablering af stier på tværs af området,
fortalte arkitekten.
Det er et meget flot og spændende
skitseforslag, som beboerne fik forelagt.
De enkelte gårdrum får hvert sit
tema, så man på den måde kan identificere sig med det sted, man bor.
Der bliver: prydhaven, plantagen,
terrasserne, haverne, marsken, bakkerne
og byparken.

KATTE
Det har i år været et stort problem med
vildkatte på Stengårdsvej.
Hvis I skulle få katte ind i haven, så lad
venligst være med at fodre dem, for så
vil de bare blive ved med at komme, plus at det tiltrækker rotter.
Joan Sandholm
afd. 14

Det bliver dermed helt
andre ting, beboerne får
at se, når de i fremtiden
kigger ud af deres vinduer.
Kun den nye legeplads, som
er etableret i afdeling 13
består.
Forslaget indebærer
også, at de private haver,
der hører til stuelejlighederne, åbnes op ud imod
det grønne område. Der
anbefales anlagt en stor
terrasse til hver lejlighed,
og den nuværende skråning vil blive beplantet, og
dermed være skillelinje fra
det private område til det
offentlige.
Også p-pladserne anbefales ændret. Der vil i fremtiden kun være en enkelt
række, hvor der nu er to,
mens der også etableres ppladser foran det tredje blok
inde i gården. Der vil blive 1
parkeringsplads pr. lejlighed.
Ned langs Stengårdsvej
etableres en række aktivitetssteder. Her kan der f.
eks. være bambus-labyrint,
hængekøje-område,
streetbasket, rollerbane og
skaterbane.
Der arbejdes nu videre
med at tegne det endelige
forslag, og renovering af
gårdrummene starter i
2017.

Arkitekt Jesper Bendix Andreasen drøfter forslagene med
beboere, der var mødt frem til gårdrumsmødet

Arkitekt Trine Lybech Madsen drøfter plan
erne med nogle
af de beboere, der var mødt frem

JØRGEN JENSEN A/S
Alt i tømrer- og snedkerarbejde

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

Tlf 75 15 07 71·
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Fra kiosk til lejlighed
Alle spor er slettet, - nu er det lyst og moderne i den nye lejlighed
- Det er dejligt. Jeg er glad for lejligheden, som er meget flot, siger Hien Thi
Le, som dog regner med, at det kun er
en midlertidig løsning for nogle år.
- Vi har hus på Baggesens Alle, som
vi er flyttet fra, og nu lejer ud. Samtidig
har vi købt et gammelt hus på Ingemanns Alle, som vi ønsker at rive ned
og bygge et nyt hus. Derfor er vi glade
for at kunne blive boende i kvarteret,
selvom lejligheden er lidt dyr.
- Men først skal vi have samlet nogle
penge, siger Hien Thi Le, der nok forventer, at der går mere end et par år, nu
hvor der er et barn mere op vej.
Sådan så det ud i gamle dage, hvor H. P.
Kjøngerskov stod bag disken.

Hien Thi Le i den nye stue hvor der før var
kiosk.
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Siden 1927 har der ligget en kiosk på
hjørnet af Storegade og Grundtvigs Allé.
I de seneste 58 år er det H. P. Kjøngerskov, der har stået bag disken. Og
han havde beholdt den gamle stil, - et
ret så spændende sted at kigge indenfor. Et paradis for gamle minder.
Nu er det slut, og de 87 kvm. er omdannet til en moderne 3 rums lejlighed.
Her bor nu det vietnamesiske ægtepar
Hien Thi Le og Van Thank Ho med deres
lille søn, og en lille ny på vej.

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

team EBA

Eigil Brinch Andersen, Torrupvej 10,
Alslev, 6800 Varde,Tlf. 7526 9600
www.team-eba.dk.
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Få 7 rigtige….
Nu behøver du ikke længere
at klippe i Trappenyt, hvis du
ønsker at deltage i konkurrencen
på bladets bagside.
Du kan gå på nettet
med dine svar:
www.ungdomsbo.dk/trappenyt.
Vi håber med dette nye
tilbud, at endnu flere vil
deltage i konkurrencen.

1927, nu er
Her har der været indgang til kiosken siden
alle spor slettet

Ægteparret er begge i rengøringsbranchen.
Hien Thi Le kom til Danmark fra Vietnam i 1992,
hvor hun sammen med
forældrene blev familiesammenført. Hun er opvokset på
Stengårdsvej.
Ægtefællen Van Thank
Ho er bådflygtning, og kom
dengang til Frankrig.
- Jeg har prøvet at bo i
Frankrig, men jeg foretrækker Danmark, siger Hien
Thi Le, der er glad for at
hun kunne lokke ægtefællen med fra Frankrig til
Danmark.
- Jeg har ikke været i forretningen tidligere, men det
har min søster og mand,

for at købe cigaretter. De bor også her
i nærheden. Men jeg har da set den
gamle mand på gaden.
Lejligheden er en del af afdeling 34,
hvor der hidtil har været 27 to-rums
boliger.

Plantegning over den nye lejlighed

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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Besparelser ved fraflytning
Alle Ungdomsbos lejligheder er nu
opmålt og digitaliseret.
Det betyder, at inspektørerne nu kan
benytte sig af elektronisk syn, når en
lejer fraflytter.
Det gør samtidig processen hurtigere,
så der spares arbejdstid ikke kun for

inspektørerne men også på det administrative plan i bogholderiet.
Men det bliver også billigere for den,
der fraflytter lejligheden.
Der afholdes licitation på istandsættelsesarbejdet hvilket er sket i halvdelen
af alle lejemålene, og indtil nu er der

opnået en generel besparelse på 25-30
procent.
Det drejer sig i første omgang om besparelser på maler- og gulvarbejde samt
rengøring. I løbet af næste år forventer
vi at alle lejemål er med i ordningen,
fortæller driftschef Erik Boyschau.

Indflyttesyn digitaliseres
Det er ikke kun fraflytningen, der digitaliseres. Det sker nu også ved indflytning.
Omkring årsskiftet forventes varmemestrene klar til at foretage elektronisk
indflyttesyn.

Det vil på længere sigt dels give en
tidsbesparelse dels en mere ensartethed
i indflyttesyn, hvor emner vurderes
ud fra en skala, og hvor indflytter for
elektronisk link til at komme med sine
bemærkninger, fortæller driftschef Erik

Boyschau.
- Samtidig betyder det, at synsrapporten journaliseres til administrationssystemet, så den er klar, når lejeren
senere fraflytter boligen.

Servicetelefon - åben hele dagen
Beboerservice har fået et kvalitetsløft
Fra 1. oktober 2015 åbnede Ungdomsbo en Servicetelefon, så beboerne
nemmere kan komme i kontakt med
Ungdomsbo, når du har et akut problem
i lejligheden.
Der er tale om et kvalitetsløft i
beboerservice, siger driftschef Erik
Boyschau.
Telefonnummeret oplyses på din

Mål dit forbrug
— og kend dine vaner

varmemesters telefon uden for kontortiden. Find nummeret på din varmemester på side 17.
Indtil nu har du kunnet ringe til
varmemesteren i kontortiden, og det
kan være svært for nogle lige netop
at komme til telefonen i det tidsrum. I
nogle afdelinger er der en halv time, i
andre afdelinger er der en en hel times

Brunatas målere hjælper dig med at
holde styr på blandt andet vand- og
varmeforbrug samt fugt i din bolig.
Målerne kan fjernaflæses, så vi aflæser
uden at skulle ind i din bolig, og måledata kan læses elektronisk på nettet
med korte intervaller.
Læs mere på
www.brunata.dk eller ring for
information på telefonnummer
77 77 70 70.

2012.11_Ungdomsbo_trappenyt 60 x 120.indd 1
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kontortid, hvor du kan ringe og snakke
med din varmemester. Uden for kontortiden svarer telefonen ikke.
Det gør den nu!
Ringer du på servicetelefonen uden
for varmemesterens kontortid, så
besvares opkaldet af servicepersonalet
i administratonen i kontorets telefontid
og af vagten udenfor dette tidsrum.

Har du lyst til et
ophold i Ungdomsbos
fritidshus på Fanø?
Ring og hør, hvornår
der er ledige uger:
Helene Mathiasen,
tlf. 76 13 50 84

Lægger budget ude i marken
- Inspektørerne bruger også det digitale
værktøj, som IPad giver mulighed for,
når de er på gennemgang ved kommende budgetlægning.

Det betyder, at de kan oprette punkter til budgettet via iPad, mens de går
markvandring/bygningsgennemgang.
- Det forventer vi vil give en tids-

besparelse, samt en opgradering og
ensretning af arbejdet, hvilket kun kan
være en kvalitet i arbejdet, siger Erik
Boyschau.

Effektiv drift og plejeplaner
Alle afdelinger har nu fået digitaliseret
deres udearealer til brug i den daglige
administration, ledelse og servicearbejde,
fortæller driftschef Erik Boyschau.

- Der arbejdes i den kommende tid
med målsætningsbaserede plejeplaner,
som vil blive præsenteret på de kommende afdelingsmøder i marts 2016.

- Her vil beboere få mulighed for at
give deres mening tilkende om, hvilke
opgaver de mener, der skal fokuseres
på i det daglige.

Udstedelse af rekvisition
og faktura på IPad
Varmemester har også fået nyt digitalt
værktøj til at klare det administrative
arbejde i hverdagen, fortæller driftschef
Erik Boyschau.

- Nu kan varmemesteren bestille og
udstede rekvisition i lejemålet via sin
iPad. Derved kan bestillingsarbejdet færdiggøres, mens varmemesteren stadig er

i lejemålet, så bestillinger sker straks.

Repræsentantskabsmøde
Ungdomsbo afholder repræsentantskabsmøde tirsdag den 23. februar 2016.
Det foregår som de seneste tre år i
”Rundetårn” på UC Syd på Skolebakken/
Degnevej.
Det er alle medlemmer af afdelings-

Har du noget
i din afdeling,
som du synes skal
omtales i Trappenyt
–så kontakt
Lydia Lund Rasmussen
Tlf. 7526 9024
Mobil 2093 1363
E-mail: lydia@mail.dk

bestyrelserne, der inviteres. De skal dels
høre om, hvad der er sket i Ungdomsbo
i det seneste år, dels høre om planer for
fremtiden.
Det er et rigtigt vigtigt møde, hvor du
som medlem af en afdelingsbestyrelse

har mulighed for at gøre din indflydelse
gældende.
Senere - i marts 2016 – kommer turen til alle beboerne, hvor de indkaldes
til afdelingsmøder i deres afdeling.

Rådgivning er et spørgsmål
om kvalitet - ikke kun pris

Kongensgade 58
6701 Esbjerg
Tlf. 79 12 54 55
Fax 79 12 54 54
www.tblaw.dk
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Så bygges der på Fyrparken 10
Vi har modtaget:
Så bygges der nyt på Fyrparken 10
i Sædding, hvor den kommunale
fritidsklub ”Klub 10’eren” tidligere
havde til huse i Ungdomsbo’s
bygninger.
Den folkekirkelige forening
”Esbjerg Indre Mission” købte og
overtog byggegrunden af Ungdomsbo pr. 1. juli 2014 med henblik på at opføre et nyt foreningshus/missionshus til klubaktiviteter,
møder og andre arrangementer.
Derpå fulgte en længere planlægningsproces med udarbejdelse
af byggetegninger, godkendelse
hos Søfartsstyrelsen, nabohøring
og endelig genkendelse af byggeprojektet hos Esbjerg Kommune.
Nybygningen kommer til at
indeholde klublokaler, et centralt
«café-/opholdsområde», et
større mødelokale, samt øvrige
naturlige faciliteter i et sådant
Model af Indre Missions kommende fore
ningshus på Fyrparken 10
foreningshus.
Vi er meget taknemmelige for den
centrale og åbne placering, som huset
gen” for Sædding, Fovrfeld og Ådalen.
Vi ser frem til det kommende nabofår som nabo til Sædding Centeret,
Mens disse linjer skrives, er der kun få
skab med beboerne i Ungdomsbo!!
Sædden Kirke og et dejligt boligomdage til 1. spadestik.
- Alle interesserede er velkomne til at
råde, hvor der både er etagebyggeri og
Når dette nummer af ”Trappenyt”
kigge forbi 6
parcelhuse.
udsendes, skulle byggeriet meget gerne
Man kan i øvrigt følge byggeprojektet
Der er gode sti- og busforbindelser
være kommet godt i gang.
på vores hjemmeside:
i området. Desuden er der oplagte
Planen er, at vi når så langt med
http://esbjerg.indremission.dk/foelgmuligheder for udendørsaktiviteter for
byggeriet i 2015, at det ikke bliver
byggeriet/
klubarbejdet i nærområdet, samt for
nødvendigt med vintersikring. Det enforskellige udadrettede arrangementer
delige byggeri skulle gerne stå færdigt i
Niels Peder Kristensen
som f.eks. medvirken ved ”Aktivitetsdaforåret 2016.
formand for Esbjerg Indre Mission

Hjertestartere med manual findes følgende steder:
Nygårdsvej 41 D

6700 Esbjerg

Til venstre for døren til opgangen.

Platanvej 15

6700 Esbjerg

Ved indgang til viceværtkontoret.

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 viceværtkontoret.

Fyrparken 348

6710 Esbjerg V

Til højre for døren til vaskeriet.

Thulevej 104

6715 Esbjerg N

På plankeværket ved siden af porten.

Tvillingernes Kvarter 88

6715 Esbjerg N

På endevæg af vaskeriet.

Kallesbjergvej 28 E

6720 Fanø

Ved indgang til viceværtkontoret.

Hent APP: ”TrygFonden - Hjertestarter” til mobilen og iPad. APP’en giver en
vejledning i, hvordan du bruger hjertestarteren, yder førstehjælp og tilkalder hjælp.
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Fritid i din afdeling
Fyrparken
BilliardKlub

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

Thulevej

Motionsrum
Thulevej 380
Kontaktperson:
Charlotte Larsen, Thulevej 6

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

Stengårdsvej
Cykelværksted

Motionsrum

Sauna

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

Platanvej 4A, kld.
– åbent døgnet rundt
Henvendelse viceværtkontoret

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 88
- tirsdag og torsdag
kl. 9.00-12.00 og 13.00-15.00
+ hver anden weekend i ulige uger

Stengårdsvej 58
- hver anden lørdag i ulige uger fra
kl. 12.00

Akvarieklub

Aktivitetshus for ældre med
anden etnisk baggrund

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
på petanquebanen afd. 18
(ved den store legeplads/
Stengærdet 64)
- fredag kl. 14.00
Petanque ved ”Højhuset”
- fredag kl. 14-16
Vinterhalvår:
Dart i Festsalen
- fredag kl. 14-16

Mosaikken

Stengårdsvej 128, st tv
- mandag-torsdag kl. 10.00-16.00
- fredag kl. 11.00-15.00.

Toftsvej

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

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.

Har du bidrag til
“Fritid i din afdeling”
eller ændringer
så kontakt:
journalist Lydia Lund Rasmussen
- mail: lydia@mail.dk
- tlf. 75 26 90 24
eller administrationen.
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Ta’ ud og gem

Afdelingsbestyrelser
Afdeling 1 - Toftsvej
Tom Petersen, Toftsvej 26
Lone Mikkelsen, Toftsvej 40
Linda Christensen, Toftsvej 40
Beboerkontor: Toftsvej 24, kld.
1.tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30
Afdeling 2 - Hermodsvej m.fl.
Flemming Guldberg Sørensen,
Palnatokes Allé 31
Lene Sørensen, Hermodsvej 29
Kirsten Pedersen, Hermodsvej 29
Bo Sørensen, Palnatokes Alle 23
Arne Mikkelsen, Hermodsvej 27
Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30
Afdeling 3 - Jagtvej m.fl.
Orla Petersen, Palnatokes Allé 13
Willy Kannebjerg, Palnatokes Allé 13
Palle Christiansen, Jagtvej 60
Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30
Afdeling 4 - Hermodsvej
Erik Sibbert, Hermodsvej 7
Lillian Sibbert, Hermodsvej 7
Aksel Jensen Korsholm, Hermodsvej 17
Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.
1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30
Afdeling 5 - Sp. Møllevej
Inger Stigaard Sandholm, Tulipanvej 44
Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295
Ann L. J. Bøckhaus, Sp. Møllevej 273
Beboerkontor: Nellikevej 18
1.onsdag i måneden kl. 18.30-19.30
Afdeling 6-7-37
Platanvej, Skolebakken,
J. L. Heibergs Allé m.fl.
Ole Antonsen, J. L. Heibergs Alle 7
Richard Yde Pedersen, Platanvej 2A
Ulla Norsgaard Toby, Platanvej 11
John Hansen, Platanvej 9
Peter Weilkiens, Platanvej 3
Beboerkontoret: Skolebakken 62
1. onsdag i måneden kl. 18.30-19.00
Afdeling 8 - Stengårdsvej 60-118
Elva Lyth, Stengårdsvej 90
Michael A. Pedersen, Stengårdsvej 84
Inger Tingberg, Stengårdsvej 116
Egon Lindberg Madsen, Stengårdsvej 98
Leif Hohn, Stengårdsvej 108
Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30
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Afdeling 9-10 - Fyrparken 14-40,
Jerrigsvej m.fl.
John Sørensen, Fyrparken 18
Walther Thinnesen, Fyrparken 28
Mette Helth Aasted, Karl Andersens vej 68
Jan Andreasen, K. Andersens Vej 76
Joan Langgaard, Fyrparken 18
Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.
1.tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00
Afdeling 11 - Sneumvej 37-107
Birgit Bossen, Sneumvej 107
Mette Rømer, Sneumvej 45
Inge Kop Schmidt, Sneumvej 51
Afdeling 12 - Sneumvej 13-33
Erna Nielsen, Sneumvej 25A
Diana S. Vinbech, Sneumvej 29A
Vivian Kop Damkjær Schmidt, Sneumvej 31 C
Afdeling 13 - Stengårdsvej 120-142
Egon Hansen, Stengårdsvej 120
Abderrazah B. Mohamed Abidli, Stengårdsvej 120
Enes Todorovac, Stengårdsvej 140
Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld.
1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00
Afdeling 14 - Stengårdsvej 24-58
Joan D. Sandholm, Stengårdsvej 44
Henning Rødgaard, Stengårdsvej 8
Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14
Gunnar N. Vindelev, Stengårdsvej 12
Aydrus O. Ahmed, Stengårdsvej 26
Beboerkontor: Stengårdsvej 28, kld.
1. torsdag i måneden kl. 19.00-20.00
Afdeling 17 - Stenkrogen
ingen afdelingsbestyrelse
Afdeling 18 - Stengårdsvej 9-311 m.fl.
Nils F. Bangsholt, Stengærdet 24
Hanne B. Ladevig, Stengårdsvej 111
Kirsten Gaulshøj Stengårdsvej 47
Annette V. Larsen, Stengårdsvej 31
Inge-Lise Bangsholt, Stengærdet 24
Beboerkontor: Stengårdsvej 203
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19300
Afdeling 20 - Torvegade 49
Bo Christensen, Torvegade 49
Thomas Bull, Torvegade 49
John Hansen, Torvegade 49

Afdeling 21 - Thulevej
Kaj Erik B. Kristensen, Thulevej 420
Charlotte P. O. Larsen, Thulevej 6
Camilla Grandt Andersen, Thulevej 412
Thomas Christensen, Thulevej 384
Thomas Gregersen, Thulevej 412
Beboerkontor: Thulevej 4
1.tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30
Afdeling 22-23
(Jerne/Tjæreborg Kollektivboliger)
Gerda S. Jørgensen, Sønderled 8
Krista A. Nielsen, Sønderled 4
Mona-Lise Pedersen, Mellemvangs Alle 1B
Afdeling 26-29 - Fyrparken
Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180
Jesper Hauborg, Fyrparken 404
Per Bache, Fyrparken 540
Heidi Munksgaard, Fyrparken 308
Bo Kremerbak, Fyrparken 440
Beboerkontor: Fyrparken 348
2. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00
Afdeling 27 - Fanø
John Birk Petersen, Kallesbjergvej 24 D
Randi Juul, Kallesbjergvej 28 D
Elsebeth M. Pedersen, Kallesbjergvej 22A
Afdeling 28 - Fanø
Kate Kjellerup, Niels Engers Vej 12 C
Lise Mols Poulsen, Niels Engers Vej 12 A
Ane Kathrine Mikkelsen, Niels Engers vej 10B
Afdeling 32 - Nygårdsvej
Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A
Per Holger Hornbæk, Finsensgade 18
Kirsten Nygård, Skjoldsgade 4
Afdeling 34
Storegade/Grundtvigs Alle
Kirsten F. Pedersen, Grundtvigs alle 58 A
Karsten V. Nielsen, Grundtvigs alle 58 C
Frits Grønkjær Nielsen. Grundtvigs alle 58C
Afdeling 35 - Nygårdsvej
Ivan Andersen, Nygårdsvej 42B
Hanne Kyndi Laursen, Finsensgade 10
Otto Larsen, Nygårdsvej 42A
Afdeling 39 - Fanø
Mette B. Lauritzen, Kallesbjerg vej 32 A
Mette Lehmann, Kallesbjergvej 30B
Grethe Johansen, Kallesbjergvej 30 A

Organisationsbestyrelsen

Claus-Peter Aanum,
Karl Andersens Vej 42

Hanne Laursen,
Finsensgade 10

Anett Lunde,
Norgesgade 36

Heidi Munksgaard
Fyrparken 308

Inger Tingberg,
Stengårdsvej 116

Henning R. Radoor,
Fyrparken 180

Afdeling 40 - Tvillingernes/
Tyrens kvarter
Erik Jørgensen, Tyrens Kvarter 7
Sheila Thomson Gemmell, Tvillingernes
Kvarter 206
Jette Hansen, Tvillingernes Kvarter 134
Gitte Brinch Jakobsen, Tvillingernes Kvarter
130
Peter C. Buur Thuesen, Tyrens Kvarter 10
Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.
1.tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00

Afdeling 56-59 - Fanø
Annette Kierkegaard, Lodsvej 63
Jørgen Pedersen, Lodsvej 36 C
Claus Clausen, Lærkevej 11

Afdeling 75 - Gårdkollegiet
Casper Herskind Grønne, Sp. Møllevej 62A
Kasper Fage Sørensen, Sp. Møllevej 62C
Malene Grove Vognsen, Sp. Møllevej 62A

Afdeling 61 - Møllebæk Kollegiet
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 80 - Hedelundvej
- ingen afdelingsbestyrelse

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

Afdeling 81 - Fanø
Kent Stokholm, Spelmanns Toft 14O
Hans Egebo, Spelmanns Toft 14G
Peter S. Johannesen, Spelmanns Toft 14M

Afdeling 42 - Havnegade
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 63 - 4. Maj Kollegiet
Berit Juhl Pedersen, Gl. Vardevej 78
Michelle Chrestensen, Gl. Vardevej 78
Mette-Louise Rechnagel, Gl. Vardevej 78

Afdeling 82 - Kallesbjergvej
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 44 - Islandsgade
- ingen afdelingsbestyrelse
Kontaktperson: Ellen Hørup, Islandsgade 54
Afdeling 45 - Sct. Georgs Kollegiet
- ingen afdelingsbestyrelse
Afdeling 46 - Seniorbo
- ingen afdelingsbestyrelse
Kontaktperson: Poul Jonny, Finsensgade 7
Afdeling 47 - Østergade
Lis Hansen, Østergade 62 E
Else Skov, Østergade 62 D
Kjerstine Lildholdt, Østergade 62 C
Afdeling 48 - Østergade
- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 64 - Grådyb Kollegiet
Bianca Bonne Nielsen, Grådybet 73 E
Ditte Lybecker, Grådybet 73 E
Frederik Kjær Højrup, Grådybet 73 E
Afdeling 66 - Park Kollegiet
Thea Holm Bissø, Sp. Kirkevej 106
Jonas Vinther Pedersen, Sp. Kirkevej 106
Christian Bendorff Matzen, Sp. Kirkevej 106
Afdeling 67-68 - EHI Kollegiet
Stephan Klindtworth Clausen, Sp. Kirkevej
101 A
Anders Sølbæk Olsen, Sp. Kirkevej 99E
Per Mosegaard Jørgensen, Sp. Kirkevej 100C

Afdeling 92 - Kastanien
Niels Peter Enevoldsen, Vølundsvej 2
Marie Reinh. Madsen, Vølundsvej 2
Birgit Sørensen, Vølundsvej 2
(Den førstnævnte i afdelingsbestyrelserne er formand)

Boligforeningen Nybo
Allan F. Nielsen, Enghavevej 21
Arly Pedersen, Carit Etlars Alle 33
Birgitte Jørgensen, Enghavevej 3
Susanne Gjerlufsen Malik, Jagtvej 66
Niels A. Tøndering, Enghavevej 5

Afdeling 51 - Finsensgade
Edith Jensen, Finsensgade 9
Tom Jeppesen, Finsensgade 9
Grethe Vad Madsen, Finsensgade 9
Afdeling 53 - Ringen
Bjarne Stenderup, Ringen 73
Sonja Vandborg, Ringen 75
Bjarne Schmidt, Ringen 71
Afdeling 55-54-52
Norgesgade / Østergade
Tina Vestergaard, Nygårdsvej 8
Rikke Poulsen, Østergade 50
Karen Thamdrup Sørensen, Østergade 56’

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

13

Gæsteværelser
6700 Esbjerg

6705 Esbjerg Ø

6715 Esbjerg N

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

Stengårdsvej 52 kld. (4) - Afdeling 14
Udlejning: Aydrus Osman Ahmed og
Zainab Al-Ward, Stengårdsvej 26 st.th.,
tlf. 60 66 88 90 / 60 66 88 92 mellem kl.
17-20.
Ingen henvendelser i weekenden.

Thulevej 140 (4) - Afdeling 21
Udlejning: Kaj Kristensen,
Thulevej 420, tlf. 60 69 54 41
Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-18:00

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

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. 17-20.
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

6731 Tjæreborg
Sneumvej 69 (2) - Afdeling 11
Udlejning: Mette Rømer
Sneumvej 45, tlf. 41 47 05 47
Priser - inkl. moms:
1. nat
Efterfølgende nætter
1 uge
Pr. måned
Pr. måned m. kontrakt

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

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

Festsale
6700 Esbjerg

6705 Esbjerg Ø

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

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)

Møllebæk Kollegiet, Spangsbjerg Møllevej Afdeling 61
Plads: 60 personer
Udlejning: Christian Petersen
Spangsbjerg Møllevej 54E, mobilnr.: 40 50 01 08
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: Tom Petersen,
Toftsvej 30, tlf. 40 38 61 41
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

14

Nellikevej 18 - Afdeling 5
Plads: 40 personer
Udlejning: Maj-Britt Jensen,
Spangsbjerg Møllevej 295, st. tv., tlf. 75 14 00 31
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. 17:00-20:00
Udlejes kun til beboerne på Stengårdsvej
Strandby Kirkevej 133, kld. - Afdeling 2, 3, 4
Plads: 20 personer
Udlejning: Kirsten Pedersen
Hermodsvej 29, 1. tv., tlf. 23 67 05 68
Udlejes kun til beboerne i afdeling 2-3-4
Vølundsvej 2 - Afdeling 92
Plads: 20 personer
Udlejning: Lillian Hjort Jensen,
Vølundsvej 2, tlf. 75 15 15 87
Udlejes kun til beboerne i afdeling 92

6710 Esbjerg V
Fyrparken 20-22 kld. - Afdeling 9
Plads: 40 personer.
Udlejning: Rita Thuesen,
Fyrparken 14, 1, tlf. 28 38 81 74
Træffetid: Kl. 17:00-19:00

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 454 - Afdeling 21
Plads: 45 personer
Udlejning: Kaj Kristensen,
Thulevej 420, tlf. 60 69 54 41
Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-18:00

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

Dejlig grill dag
Beboerne i afdeling 18 havde en dejlig dag med god
mad, konkurrencer og hyggeligt samvær
Der mødte også mange op, men bestyrelsen vil næste gang gerne se endnu
flere.
På bestyrelsens vegne
Nils Bangsholt, afdelingsformand

Alle beboere i afdeling 18 var den 8.
august 2015 inviteret til grilldag og hyggeligt samvær ved den gamle legeplads.
De mødtes kl. 13.00. Det var ideelt
vejr til at grille, og i det hele taget til at
opholde sig udendørs.
Der blev serveret grillmad fra 4
grill, og der var en del forskellige ting på
menuen, og dertil hørende drikkevarer,
så alle var glade og nød de mange timers
samvær.
For børn og voksne blev der efter
bespisningen afholdt konkurrencer med
dertil hørende præmier. Alt i alt var det
en dejlig dag.
Beboerne blev inviteret i god tid før
dagen, da bestyrelsen skulle orienteres
om, hvor mange der ville være med på
denne dag med hensyn til indkøb.

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

Hovedkontor • Østre Havnevej 4 • 6700 Esbjerg • Tlf. +45 7518 0111 • Fax. +45 7545 1004
Kolding • Egtvedvej 1, 6000 Kolding • Tønder • Ndr. Landevej2A, 6270 Tønder

www.ingenior-ne.dk
Medlem af TECH SAM gruppe

Rådgivende Ingeniører FRI
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www.thomsenglas.dk
www.thomsenglas.dk
www.thomsenglas.dk

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

Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt
Altid
omhyggeligt,
effektivt
og du
hurtigt
arbejde
i høj kvalitet.
Her kan
forarbejde
i høj kvalitet.
Her kan du forvente
fagmæssigt
kvalitetsarbejde
Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt
vente
fagmæssigt
kvalitetsarbejde
til
tiden,
af uddannede
arbejde
iudført
høj kvalitet.
Her kan medardu fortil
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Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 22 55
Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø
Tlf. 75 16 33 55

GULVAFSLIBNING

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

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

Helgolandsgade 28 • 6700 Esbjerg • 75 15 79 00

• Vinduespolering
• Tæpperens
• Udlejning af affugtere

Sikringscenter
Totalleverandør
indenfor låse- og
adgangskontrolsystemer
Helgolandsgade 22 . 6700 Esbjerg
Fax 75 453 532 . elt@elt.dk
www.elt.dk

Esbjerg Vinduespolering
& Rengøringsselskab A/S
Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

Tlf. 75 123 666
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Skøn tur til Friedrichstadt
Onsdag den 19. august 2015 var det
tidligt op.
Der var inviteret til udflugt for pensionister i afdelingerne 9-10 og 26-29.
Turen denne gang gik til Friedrichstadt.
Det skulle være Tysklands svar på Venedig med alle de kanaler og broer. Så
smukt. Solen ja den legede lidt med os
som ofte da vi mødtes kl. 8. til afgang.
Alle mødte glade og forventnings
fulde op, så vi havde masser af solskin ombord. Vores chauffør kom fra
Ansager i en fin dobbeltdækker. Bussen
blev pakket med drikkevarer, så rejste vi
af sted.
Første pause var Sølvsted Rasteplads,
hvor vi kunne strække ben, få lidt til
halsen, samt få lettet trykket inden vi
kørte videre.
Så nåede vi grænsen. Vi fik en halv

time til lidt indkøb, men da vi kom
samme sted til indkøb på hjemturen, så
var det jo op til folk, om de ville handle
eller vente.
Vi ankom til Friedrichstadt omkring
middag. Vi fik en skøn middag på Hotel
Holsteinisches Haus, - en stor wienerschnitzel med alt tilbehør samt brun
sovs og rødkål.
Desserten var vi lidt i tvivl om, men
kom frem til, det var moderne. Frossen
yoghurt, hm siger vi bare. Jeg og mine
to søde veninder delte en flaske rødvin
dertil.
Efter en dejlig middag var det tid til
at finde ud af, om man var til sejlads
eller en tur igennem byen på gå ben.
De fleste valgte sejlturen, der var to
både, den ene til 50 med dansk guide,
den anden til 25 med tysk guide. De
fleste tog med den danske guide. Hun

var dygtig til at fortælle: mange flotte
haver, huse, havenisser med mere, var
der at beundre. Så skøn en tur. Så blev
kl. 15., og vi mødtes atter ved bussen
med næsen hjemad, dog med holdt ved
grænsen til handel.
En mindre del var blevet lidt sultne,
da vi nåede dertil. Eller er det princippet
med, at en carry wurst hører med ved
grænsehandel!
Vi nåede Fyrparken omkring kl. 18.
Dejligt at være hjemme igen, det var
en dejlig dag. Jeg ser frem til næste
pensionistudflugt om et år.
En stor tak til afdelingsbestyrelserne
for deres store arbejde inden for fritidsinteresser og udflugter.
Pia Laursen, afdeling 9.

Varmemester-oversigt
Afdeling 1-11-12-34-53
Varmemester Bjarne Vilster
Kontor
Toftsvej 40 kldr.
Telefon
75 13 12 30
E-mail
afd1@ungdomsbo.dk
Kontortid
Mandag - fredag kl. 9.00 – 9.30
Afdeling 6-7-37
Varmemester Gerd Nielsen
Kontor
Platanvej 15
Telefon
75 13 14 36
E-mail
afd6@ungdomsbo.dk
Kontortid
Mandag - fredag kl. 9.00 – 9.30
Kollegier
Varmemester
Kontor
Telefon
E-mail
Kontortid

Susanne Lauridsen
Spangbjerg Møllevej 62
77 77 44 00
afd45@ungdomsbo.dk
Mandag - fredag kl. 11:30 - 12:00
Torsdag tillige kl. 15.00 – 16.00

Afdelinger i midtbyen
Varmemester Michael Riber
Kontor
Østergade 62 A
Telefon
75 45 39 50
E-mail
afd20@ungdomsbo.dk
Kontortid
Mandag - fredag kl. 9.00 – 9.30

Afdeling 2-3-4-5-22-92
Varmemester Brian Skytte
Kontor
Hermodsvej 31, Indgang gavlen
Telefon
75 13 46 21
E-mail
afd2@ungdomsbo.dk
Kontortid
Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30
Kontortid
Nellikevej 18
mandag og torsdag kl. 9:15 – 9:45
Afdeling 8-13-14-17-18-80
Varmemester Freddy Krogager
Varmemesterassistent Brian Nielsen
Kontor
Stengårdsvej 163
Telefon
75 14 54 56
E-mail
afd8@ungdomsbo.dk
Kontortid
Mandag - fredag kl. 9.00 – 10.00
Afdeling 9-10-26-29
Varmemester Per Bylund
Kontor
Fyrparken 348
Telefon
75 15 23 27
E-mail
afd9@ungdomsbo.dk
Kontortid
Mandag - fredag kl. 9.00-10.00

Afdeling 40
Varmemester
Kontor
Telefon
E-mail
Kontortid

Hans Hansen
Tvillingernes Kvarter 88
75 15 75 35
afd40@ungdomsbo.dk
Mandag - fredag kl. 9.00 – 9.30

Afdeling 21
Varmemester
Kontor
Telefon
E-mail
Kontortid

Henning Skaarup
Thulevej 104
75 15 17 05
afd21@ungdomsbo.dk
Mandag - fredag kl. 9.00 – 9.30

Afdeling 27-28-39-56-58
Varmemester Jan Jensen
Kontor
Kallesbjergvej 28 E
Telefon
75 16 26 73
E-mail
afd27@ungdomsbo.dk
Kontortid
Mandag - fredag kl. 9.00 – 9.30
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Svømmestadion Danmark/Wellness
Har du lyst til vandplaskeri, sjov, leg og
velvære i Svømmestadion Danmark?
Fritidsudvalget har for en periode
forsøgt at tilbyde vores beboere billetter til næsten halvpris, hvilket har været
en kæmpe succes.

Fritidsudvalget fortsætter succesen
og giver dig mulighed for at være vandhund så ofte du har lyst.

Billetprisen:
Voksne: 48 kr. (normalpris er 75 kr.)
Barn: aldersgruppe 3-15 år: 28 kr.
(normalpris er 42 kr.)
Billetterne sælges fra kontoret
Nygårdsvej 37 i åbningstiden.

Kom til håndbold/fodbold
For de boldinteresserede arbejder Fritidsudvalget på at skaffe håndbold- og
fodboldbilletter.
Du kan følge med her i Trappenyt

eller på hjemmesiden www.ungdomsbo.
dk, når vi har kamptidspunkter og
salgsperioden på plads.

Billetprisen: 50 kr. pr. billet.
Billetterne sælges fra kontoret Nygårdsvej 37 i åbningstiden.

Pensionistudflugt
Fritidsudvalget havde arrangeret en
pensionistudflugt onsdag den 16. september 2015, og det blev en bragende
god tur med 52 deltagere.
Vi startede kl. 10 fra Museumspladsen
og kørte til Abelines gård, hvor der var
ophold i ca. 2 timer.
Vi fik en god rundvisning og hørte om
gårdens historie. Her fik vi indblik i, at
tiden dengang krævede stort slid, men

der var stort sammenhold i familien.
Derefter kørte vi til Ringkøbing havn,
hvor vi nød vores medbragte frokost.
Næsten alle gik en tur i de gamle
gader og på havnen.
Derefter gik turen via Ringkøbing
fjord og Stauning til Hodde kro, hvor
middagen bestod af en kæmpe wienerschnitzel og hjemmelavet is.
Turen gik herefter hjemad, hvor vi var

ca. kl. 19. Efter hjemkomsten blev der
givet udtryk for stor tilfredshed med
turen, og et ønske om en pensionist
udflugt til næste år.
Fritidsudvalget syntes, det er en god
ide, så i september 2016 kommer der en
lignende tur, som I kan godt kan glæde
jer.
Egon Hansen
Fritidsudvalget

Ingen 50 års jubilarer i år
Torsdag den 4. december 2000 holdt
Ungdomsbo for første gang en sammenkomst for trofaste beboere.
Det vil sige beboere, der har boet i
Ungdomsbo i 50 år!
Sådan har det været lige siden den

første torsdag i december. Der har hvert
år været mellem fem til ti 50 års jubilarer.
I 2010 kom de første 60 års jubilarer
med. Der var i alt fem 60 års jubilarer,
men det var også det eneste år, der
kunne mønstre 60 års jubilarer.

I år bliver der desværre ingen jubilæums-sammenkomst. De beboere, som
kunne have haft jubilæum i år, er flyttet
til en bolig undenfor Ungdomsbo i 2013.

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

7515 3755
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Afdelingsbestyrelser og
beboere har mulighed
for at træffe foreningens
formand, eller hvis han er
forhindret, et andet medlem
af organisationsbestyrelsen.
Træffetiden er:
Hver torsdag kl. 15-17
på kontoret, Nygårdsvej 37.

Dejlig mad og fine vine
Der var rigtig dejlig mad og fine vine,
- og der var rigeligt af begge dele,
fortæller Gerd Nielsen, der var en af
deltagerne ved fritidsudvalget Vinsmagning med Ingers ost og vin torsdag den
29. oktober 2015.
Det foregik på Frandsens fabrik i hyggelige omgivelser.
Der var plads til 20 personer, og prisen var kr. 200,-, men der var fuld valuta for prisen, fortæller Gerd Nielsen.
- Maden blev leveret af restaurant
Sydvesten. Der var både forret, hovedret og dessert. Rigtig skøn mad, og så

fik vi vin, som passede til menuen.
- Ind imellem blev der fortalt om de
enkelte vine, om distriktet og slotshistorie. I alt 10 forskellige vine fik vi smagt:
der var både mousserende vin, hvidvin,
rødvin og portvin.
- Vi sluttede af med en fremragende
Amarone vin, som vi købte et par flaske
af, der skal nydes juleaften, fortæller
Gerd Nielsen.
- Vi har før været til vinsmagning,
men det her var toppen, og det var alle
pengene værd!

Der blev også afholdt en vin konkurrence,
så deltagerne kunne bevise, de havde hørt
efter. Her er én af vinderne med gevinste
n.

Biografbilletter
Fritidsudvalget har som et nyt forsøg
udbudt biografbilletter til beboerne i
Ungdomsbo.
Der var tale om to premiere film, én
for voksne og én for børn:

HUSK
Juletræsfest: søndag
den 6. december
2015 kl. 14-17 i
Kvaglundhallen

Til den nye Klovn film blev der solgt
19 billetter fordelt på 3 forskellige
datoer.
For børnene var det den nye Far til
fire-film, og her blev der solgt 18 billet-

ter fordelt på 3 forskellige datoer.
I fritidsudvalget vil man nu drøfte,
om salg af biografbilletter skal gentages til næste år.

X-MAS ØL BLÅ eller HVID
6 x 0,33 cl. dåser
frit valg

Bøndergårdsvej 1 · 6700 Esbjerg
Slik
løs vægt
100 gr.

kr.

95

kr.

6

25,+ pant

Billetpris: 30 kr.
Ceres jule-hvidtøl
6 x 0,33 cl. flaske

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

kr.

18,+ pant

JULIUS AND
2600 gram

kr.

69 95
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Vigtigt:

Nye regler for boligstøtte
Hvis du får boligstøtte så vær opmærksom på at der gælder nye regler fra 2016
Fra 2016 behøver du ikke give besked til
Udbetaling Danmark, hvis din husstands
indkomst ændrer sig i løbet af året.
Udbetaling Danmark får nemlig hver
måned besked fra SKAT – dog ikke, hvis
du er selvstændig eller har indkomst fra
en udenlandsk arbejdsgiver.
Hver måned bruger Udbetaling
Danmark oplysningerne fra SKAT til at
se på, hvor meget boligstøtte, du skal

have udbetalt. Derfor kan du fra 2016
opleve, at din boligstøtte er forskellig
fra måned til måned. Det sker, hvis husstandens indkomst ændrer sig så meget,
at du har ret til enten højere eller lavere
boligstøtte.
Du får brev fra Udbetaling Danmark,
hvis du får mere eller mindre udbetalt,
end du plejer.
De nye regler ændrer ikke på, hvem

der kan få boligstøtte.
Husk at Udbetaling Danmark stadig
skal have besked, hvis der sker andre
ændringer i din situation, som kan
påvirke din boligstøtte.
Læs også om boligstøtte her:
borger.dk/boligstøtte
Du kan også altid ringe eller skrive
til Udbetaling Danmark, hvis du har
spørgsmål.

Velkommen til Jeanette
Startet som elev i administrationen
Jeanette Knudsen 24 har allerede en
uddannelse som markedsføringsøkonom,
men valgte alligevel at starte på ny som
elev i administrationen hos Ungdomsbo.
Det var hjemegnen, der kaldte, og
hun har derfor sammen med kæresten
købt hus i Brørup.
- Jeg har i to år været ansat i optikerkæden CrossEyes. Det var et spændende
og meget udforende arbejde, hvor jeg
blev kastet ud i lidt af hvert, så jeg blev
vant til at arbejde selvstændigt, fortæl-

ler Jeanette Knudsen og fortsætter:
- Men efter fire år i Århus trak hjemegnen, og jeg synes, det kunne være
spændende at arbejde i en boligforeningen, så derfor søgte jeg pladsen som
elev. Jeg har ikke noget imod at skulle
være elev igen.
- Vi har købt et billigt hus, - et håndværkertilbud, så der er nok at give sig
til i fritiden. Og så har jeg fået en stor
drøm opfyldt. Jeg er blevet hundejer.
Jeanette Knudsen skal det første

Jeanette Knudsen er ny elev i administrationen

halve år være i udlejningen, derefter
et år i økonomiafdelingen og til slut et
halvt år i udlejningen igen, så hun kommer hele vejen rundt.

Velkommen til Sonni
Elev nummer 2 som ejendomsservicetekniker
Ungdomsbo har planer om selv at uddanne nogle af de kommende viceværter.
Derfor tager vi i 2015 tre nye elever
ind som ejendomsservicetekniker.
Sonni Lemche (21) er nummer to, som
har bestået det indledende skoleophold
og de tre måneders prøvetid.
Det meste af tiden skal han være på
Fanø, og de resterende uger fordeles
mellem Midtbyen og Toftsvej, så elevtiden kan blive så alsidig som muligt.
Sonni Lemche er indfødt esbjergenser,
og han har allerede prøvet en del.
Efter folkeskolen tog han på Handelsskolen og var dernæst i butik.
Men valgte så at skifte spor. Han ville

20

være tømrer og gik på tekniske skole,
men da det ikke lykkedes at få en læreplads, droppede han ud igen.
- Hvorfor så ejendomsservicetekniker?
- Det var min onkel, der fik mig inspireret til at gå i gang. Han er selv ansat
som vicevært ved Ungdomsbo, fortæller
Sonni Lemche.
- Hvad er så indtrykket fra de første
3 måneder?
- Jeg synes, det har været rigtig godt,
og det indebærer i hvert fald mange
flere ting, end jeg troede.
- Ingen dage er ens. Jeg kan godt li’
at gå på arbejde og ikke vide, hvad der
sker. Det er ikke bare det samme dag ud

ejendomsserSonni Lemche er ny elev som
vicetekniker
og dag ind. Det er meget afvekslende.
- Hvad sker der i din fritid?
- Jeg er ud af en rigtig fodboldfamilie, så jeg ser tit EfBs kampe. Selv
spiller jeg også lidt fodbold, dog bare
for sjovt.

Håndboldpigen med
styr på økonomien
Anette Pedersen er ny regnskabs- og kontorleder
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Der bliver rykket en hel del rundt på
pladserne i administrationen på Nygårdsvej i disse måneder.
Det blev kun til et års
tid for Claus Larsen i
jobbet som regnskabsog kontorleder. Han fik
tilbudt et job, han ikke
kunne sige nej til.
Som ny regnskabsog kontorleder er udnævnt Annette Pedersen (40). Hun har været
ansat på Ungdomsbo
som økonomiassistent
siden januar 2011.
Med denne udnævnelse bliver der
flyttet lidt rundt på
arbejdsopgaverne, idet
Annette Pedersen beholder løn og HR-funktionen, og der for skal
af med andre opgaver
for at gøre plads til
ledelsesdelen.

Det er en rigtig håndboldpige, der nu er
forfremmet. Håndbold har altid taget og
tager stadig en stor del af hendes fritid.

Trappenyt tegner her en portræt af
den nye regnskabs- og kontorleder.

De syv hurtige
Familie
- Jeg har to børn, sønnen Mark på 19 år
og datteren Cecilie på 14 år.
Fritid
- Der går meget tid med håndbold, hvor
jeg er afdelingsleder i klubben i Sønderris. Her er der omkring 150 spillere, så
der er megen planlægning og koordinering, der skal klares.
- Jeg går også tit en tur i hallen for at
se håndboldkampe. Arbejdet i klubben
giver mig god energi, ligesom der også
er den sociale del, så det sætter jeg pris
på.
- Selv spiller jeg kun på ”kaffe og

kage-holdet”, som vi kalder det. Det er
udendørshåndbold om sommeren.
Motion
- Jeg går til spinning, og så bliver det til
nogle løbeture. Jeg går også lange ture,
bl.a. har jeg en fast venindeaftale.
TV
- Det bliver ikke til meget. Det er mest
nyheder og dokumentarprogrammer. Og
så ser jeg selvfølgelig håndbold.
Biograf
- Jeg er medlem af biografklubben, så
jeg kommer jævnligt i biografen.

Bøger
- Det er mest autentiske bøger, jeg læser. Jeg har lige læst Livskæntring, som
handler om ulykken på Præstø Fjord.
Musik
- Jeg har i år for første gang været
på Skanderborg Festival. Det er noget
af det fedeste og smukkeste, jeg har
prøvet.
- Men det bliver da til en del koncerter, bl.a. på Tobakken, ligesom vi er en
flok veninder, der har en tradition med
deltage til Esbjerg Rockfestival.
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Tillykke til….
Inspektør Lars Schütt, fylder 50 år
den 31. januar 2016

25 år i
Ungdomsbo
Følgende beboere har boet
i samme lejlighed i 25 år:
Ejgil Kresten, Sneumvej 33B
(flyttet ind 15. december 1990)

Søren P. Petersen, Stengårdsvej 293
(flyttet ind 1. januar 1991)
Bent Bluhme, Fyrparken 390
(flyttet ind 1. januar 1991)
Jytte Lyst, Fyrparken 182
(flyttet ind 1. januar 1991)
Robert Vinter, Bøndergårdsvej 5 B
(flyttet ind 15. januar 1991)
Jens Jakob Plauborg, Palnatokes Alle 1
(flyttet ind 1. februar 1991)
Hans Sigurd Hansen, Fyrparken 242
(flyttet ind 15. februar 1991)

Nekrolog
Berit Skanderup er død, 64 år gammel

Oplag: 4.200
Tryk: Grafisk Trykcenter A/S
Papir: NOPA MATT (Svanemærke)
Det er tilladt at citere fra bladet
med tydelig angivelse af kilde.
Næste nummer af Trappenyt
udkommer omkring
1. marts 2016.
Materiale til dette nummer skal være
redaktionen i hænde senest
13. januar 2016.
Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
Tlf. 76 13 50 50
E-mail: post@ungdomsbo.dk
www.ungdomsbo.dk
Telefonerne er åbne:
mandag-onsdag fra
torsdag
fra
og
fredag
fra

kl. 10.00-14.00
kl. 10.00-12.30
kl. 14.00-17.00
kl. 10.00-12.30

Kontorets åbningstid:
mandag-onsdag
kl. 10.30-13.30
torsdag
kl. 14.30-17.00
fredag
kl. 10.30-12.30
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Vi har mistet
vores kære,
engagerede, gode
næstformand,
Berit Skanderup,
den 22. oktober
2015.
Hun tabte desværre kampen mod
cancer.
Berit var i en årrække afdelingsbestyrelsesmedlem i afdeling 27
– Kallesbjergvej i Nordby på Fanø
– hvor hun også blev afdelingsformand, inden hun i 2003 blev valgt
til Ungdomsbos organisationsbestyrelse, og valgt som næstformand i
2006.
Der var aldrig tvivl om, hvor
udgangspunktet for Berits arbejde
i boligforeningen var, nemlig hos
beboerne. Hendes store sociale
engagement var altid at forsøge at
skaffe de bedst mulige betingelser
for beboerne i Ungdomsbo, og hun
talte for, og opfordrede alle til at
være aktive i beboerdemokratiet og
udnytte råderetten mest muligt.
Lærlinge og studerende på vore
kollegier havde Berits helt store
bevågenhed, og hun var utrættelig
i sin indsats for at fremme og forbedre deres muligheder i ungdomsboligerne og i vores organisation.
Berits behagelige personlighed
og engagement for byggeteknik og

indretning var med til at præge diskussionerne, og beslutningerne om
byggerier i organisationsbestyrelsen,
og hendes insisteren på at forbedre
og udvikle muligheder i bebyggelser
er velkendte.
Hun opfordrede altid til, at vi med
alle vore beslutninger skulle opføre
os ordentligt over for alle de, som
beslutningerne var rettet imod, og
hun var altid ydmyg og aldrig bange
for selv at gå forrest som det gode
eksempel.
Ordentligheden kom ligeledes til
udtryk, når vi skulle opsætte mål og
lave handleplaner for fremtiden såvel i Ungdomsbo, som i BL (Boligselskabernes Landsforening) hvor Berit
var indvalgt i repræsentantskabet
for 7. kreds. – Man kunne altid
regne med, at Berits meninger stod
skarpt, men også at hun altid var
positiv og nem at samarbejde med.
– Hun gav mere, end hun tog!
Berits store almene viden og
intelligens, gjorde stor gavn, som
sparrings partner i samspillet med
direktøren, og specielt som noget
helt uvurderligt hos formanden.
Hun vil efterlade et stort tomrum.
– Æret være Berits minde.
På organisationsbestyrelsens vegne.
Claus-Peter Aanum.
Formand.

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

Bedre Bad
Esbjerg
• Vi er eksperter
i løsninger
til badeværelset
• Besøg vores butik
med alt til
badeværelset
• Bliv inspireret på
www.ic-nielsen.dk
Vi laver også kvalitets
VVS- og smedearbejde

Vi søger nye, begavede kollegaer.
Læs mere på karriere.deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Østre Gjesingvej 19 · 6715 Esbjerg
Tlf. 75 12 96 22 · www.ic-nielsen.dk

• Murervej 16 • 6710 Esbjerg V • Tlf.: 75 45 73 22 • starvvs.dk •
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Få 7 rigtige...
Gæt og vind
1. Hvem er ny elev i administrationen? ______________________________________
2. Hvem har erstattet Claus Larsen? ________________________________________
3. Hvor mange var i biografen med 3i1? _____________________________________
4. Hvem har holdt grilldag? _______________________________________________
5. Hvor mange nye studieboliger skal der bygges? _____________________________
6. Hvem fylder 50 år den 31. januar 2016? ___________________________________
7. Hvem er den nye ejendomsserviceteknikerelev? _____________________________
(Svarene finder du ved at læse bladet)
Navn ________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________
Kuponen indsendes senest 15. december 2015 til:
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg
HUSK: Du kan nu også deltage på Ungdomsbos hjemmeside:
www.ungdomsbo.dk/trappenyt
- så undgår du at klippe i bladet
Der trækkes lod om 3 gavekort til Esbjerg Cityforening på kr. 150,- 125,- og 100,Vindere
1. præmie:
2. præmie:
3. præmie:
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Inge Johansson, Toftsvej 46
Karen Marie Nielsen, Fyrparken 32
Lisbeth Andreasen, Fyrparken 186

