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Fra formandens 
skrivebord
GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER.
Organisationsbestyrelsen synes godt, at 
vi kan være stolte af, at det er lykkedes 
for os, sammen med de andre boligor-
ganisationer i Esbjerg, at formå at få 
Esbjerg kommune til, igen at satse på 
udbygningen af almene boliger i Esbjerg, 
ved bl.a. at afsætte 34 millioner kroner 
til grundkapital over de næste fi re år. 
Vi synes ikke, at det er nok, men dog 
et skridt på vejen til at nå kommunens 
vision for øget bosætning og nå målet 
om 120.000 indbyggere i år 2020.

Og så glæder det os, at kommunen 
endelig tager ansvar for at etablere 
fl ere boliger til ”sårbare borgere”, ved at 
benytte sig af deres ret til at disponere 
over deres ret og ansvar af ¼ af almene 
boliger til specielle formål.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Som sædvanligt holdt organisations-
bestyrelsen møde med afdelingsfor-
mændene sidst i januar, for at drøfte 
indholdet af dagsordenen til repræ-
sentantskabsmødet med dem. Der 
blev specielt drøftet målsætninger og 
effektiv drift for fremtiden.
På selve repræsentantskabsmødet sidst 

i februar kunne vi med glæde berette 
om, at alle boliger er udlejet, at vi har 
vel vedligeholdte boliger, og vi har god 
økonomi i afdelingerne og i foreningen.

Men vi skulle også have valgt en ny 
næstformand og et nyt organisations-
bestyrelsesmedlem, da Anett Lunde ikke 
længere ønsker at være med. 
Heldigvis har vi to gode suppleanter, 
som er villige til at træde til. Og så 
håber vi på, at der i repræsentantskabet 
viser sig nye, gerne yngre repræsentan-
ter, der ønsker at stille op som supple-
anter til organisationsbestyrelsen.

AFDELINGSMØDER
I ugerne 9 – 10 – 11 kommer turen til 
afdelingerne, hvor der i de tre uger skal 
afholdes ikke mindre end 40 afdelings-
møder. Vi håber, at rigtig mange af jer 
vil benytte lejligheden for at komme 
til møderne, og til at være med til at 
præge møderne med jeres holdninger 
til fremtiden, og til at få valgt gode 
afdelingsbestyrelser.

BYENS BEDSTE BOLIGFORENING 
(BBB eller 3B)
Administrationen har udviklet en 
arbejdsmodel, vi kalder KSA, der står 
for Kvalitet – Service – Arbejdsmiljø, og 
som skal bruges til at vurdere alle større 
beslutninger i organisationen.
Det går faktisk rigtig godt med at 
opstille og nå de udviklingsmål, som vi 
opstiller. 
Vi er derfor meget stolte af at kunne 
fortælle, at vi har lige fået ”En Grøn 
Smiley” af Arbejdstilsynet, hvilket er 
deres anerkendelse af, at der er orden 
på arbejdsmiljøet for de ansatte i Ung-
domsbo. 
Det glæder os meget, at vi har nået 
dette mål, og vi glæder os til, - her-
fra - , at kunne fortælle om fl ere gode 
resultater i fremtiden!

Organisationsbestyrelsen ønsker alle 
beboere og medarbejdere et godt og 
lunt forår.

  Claus-Peter Aanum.
        Organisationsbestyrelsesformand.
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Afd. 1: Toftsvej mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 Fælleslokalet, Toftsvej 24 (kld.)
Afd. 2: Hermodsvej m. fl . tirsdag  den  8. marts 2016 kl. 19.00 Jerne Kro, sal 2
Afd. 3-4: Hermodsvej m. fl . tirsdag den  8. marts 2016  kl. 17.00  Jerne Kro, sal 1
Afd. 5: Sp. Møllevej onsdag  den  16. marts 2016  kl. 17.00  Festsalen, Nellikevej 18
Afd. 6-7-37: Skolebakken m. fl .  onsdag  den  2. marts 2016 kl. 17.00 Festsalen, Platanvej 15
Afd. 8: Stengårdsvej mandag den 29. feb. 2016 kl. 17.00 Festsalen, Stengårdsvej 163
Afd. 9: Fyrparken  onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 Fyrparken 20, (kld.)
Afd. 10: Jerrigsvej, Topsand m. fl . onsdag den  9. marts 2016 kl. 17.00 Fyrparken 20, (kld.)
Afd. 11: Tjæreborg mandag den  7. marts 2016 kl. 17.00 Festsalen, Sneumvej 17C 
Afd. 12: Tjæreborg mandag den  7. marts 2016 kl. 18.30 Festsalen, Sneumvej 17C 
Afd. 13: Stengårdsvej tirsdag den  1. marts 2016 kl. 17.00 Festsalen, Stengårdsvej 163
Afd. 14: Stengårdsvej onsdag den 16. marts 2016 kl. 17.00 Festsalen, Stengårdsvej 163
Afd. 17 & 80: Stenkrogen/Hedelundvej mandag den  7. marts 2016 kl. 16.30 Festsalen, Hedelundvej 120
Afd. 18: Stengårdsvej onsdag den  9.marts 2016 kl. 17.00 Festsalen, Stengårdsvej 163
Afd. 20: Kvindernes Hus tirsdag  den  1. marts 2016 kl. 17.00 Festsalen i klæderen 
Afd. 21: Thulevej mandag den 29. feb. 2016 kl. 19.00 Festsalen, Thulevej 448
Afd. 22: Ældreboliger mandag den  7. marts 2016 kl. 15.30 Tjæreborg Ældrecenter
Afd. 26-29: Fyrparken tirsdag den  1. marts 2016 kl. 17.00 Festsalen, Fyrparken 170
Afd. 27: Fanø tirsdag den 15. marts 2016 kl. 18.30 Fælleshuset, Kallesbjergvej
Afd. 28: Fanø     tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.00 Niels Engers Vej 12C
Afd.  32: Nygårdsvej mandag den 29. feb. 2016 kl. 17.00 Festsalen 
Afd. 34: Grundtvigs Allé onsdag den  2. marts 2016 kl. 19.00 Beboerlokalet
Afd. 35: Nygårdsvej mandag den 29. feb. 2016 kl. 17.00 Festsalen
Afd. 39-58: Fanø tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.00 Fælleshuset, Kallesbjergvej
Afd. 40: Sønderris mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 Festsalen, Tvillingernes kvt. 88
Afd. 42+47+48: Bymidten  onsdag den  9. marts 2016 kl. 17.00 Kontoret, Nygårdsvej 37
Afd. 44 + 51: Bymidten mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 Kontoret, Nygårdsvej 37
Afd. 45+67-68:  
Sct. Georgs og EHI kollegierne tirsdag den  8. marts 2016 kl. 19.00 Beboerlokalet, afd. 1, blok D
Afd. 46: Seniorbo onsdag den  9. marts 2016 kl. 11.00 Beboerlokalet
Afd. 53: Esbjerg Mølle mandag den  7. marts 2016 kl. 18.00 Beboerlokalet
Afd. 55: Banegårdspladsen mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 Kontoret, Nygårdsvej 37
Afd. 56: Fanø tirsdag den 15. marts 2016 kl. 15.30 Ambassaden
Afd. 61: Møllebæk onsdag den 16. marts 2016 kl. 16.00 Festsalen
Afd. 62: Vognsbøl tirsdag den  8. marts 2016 kl. 17.30 Festsalen
Afd. 63: 4. Maj  onsdag den  2. marts 2016 kl. 16.00 Festsalen
Afd. 64: Grådyb Kollegiet onsdag den  2. marts 2016 kl. 17.30 Fællesrummet øverste etage
Afd. 66: Park Kollegiet       tirsdag  den   8. marts 2016  kl. 16.00 Fællesrummet
Afd. 75: Gårdkollegiet      onsdag den 16. marts 2016  kl. 17.30  Fælleslokalet blok A
Afd. 81-82: Fanø tirsdag den 15. marts 2016 kl. 15.30 Fælleshuset, Kallesbjergvej
Afd. 92: Kastanjen onsdag  den   2. marts 2016 kl. 11.00 Beboerlokalet

Det er nu du får indflydelse
40 afdelingsmøder afvikles over tre uger fra mandag den 
29. februar 2016. Mød frem og deltag i debatten.
Det er nu der indkaldes til de årlige 
ordinære afdelingsmøder. Det er her, 
du kan høre om, hvad der sker i din 
afdeling, og hvilke planer der er for 
fremtiden.

Det er beboerdemokratiet, og det bety-
der, du har indfl ydelse  der, hvor du bor. 
Derfor er det vigtigt at møde op.
På alle møder deltager der et medlem 
fra organisationsbestyrelsen, ligesom 

der også er repræsentanter fra admini-
strationen.
Her har du listen over de 40 afdelings-
møder:
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Alt i værkstedsarbejde

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

Tlf  75 15 07 71·

JØRGEN JENSEN A/S
Alt i tømrer- og snedkerarbejde

En ildsjæl fylder 60
I 14 år har Susanne Rønne stået i spidsen for det 
boligsociale arbejde i Østbyen i Esbjerg

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Hun er en ildsjæl med 
rigtig mange bolde 
i luften. Så mange 
bolde at de fl este mi-
ster pusten, men ikke 
Susanne Rønne.

Den 19. maj fylder 
hun 60 år, og det 
stopper hende ikke. 
Hun fortsætter, fordi 
hun elsker jobbet, og 
hun ser frem til  nye 
spændende opgaver.

- Jamen jeg kan jo li’ 
mit arbejde. Der er en 
stor mangfoldighed i 
beboersætninger her i 
Østbyen, og det synes 
jeg er spændende. Det 
sætter kolorit på hver-
dagen. 

- Men jeg kan også 
godt lide at have ind-
fl ydelse og medbestem-
melse i mit arbejdsliv. 
Ja, jeg har faktisk stort 
set altid haft et leder-
job. Jeg vil gerne være med til at tage 
beslutninger.

- Jeg kan også godt li’ samarbejdet 
med de mange samarbejdspartnere. 

- Jeg er også aktiv i det boligsociale 
arbejde på landsplan, så også her får 
jeg indfl ydelse.

- Men hvordan får du døgnets timer 

til at slå til? Og er der tid til fritidsinte-
resser?

- Jeg synes da ikke jeg har så travlt. 
Der er også tid til at sidde stille og re-
fl ektere, men også til at læse en bog.

Jeg er aktiv i Esbjerg Byforum, 
formand for ”Vores kvarter” og med i 
Soroptemisterne. 

- Jeg elsker museumsbesøg, går til 
koncerter, udstillinger og er nyheds-
freak. Jeg går op i sund mad og motion, 
samt at vi passer på miljøet. Min kæ-
reste har lært mig glæden ved at sejle 
bl.a. kajak. Jeg elsker at være på vandet 
og i naturen, men også i storbyer, siger 
Susanne Rønne. 

- Samfundspolitiske og sociale 
forhold samt lokalhistorie og rejser har 
også min store interesse.

Nyt projekt klar
for de næste 4 år
Når den nye 4 årige periode for Bydels-
projekt 3i1 træder i kraft til oktober 
2016, så tages indhold og formålet med 
vores arbejde op igen.

- Den nye plan får større fokus på 
børn og unge. Vi skal arbejde mere med 
at bryde den sociale arv, siger Susanne 
Rønne. 

- Der bliver sat fokus på 4 indsats-
områder:
• tryghed og trivsel
• forebyggelse og forældreansvar

Susanne Rønne

fl ydelse og medbestem-

Susanne Rønne
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• Uddannelse og beskæftigelse
• kriminalpræventive indsatser

- Men vi skal også arbejde mere med 
brobygning til foreningslivet, så vi 
kan få børn og unge sluset ind i vore 
foreninger.

- Vi skal også se på, hvordan vi bru-
ger ressourcerne bedre i vore Bydels-
huse. Eksempelvis bliver vi væltet over 
ende i rådgivningsdelen. Måske skulle vi 
der satse mere på at lære folk at klare 
sig selv i stedet for at gøre det for dem. 
Det kunne ske i form af fælles arrange-
menter og kurser.

- I den nye periode får vi dels 
renoveringen på Stengårdsvej dels et 
nyt Bydelshus, hvor Bydelsprojektet 
også fl ytter ind. Det glæder vi os rigtig 
meget til.

- Det er jo sådan, at folk der bor i 
Østbyen generelt er meget glade for 

at bo her. Der er gode lejligheder, og 
det er et godt område, det er mest folk 
udefra, som ikke kender området, der 
er bekymrede, siger Susanne Rønne og 
tilføjer:

- Men det boligsociale arbejde kan 

kun blive så godt, fordi vi har meget 
engagerede og dygtige medarbejdere 
og samtidig rigtig gode samarbejds-
partnere både fra boligforeningerne, 
afdelingsbestyrelserne, bydelsrådene og 
det kommunale og offentlige system.

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

www.thordsen.dk

Bygningsmaler

Tapetsering
Sprøjtelakering

Farverådgivning
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Susanne Rønne
• født 19. maj 1956 i Esbjerg
• 1981 uddannet plejehjemsassistent i 

Brande
• ansat på Strandby plejehjem
• ledende plejehjemsassistent på Hede-

lund i 17 år
 - i den periode merkonomuddannel-

sen + forskellige lederuddannelser
• 1999-2002 læste til socialrådgiver
 - i den periode, hvor hun var på SU, 

havde hun forskelligt arbejde, bl.a. 
som telefonsælger hos JydskeVestky-
sten og i VIN og Tobak i Torvegade

• 2002 ansat i projekt ”Erhvervsby” på 
Stengårdsvej, som senere har udviklet 
sig til Bydelsprojekt 3i1

• Fraskilt og har en kæreste
• To børn: Katrine på 30 i Århus og 

Anders på 28 i København

Bag projektet
Ungdomsbo startede Projekt Erhvervsby i 2001 i en pavillon på Stengårdsvej.

Formålet med projektet var at få fl ere af beboere ud på arbejdsmarkedet.
Susanne Rønne blev ansat året efter i 2002.
Kort tid efter blev projektet fl yttet til  tankstationen ved Stengårdscentret, og 

JobShop blev en realitet. Job og uddannelse var målet.
Oktober 2008 blev projektet udvidet, og det blev starten på Bydelsprojekt 3i1, 

som Susanne Rønne blev chef for.
Bydelsprojekt 3i1, der får  bevillinger for 4 år ad gangen, fi k til huse i bl.a. Kvag-

lundparken 4.
Her blev oprettet to nye ”huse”:  Infohuset og Sundhuset, mens de andre projek-

ter: JobShop, Projekthuset og Gadehjørnet fortsatte uændret.
Oktober 2012 fi k Bydelsprojekt 3i1 en ny 4-årig bevilling, og der blev oprettet 4 

Bydelshuse, henholdsvis på Stengårdsvej, Østerbyen, Kvaglund og Skoleparken samt 
et sekretariat i Kvaglundparken 12.

Oktober 2016 er boligforeningerne klar til at gå i gang med en ny 4-årig periode.
I 1990’erne startede Ungdomsbo og B’32 det boligsociale arbejde i Esbjerg i 

samarbejde med BL, Landsbyggefonden og Esbjerg Kommune. Senere er Fremad og 
Esbjerg Almennytte Boligselskab (EAB) kommet med i helhedsplanerne.

Bydelsprojektet 3i1 gennemføres i et samarbejde mellem de 4 boligforeninger 
samt Landsbyggefonden og Esbjerg Kommune.

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

www.dai.dk

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
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Klar til at bygge
- Der er akut mangel på lejeboliger i 
Esbjerg. Vi har en solid venteliste, og da 
vi har en meget lav frafl ytning, læg-
ges der ekstra pres på ventelisten, siger 

direktør Peter Sandager.
Derfor er Ungdomsbo glade for, at 

Esbjerg Kommune nu igen vil satse på, 
at der bygges nye almene boliger. Der er 

afsat 34 millioner kr. over de næste 4 år.
- Vi mener ikke, det er nok, men det 

er et stort skridt på vejen til et bedre 
kommunalt samarbejde.

- Nu skal vi sammen med de andre 
boligforeninger og Esbjerg Kommune 
i gang med at udarbejde en plan for, 
hvordan vi skal bygge i de kommende 
år. Det er dog i sidste ende altid en 
kommunal beslutning, hvordan og hvor 
de almene boliger skal opføres.

- Det er hele paletten af boliger, 
der er stor mangel på, både familie, 
senior- og studieboliger. Så vi håber på, 
vi kan få lavet et forløb, så vi snart kan 
komme i gang, og at det ikke skal vare 
for længe, før de første boliger står klar 
til indfl ytning, siger Peter Sandager.

Tunnelerne gøres tryggere
Mange er utrygge ved at bruge tunne-
lerne under Degnevej.

Det gøres der nu noget markant ved, 
fortæller direktør Peter Sandager.

- Der kommer nyt og bedre lys i 
tunnelerne, som desuden bliver malet, 
ligesom beplantningen omkring indgan-

gene bliver klippet.
- Det er vi rigtig glade for, idet det 

er vigtigt at børn og unge kan færdes 
trygt i området, eksempelvis hvis de 
skal til sport eller andre fritidsaktivite-
ter uden for området.

- Vi har haft et godt samarbejde med 

Esbjerg Kommune omkring tunnelerne, 
og forbedringerne sker ikke kun ved 
Degnevej, men på alle kommunens 
tunneler, bl.a. i Kvaglund, siger Peter 
Sandager, der understreger, at tunne-
lerne er kommunens anliggende og ikke 
en del af boligforeningen.

Ønsker farten ned på Stengårdsvej
I forbindelse med Helhedsplanen arbej-
des der nu på at få den kommunalt ejet 
Stengårdsvej til en 30 km-zone.

- Vi vil gerne have farten på Sten-
gårdsvej dæmpet, så den ikke længere 
bliver så attraktiv for uvedkommende 

gennemgåede trafi k, siger Peter Sand-
ager.

Der er i dag meget gennemgående 
trafi k på Stengårdsvej, og der køres 
generelt hurtigt. 

Med en fartdæmpning bliver den ikke 
længere attraktiv. I fremtiden skal vejen 

kun bruges af beboerne på Stengårdsvej, 
og mennesker der har ærinder i området.

Også på Degnevej arbejdes der med 
planer om en form for fartdæmpning, 
så trafi kmønstret i området i fremtiden 
vil blive en anden, bl.a. skal lastbiler til 
industriområdet fi nde nye veje.

16 nye boliger på Fanø
Der er stor efterspørgsel efter lejeboli-
ger på Fanø.

Derfor går Ungdomsbo nu i gang med 
at bygge 16 familieboliger på Storetoft, 
en sidevej til Strandvejen, fortæller 
direktør Peter Sandager.

Arbejdet udbydes blandt fi re lokale 
fi rmaer, og der bliver tale om ener-

givenlige boliger med solceller og 
jordvarme i stil med dem, der er bygget 
på Spellmanns Toft 14 A-P.

Der bliver 6 tre værelsesboliger på 92 
kvm  og 10 fi re værelsesboliger på 105 
kvm. Der forventes indfl ytning omkring 
1. november 2017. 

- Vi vil meget gerne inddrage kom-

mende beboere i indretningen af de 
nye boliger, og derfor vil vi opfordre 
interesserede til at henvende sig, siger 
Peter Sandager og fortsætter:

- Gå ind på Ungdomsbos hjemmeside 
og skriv til os, - eller ring til os, hvis du 
gerne vil deltage i en arbejdsgruppe og 
få indfl ydelse på de nye boliger.

Foråret venter lige om hjørnet // Haveanlæg - fra idé til færdig udførelse

Som anlægs-
gartner tilbyder
vi for

private, virk-
somheder
samt bolig- og
grundejer-

foreninger
bl.a.:

Haveservice

Anlæg af græsplæne

Pleje og vedligehold af
udenoms omgivelser og
grønne områder

Belægningsarbejde

Græsslåning

Rydning af gammel
beplantning

Beskæring af træer
og buske

Fældning af store træer

KOM FORREST I KØEN!

RING NU: 7526 9600 og få
en snak med havefagmanden.

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

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

Aut. VVS installatør
TV inspektion

Grøn smiley til Ungdomsbo
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt 
besøg hos Ungdomsbo for at se på 
arbejdsmiljøet både i administrationen 
og ude hos viceværterne.

Det resulterede i en grøn smiley, som 
nu kan ses på arbejdstilsynets og Ung-
domsbos hjemmeside.

Den grønne smiley er dermed et sig-
nal til omverdenen om, at der er orden 
på arbejdsmiljøet i Ungdomsbo.

- Vi er meget stolte af at have fået 
den grønne smiley, siger direktør Peter 
Sandager.

- Det betyder, at det er det rigtige, 
vi gør i hverdagen, så det er et dejligt 
skulderklap. Vi har dog ingen planer om 
at stoppe her. 

- Arbejdsmiljø er noget, vi hele tiden 
skal arbejde med. Et godt arbejdsmiljø 
er ikke en selvfølge. Det er ikke en 

hyldevare, der blot kan 
købes for penge eller ligger i skuffen 
på chefens kontor. Det er noget alle 
medarbejdere skal bidrage med, for at 
det lykkes. 

- Nu har vi Arbejdstilsynets ord for at 
rammerne er i orden. Resten er op til os 
selv, siger Peter Sandager. 

- Ungdomsbo skal jo både være et 
godt sted at bo, og et godt sted at 
arbejde. 

Børneinstitution i
Kvaglundparken
Der bliver nu liv igen i Bydelsprojekt 
3i1s tidligere lokaler ved Kvaglund 
Centret.

Lokalerne er lejet ud til børneinsti-
tutionen Blåmuslinger, som fl ytter fra 
Novrupvej til Kvaglundparken 4 omkring 
1. juli 2016.

Blåmuslinger er en privat institution 

med plads til 40 børn: 28 i vuggestuen 
og 12 i børnehaven.

Inden lokalerne er klar til de små 
borgere, skal der ske en renovering af 
lokalerne, som ændres, så de er tilpasset 
de nye brugere. Det vil koste ca. 1,3 
millioner kr., fortæller projektchef Erik 
Lykke.

Helhedsplan og Bydelshus
Arbejdet med Helhedsplanen for Sten-
gårdsvej går rigtig godt.

- Vi er godt tilfredse med det arbejde, 
der er blevet udført indtil nu. Samtidig 
har vi haft gode møder i byggeudvalget 
og med afdelingsbestyrelserne. Her 
udvises der et stort engagement i det, 
der skal ske på Stengårdsvej, fortæller 
direktør Peter Sandager.

Næste skridt er Bydelshuset.
Mange har vist interesse for at få 

totalentreprisen for byggeriet. Vi har 
udvalgt fem fi rmaer, og i april afgør vi, 
hvem der skal have totalentreprisen, 
fortæller projektchef Erik Lykke.

-I den kommunale institution Ring-
gården er der kun klubben tilbage. Både 

vuggestuen og børnehaven er tømt, og 
børnene fordelt på andre institutioner 
rundt i byen. 1. juli 2016 begynder ned-
brydningen af bygningerne.

-Planen er, at vi skal være klar til 
første spadestik til det nye Bydelshus 
omkring oktober-november, siger Erik 
Lykke.

Kvaglundparken 4 skal nu danne rammen 
om en børneinstitution
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Mål dit forbrug
— og kend dine vaner

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

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

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

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

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

Indflytter-
syn
-Nu har vi øvet os i et halvt år med 
elektronisk indfl yttersyn, og det funge-
rer rigtig godt, fortæller driftschef Erik 
Boyschau.

-Det har lettet arbejdsgangen, og 
dokumenterne er samlet et sted, hvilket 
både gør det lettere for medarbejderne i 
administration og giver en større ensar-
tethed.

Servicetelefon
Ungdomsbo har åbnet en service-
telefon, som du kan bruge døgnet 
rundt, hvis du får et akut problem i 
din bolig.

Har du et AKUT problem i din lej-
lighed kontakt din varmemester:
Et akut problem kan eksempelvis 
være: 
• Vandskader
• Stormskader
• Manglende el, vand og varme
• Brandskader
• Glasskader
• Skader opstået ved indbrud

Hvis du har opdaget skaden uden 
for varmemesterens træffetid, kan 
du ringe til servicetelefonen: 
76 13 50 91 som er åben 24/7.

Du bør være opmærksom på, at 
såfremt reparationen kunne have 
ventet til førstkommende arbejds-
dag, eller det viser sig,  at skaden har 
været selvforskyldt, bliver regnin-
gen sendt videre til dig som lejer.

Studiebolig Esbjerg
Nyt navn til gammel institution

Det hed tidligere Esbjerg Kollegiefor-
ening, men nu er der sket en navneæn-
dring til  ”Studiebolig Esbjerg”.

Men det er stadig en selvejende 
institution, der har til formål at skaffe 
boliger til de uddannelsessøgende.

Studiebolig Esbjerg har indgået en 
administrationsaftale med Ungdomsbo, 
og herfra varetages den daglige admini-
stration samt anvisning af studieboliger.

Selvom udbuddet af boliger til de 
studerende kan synes stort, så er der 
stadig stor mangel på studieboliger til 
unge, der ønsker at videreuddanne sig i 
Esbjerg.

Studiebolig Esbjerg omfatter følgende:
Boligforeningen Ungdomsbo: 12 kollegier + et antal rum i de almene 
 familieboliger

Desuden er der studieboliger i:

Arbejdernes Boligforening 

Boligforeningen af 1932 

Boligforeningen Fremad 

Esbjerg Almenyttige Boligselskab  
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Kongensgade 58
6701 Esbjerg
Tlf. 79 12 54 55
Fax 79 12 54 54
www.tblaw.dk

Rådgivning er et spørgsmål
om kvalitet - ikke kun pris

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.

Gør klar til de nye
affaldsløsninger
- Esbjerg Kommune har nu godkendt 
lukning af affaldsskakterne, og dermed 
forventer vi snart at kunne gå i gang 
med de nye nedgravede affaldsløsnin-
ger, fortæller driftschef Erik Boyschau.

- Vi skal have fundet frem til, hvor 
de nye affaldsbeholdere skal placeres. 
Det er besluttet, at det skal være inden 
for en radius af 50 meter fra indgangs-
døren i de afdelinger, hvor der lukkes 
skakte. Det er en forbedring af kom-

forten, vi har sikret for vore beboere. 
I afdelinger uden skakte er afstand 75 
meter.

- Vi skal have udarbejdet en visite-
ring, der sikrer nem bortskaffelse af 
affald for gangbesværede og handicap-
pede. Og så skal projektet udbydes i 
licitation. Det forventer vi sker i år, så vi 
er klar til at etablere de nye affaldsløs-
ninger fra slutningen af året og kom-
mende år, siger Erik Boyschau.

- Herefter skal vi have set på omfor-
deling af de ledige viceværttimer, der 
opstår når affaldshåndtering bortfalder.  
- Det passer fi nt ind med foreningens 
målsætninger om bedre udnyttelse 
af ressourcer og kompetencer samt 
højnelse af kvalitet, service og arbejds-
miljø, som er væsentlige faktorer i 
bestræbelser på at være ”Byens Bedste 
Boligforening” at bo til leje hos, siger 
Erik Boyschau.

Nu kan du betale med Swipp
En nem, sikker og billig løsning, hvis du skal overføre penge 

til Ungdomsbo. Det gælder eksempelvis husleje.

MILJØSTATIONEN 
Hedegårdsvej 2

Tlf. 76 12 32 89

Mandag-fredag kl. 9.00-9.30

Åben: 

Mandag kl. 14.00-15.00

Torsdag kl. 14.00-17.00
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De festede i Fyrparken
Stor opbakning til julebanko og fastelavn i afdeling 9, 10, 26 og 29.

Traditionen tro blev der afholdt 
julebanko og fastelavn i vores 
afdelinger. 

Der var stor opbakning, både til 
julebanko og fastelavn. 

Til julebanko den 13. oktober 
2015 blev der serveret æbleskiver, 
sodavand, slik på bordene og selv-
følgelig en slik pose.

Forældrene var begejstret over, 
at der var kaffe og æbleskiver til 
dem. Julemanden kom selvfølgelig 
også forbi. 

Arrangementet blev holdt i Sæd-
ding skoles festsal, på grund af det 
store fremmøde: 80 børn og 46 
voksne.

Fastelavn blev også holdt på tra-
ditionel vis, dog var der også kaffe 
og småkager til de voksne. 

27 børn mødte op i meget fl otte 
udklædninger, og der blev slået 
hårdt på tønderne, selv de små 
kunne slå hårdt. 

Kongerne og dronningerne, og de 
bedst udklædte blev selvfølgelig præ-
mieret.

Rengøringsdag
Afdelingsbestyrelserne ser frem til 
næste arrangement, og vi håber på lige 
så stor opbakning. 

Næste arrangement er en ”rengø-
ringsdag”, hvor vi samler affald sammen 
i området. Det vil blive holdt i samar-
bejde med varmemester/viceværter, så 
viceværterne kan bruge deres tid på 
noget andet.

Vi slutter arrangementet af med at 
tænde grillen, samt at servere en soda-
vand/øl.

 Arrangementet er fredag den 1. april 
2016 kl. 16.30 ved festsalen Fyrparken 
22.

John Sørensen
Afdelingsformand afd. 9-10

Onsdagsklub i Sønderris
Nu kan beboerne i afdeling 40 i Sønde-
ris mødes hver onsdag til spil og hygge, 
fortæller Gitte Brinch.

- Vi har i afdeling 40 startet op for 
vores onsdags-klub. Alle fra afdelingen 
er velkommen. Der er muligheder som 
fx. dart, billard, bordfodbold, kortspil 
eller bare en hyggesnak for at mødes 
med andre fra afdelingen. 

- Vi har været godt besøgt, siden vi 
startede 20. januar og håber på fortsat 
god succes. 

Onsdagsklubben holdes i festsalen 
Tvillingernes kvarter 90 hver onsdag fra 
kl. 19.00-22.00.

Har du husket at tegne en indboforsikring
- det kan blive dyrt, hvis du ingen forsikring har!

Onsdagsklub i Sønderris

hårdt på tønderne, selv de små 
kunne slå hårdt. 

Traditionen tro blev der afholdt 
julebanko og fastelavn i vores 
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Fritidsudvalget
tilbyder

følgende spændende arrangementer til dig som beboer i Ungdomsbo:

Pensionistudflugt
Torsdag den 15. september 2016 

Håndboldkampe
Herrekamp onsdag den 9. marts 2016
Damekamp lørdag den 26. marts 2016 

Svømmestadion 
Danmark/Wellness

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.

Øko-dag
Søndag den 17. april 2016 

Cirkus
Fredag den 29. april 2016 

Geografisk Have 
i Kolding
Søndag den 29. maj 2016  

Givskud Zoo
Søndag den 11. juni 2016 

Varde Sommerspil: Zorro
Onsdag den 6. juli 2016

Sandskulpturfestival 
og Ringkøbing Fjord
Søndag den 14. august 2016 

Wow-Park  
Lørdag den 27. august 2016
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Svømmestadion 
Danmark/Wellness 
Har du lyst til vandplaskeri, sjov, leg og 
velvære i Svømmestadion Danmark? 
Fritidsudvalget har for en periode for-
søgt 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.   
 
Billetpris: Voksne: 48 kr. 
 (normalpris er 75 kr.)
 Barn 3-15 år: 28 kr.
 Pensionster:  28 kr. 
 (normalpris er 42 kr.)   

Der kan maksimalt købes 5 billetter pr. 
dag pr. voksen eller pr. barn/pensionist.  
Billetterne sælges fra kontoret Ny-
gårdsvej 37 i åbningstiden.

Kom med til håndboldkamp
Fritidsudvalget har købt billetter til to 
håndboldkampe

Herre-håndboldkamp
Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.30

Ribe Esbjerg HH og GOG
 
Billetpris: 50 kr. person
 
Billetsalg: Torsdag d. 25. februar - 

3. marts 2016 i 
åbningstiden fra 
kontoret Nygårdsvej 
37.
Max. 3 pr. husstand. 
Er der efter salgs-
periodens udløb 
fortsat billetter til 
salg, må en husstand, der tidligere har 
købt, gerne købe fl ere billetter.

Dame håndboldkamp
Lørdag den 26. marts 2016 kl. 16.00

Team Esbjerg og Ringkøbing
 
Billetpris: 50 kr. person
 
Billetsalg: Torsdag d. 10. marts 2016 
- 18. marts 2016 i åbningstiden fra 
kontoret Nygårdsvej 37.
Max. 3 pr. husstand.

Øko-dag
Søndag den 17. april 2016
Ta’ med på en hyggelig tur til en økolo-
gisk gård, når køerne bliver sluppet ud på 
græs efter en laaaang vinter i stalden.

Dagen bliver kaldt for: ”Køernes 
forsårsfest”, fordi køerne denne dag er 
meget kåde over den friske luft, solen 
og smagen af forår, der giver dem lyst 
til at spjætte og danse til stor fornøjelse 
for de fremmødte.  

Der vil på besøgsgården være lækre 
smagsprøver på økologiske mejeripro-

dukter og mulighed for at se, høre, røre 
og dufte økologien.  En stor opfordring 
herfra lyder: Hop i gummistøvlerne og 
tag praktisk tøj på til en dag i det fri.   

Du kan med fordel læse meget mere 
og fi nde informationer om, hvordan 
du omgås dyrene, gården og mm på – 
http://www.okodag.dk/.  

Afgang fra museumspladsen: 
kl. 10.30 

Dyrene bliver sluppet løs kl. 12.00.  
Afgang fra gården: kl. 14.00  

Billetpris: kr. 25,- inkl. bus, sandwich 
og drikkevare

Billetsalg: Torsdag den 24. marts - 
31. mart 2016 fra kontoret Nygårdsvej 
37 i åbningstiden.

Cirkus  
Fredag den 29. april 2016 kl. 17.00
Pris og billetsalg offentliggøres 
på hjemmesiden i uge 10.

Dyrene bliver sluppet løs kl. 12.00.  

12



Geografisk Have i Kolding
Søndag den 29. maj 2016  
Oplev den 12 hektar store botaniske 
have i Kolding.
Fritidsudvalget sørger for bussen, en-
treen, fl uten og øl/vand,
– oplevelserne skal du selv skabe, når 
du går rundt i den botaniske haves 
forskellige kulisser og nyder: træerne, 
buskene, urterne, det kinesiske duetræ 

og rododendron samt de forskellige 
haver: rosenhaven, urtehaven, sanseha-
ven og m.m.   

Afgang fra museumspladsen: 
kl. 10.00 

Forventet hjemkomst: kl. ca. 17.00  

Billetpris: kr. 75,- pr. person.  

Billetsalg: Torsdag d. 28. april – 
12. maj 2016 i åbningstiden fra kontoret 
Nygårdsvej 37.
(Min. 30 deltagere ellers afl yses turen - 
max 3 billetter pr husstand)

Givskud Zoo
Søndag den 11. juni 2016 

Kom og oplev en dag i dyrenes rige i 
Givskud Zoo.
Fritidsudvalgets bus tager dig med en 
tur helt tæt på de store katte, der lister 
omkring bussen – løvefl okken i Giv-
skud Zoo er Danmarks største, så du er 
garanteret på at se en løve tæt på. 
Derudover byder Givskud Zoo også på 
oplevelser i det store tropehus, hvor 
du bl.a. kan se nærmere på de store 
kæmpeoddere, der svømmer rundt i 
deres bassin. 
 
Medbring jeres madkurv og benyt en af 
parkens mange spisesteder.

Givskud Zoo har et særskilt legeom-

råde og et andet ”klappegede”-område, 
som vil være helt ideelt for de mindste 
børn. 

Inden vores besøg med Fritidsud-
valget kan du med fordel downloade 
Givskud Zoo-app’en, der vil fortælle dig, 
hvilke dyr der netop har fået unger, og 
hvilke aktiviteter, der fi nder sted imens 
du er på besøg.  

Afgang fra museumspladsen: kl. 9.00
Forventet hjemkomst: kl. 17.30  

Billetpris:  
Voksne: 100 kr. pr. pers
 (normalpris 175 kr.)

Børn: 3-11 år: 50 kr. pr. pers
 (normalpris 95 kr.) 
      
Billetsalg: Torsdag den 12. maj - tors-
dag den 26. maj 2016 i åbningstiden fra 
kontoret Nygårdsvej 37.
(Min. 30 deltagere ellers afl yses turen 
og max 3 deltagere pr husstand.)

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

Musicalen er skabt efter en roman af Isabell Allende. Ro-
manen er fra 2005 og er en biografi  om Zorro, der betyder 
ræven. Zorro hed egentlig Diego De la Vegas.  Sommerspil-
lets musical fortæller historien om, hvordan en legende fødes 
under henvisning til titlen på Isabel Allendes roman. 

De fl este historier handler da også om kampen mellem det 
gode og det onde, hvor Zorro er manden, der dukker op og 
klarer ærterne for at forsvinde igen. Isabell Allende forsøger 
at give ham en historie og stiller spørgsmål til, hvorfor Zorro 
blev den legende han blev? Oplev en altid fantastisk musical 
med dygtige skuespillere, sangere, dansere og en professionel 
gennemført opsætning.  

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

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

Billetsalg: torsdag d. 23. juni – 30. 
juni 2016 i åbningstiden fra kontoret 
Nygårdsvej 37. 
Der kan maksimalt købes 3 billetter pr. 
husstand. 
Er der efter salgsperiodens udløb 
fortsat billetter til salg må en husstand 
gerne Varde  købe fl ere.

Der kan maksimalt købes 3 billetter pr. 

fortsat billetter til salg må en husstand 
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Sandskulpturfestival og Ringkøbing Fjord
Søndag den 14. august 2016 
Bussen kører denne dag til Sandskulp-
turfestival i Søndervig og Ringkøbing 
Fjord.   

Efter besøget på sandskulpturpladsen 
har deltagerne fri til at gå rundt i Søn-
dervig. Søndervig er en god handelsby 
med mange gode butikker, der altid har 
et godt tilbud. 

Derudover er der fl ere spisesteder, 
hvor frokosten kan indtages. Det er 
selvfølgelig også muligt at tage en 

madkurv med hjemmefra. 
Deltagerne samles igen og herefter 

kører bussen rundt om Ringkøbing 
Fjord på tilbagevejen til Esbjerg.   

Afgang fra museumspladsen:  
kl. 9.00 
Forventet hjemkomst: 17.00  

Billetpris: kr. 50,- pr. pers. inkl. bus, 
indgang til Sandskulpturfestivalen og 

tur rundt om Ringkøbing Fjord.   

Billetsalg: torsdag d. 30. juni 2016 – 
14. juni 2016 i åbningstiden fra konto-
ret Nygårdsvej 37.   
(der kræves min. 30 deltagere)  
Max. 3 billetter pr. husstand. 
Er der efter salgsperiodens udløb stadig 
billetter til salg, må husstanden gerne 
købe fl ere billetter selvom den har købt 
tidligere. 

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

Parken er placeret midt i Vestjylland 
og omfatter 4 hektar dejlig natur med 
en utrolig fl ot udsigt fra trætoppen.   

Skoven er spækket med masser af 
spændende aktiviteter, der udfordrer - 
så forbered dig på en dag, hvor du skal 
spring, hoppe, løbe, svinge, rutsche - ja, 
bare nyde en dag i skoven. 

Imellem alle aktiviteterne ligger en 
meget speciel og fl ot gammel gård, 
hvor du fi nder cafeen, du kan nyde din 
madpakke og eller benytte toiletfacili-
teterne.   

Du er velkommen til at tage en 
madkurv og benytte dig af borde og 
bænkesæt rundt omkring i parken.

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

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

Billetpris: kr. 85,-. pr. person.   

Billetsalg:  torsdag d. 4. august - 11. 
august 2016 i åbningstiden fra kontoret 
Nygårdsvej 37.  
(der kræves min. 30 deltagere ellers 
bliver turen afl yst)
Max. 3 billetter pr. husstand. Er der ef-
ter salgsperiodens udløb stadig billetter 
til salg, må husstanden gerne købe fl ere 
billetter selvom den har købt tidligere.

Pensionist udflugt
Torsdag den 15. september 2016 
Sidste år valgte Fritidsudvalget at arran-
gere en pensionistudfl ugt, som erstat-
ning for tidligere års Haraldskærophold.  

Udfl ugten sidste år var en stor succes 
med en bus fuld  af forventningsfulde 
pensionister, der fi k en dejlig dag. 

Fritidsudvalget arbejder på en ny 

udfl ugt, men indtil videre holdes det 
hemmeligt, hvor turen går hen i år. 

Tidspunktet ligger fast så du allerede 
nu kan reservere dagen: 15. september 
2016, fra kl. 10 - ca. 19. 

Ligesom sidst kræver deltagelse at du 
står som hovedlejer på lejekontrakten 

i Boligforeningen Ungdomsbo, og du 
skal være over 65 år (din ledsager må 
gerne være under 65 år). Prisen ændrer 
Fritidsudvalget heller ikke på: 100 kr. pr. 
person. 

Lørdag den 27. august 2016Lørdag den 27. august 2016

Billetsalg:  torsdag d. 4. august - 11. 

Sæt X
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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 

Juletræsfesten
Juletræsfesten i Kvaglundhallen søndag den 6 
december 2015 forløb som sædvanlig rigtig godt.
Glade børn og voksne nød eftermiddagen sam-
men med julemanden. Der var dog ikke så mange 
deltagere, som der plejer at være.

Inger Tingberg
Fritidsudvalget

Pensionistudflugten 
Vi havde en pragtfuld dag den 16. sep-
tember 2015 med mange gode oplevel-
ser og 

god mad på Hodde Kro.
Under rundvisningen på Abelines gård 

kom vi til et lokale, hvor der var opstil-
let en skolepult. Der satte Egon Hansen 
sig og tænkte vist tilbage på barndom-
mens skole. 

Han fi k gang i tavle, kridt og kugle-
ramme - mon han prøvede at regne sig 

frem til, om der kunne blive penge til 
endnu en pensionistudfl ugt?

Det kan vi så læse, at det bliver aktu-
elt, og vi glæder os til den 15. septem-
ber 2016.

Mona & Harry Jensen
Afd. 18

Egon Hansen regner efter om der er råd til 
endnu en pensionistudfl ugt

Juleturen til Lybeck
Vi startede i øsende regnvejr fra Muse-
umspladsen kl. 8 om morgenen med 52 
beboer i bussen, så den var fyldt op.

Køreturen ned til Lybeck gik fi n, det 
holdt også op med at regne undervejs, 
så vi fi k tørvejr til at gå rundt og se den 
fl otte og spændende juleudsmykning, 
og de mange boder der var rundt om i 
byen. 

Det var også min opfattelse, at alle 
som var med, var godt tilfredse med 
turen.

Vi skulle køre dernede fra kl. 
17.15. Alle var der til tiden, og 
det er bare dejligt, når folk er 
det.

Turen hjem gik også godt. Vi 
havde jo også alle tiders chauf-
før Kai Ivan. Til slut gav han en 
omgang i rundkørslen, for vi var 
gode folk at køre med.

Elva Lyth
fritidsudvalget

Egon Hansen regner efter om der er råd til Egon Hansen regner efter om der er råd til Egon Hansen regner efter om der er råd til 
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Sikringscenter

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

Totalleverandør  
indenfor låse- og  
adgangskontrolsystemer

Tlf. 75 123 666

• Vinduespolering
• Tæpperens

• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering
& Rengøringsselskab A/S

Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16

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

Indhent tilbud

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

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

www.thomsenglas.dk

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

Døgnvagt

70 12 06 61

Morsøgade 9A
6700 Esbjerg

Telefon: 70 12 06 61
info@thomsenglas.dk

Vores kontor er naturligvis
bemandet i åbningstiden 

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

• Solafskærmede 
 ruder
• Ornamentglas
 og brusedøre
• Brandbeskyt-
 tende glas
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 ruder
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Helgolandsgade 28 • 6700 Esbjerg • 75 15 79 00

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

GULVAFSLIBNING
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Lær at tackle angst og depression
I januar afsluttede 8 kvinder et kursus, 
som hedder ”Lær at tackle angst og 
depression”.

Kurset afholdtes over 7 gange i 
Bydelshuset på Stengårdsvej, og det 
kørte efter et koncept fra Komiteen for 
Sundhedsoplysning.

Formålet er, at man som patient, 
der døjer med angst og depression får 
større ejerskab over sin situation, kend-
skab til sygdommen, og at man i sidste 
ende bliver en bedre selvhjælper og får 
bedre livskvalitet.  

-Jeg er på vej ned, hvad kan jeg gøre 
aktivt for ikke at ryge helt ned i hullet 
igen?

Dette er et af de mange spørgsmål, 
der drøftes på kurset. Hvordan kan 
man forebygge tilbagefald? Hvordan 
håndterer man træthed, dårlig søvn og 
negative følelser? 

Deltagerne har lært en masse værk-
tøjer at kende og lært at bruge dem. For 
eksempel problemløsning, afspændings-
teknikker og humørdagbog. Der blev 
lavet fantasirejser, iderunder og diverse 
handleplaner der skal lede til mere 
handlekraft, også når alt bare føles for 
meget. 

Kurset henvender sig til alle over 18 
år, der kender til angst og depression. 
Enten som patient eller som pårørende. 
Deltagelsen er gratis og kræver hverken 
en diagnose eller henvisning fra egen 
læge. Det gælder blot om at melde sig 
til. 

Lær at tackle - kurserne er et kom-
munalt tilbud, som kommer ud i lokal-
området i samarbejde med sundheds-
vejlederne fra Bydelsprojekt 3i1.

Til foråret er der planer 
om at holde ”Lær at tackle 
kronisk sygdom” i Kvaglund, 
og til efteråret kommer 
der igen et kursus i ”Lær at 
tackle angst og depression” i 
Østerbyen.

Er du interesseret i det og 
bor du i disse områder, kan 
du henvende dig til Bydels-
projekt 3i1s sundhedsvejle-
der Eva-Maria Schirmer på 
tlf. 24 29 32 77 ellers 
ems@b3i1.dk. 

Hvis man ikke vil vente 
så længe tilbyder Esbjerg 
Kommune løbende kurser 
efter samme koncept i 
Sundhedscenter Højvang. 
Dette kan fi ndes på: 
www.dinsundhed.esbjerg-
kommune.dk 

Eva-Maria Schirmer
sundhedsvejleder

Bøndergårdsvej 1 · 6700 Esbjerg

Pålækker Pålæg
NY FAST LAVPRIS
Flere varianter
80-100 gr. - kg. pris kr. 129,80-162,25

Nu starter Is 
sæsonen igen!

Ta’ 2 stk.

kr. 15,-

-50%
på styk-is

KÆMPE Jonagored æbler
90/100 mm. kl.1 Tyskland

Ta’ 5 stk.

kr. 10,-

Flere varianter
80-100 gr. - kg. pris kr. 129,80-162,2580-100 gr. - kg. pris kr. 129,80-162,2580-100 gr. - kg. pris kr. 129,80-162,2580-100 gr. - kg. pris kr. 129,80-162,25
Flere varianter
80-100 gr. - kg. pris kr. 129,80-162,25
Flere varianter
80-100 gr. - kg. pris kr. 129,80-162,2580-100 gr. - kg. pris kr. 129,80-162,2580-100 gr. - kg. pris kr. 129,80-162,2580-100 gr. - kg. pris kr. 129,80-162,25

Pr. pakke.

kr. 1298

Ovenstående tilbud er gældende fra 1/3 - 31/3-16

American Style 
Snack Pizza
Flere varianter 
130 gr. - kg. pris. kr. 54. 
Dybfrost.

HUSK
Selvom viceværten bor i din 
afdeling, så lad være med 
at kontakte ham omkring 
vicevært-spørgsmål uden 
for arbejdstiden. Brug i 
stedet servicetelefonen.
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Anitta har fået ønskejobbet
Er nu sekretær for inspektørerne og juridisk rådgiver for kollegerne
AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Det er simpelthen ønskejobbet.
Anitta Blumensaat har været 

ansat i Ungdomsbo siden 2008 
dels i Udlejningen og som 
sekretær.

Nu er titlen sekretær og juri-
disk rådgiver.

Hun kom fra et job ved 
Esbjerg Kommune, hvor hun var 
ansat i 20 år og arbejdede med 
støttet byggeri.

Nu er hun vel tilbage ”ved 
rødderne”.

- Da der i Ungdomsbo blev talt 
om forandringer i organisatio-
nen, pegede jeg på nogle ideer til 
ændringer i forhold til udnyt-
telse af eksisterende ressourcer i 
administrationen. 

- Samtidig kan jeg godt lide, 
at der sker en udvikling i mit ar-
bejde, og at der er nye udfordrin-
ger. Det er det, jeg føler, der sker 
her med mit nye arbejdsområde.

- Det er i øvrigt kendetegnende 
for Ungdomsbo. De er gode til at 
skaffe nye opgaver, der udvikler, og 
det tror jeg er grunden til, at det er en 
så god og spændende en arbejdsplads.

Den ene del af jobbet er som se-
kretær. Hun er nu sekretær i teknisk 

afdeling. Det betyder, at hun overtager 
fl ere af de administrative opgaver, som 
inspektørerne tidligere har haft. Det 
drejer sig eksempelvis om klagesager, 

indkaldelse til afdelingsmøder etc. 
Dermed får inspektørerne bedre tid til 
arbejdet ”i marken”.

Samtidig fortsætter hun med sekre-
tæropgaver for direktør Peter Sand-
ager og heraf følger også opgaver for 
organisationsbestyrelsen.

Den anden del er den juridiske del, 
hvor hun skal have styr på regelsæt-
tet, så hun kan hjælpe kollegerne med 
juridiske problemstillinger.

- For at blive bedre rustet til den 
opgave, er jeg i gang med en hel ny 
men kort boligjurauddannelse, fortæller 
Anitta Blumensaat.

-Det drejer sig om 6 moduler a to 
dage, så det er meget komprimeret. Det 
almene regelsæt er meget omfattende, 
et tungt stof og mange problemstillin-
ger, vi skal igennem.

-Der er tale om et pilotprojekt, som 
afvikles for første gang. Vi er omkring 
30 deltagere, og det foregår i Nyborg.

-Det er virkelig spændende, og noget 
jeg rigtig gerne vil arbejde med, fortæl-
ler Anitta Blumensaat.

Tillykke til…
Chris Egebjerg Jacobsen, 
Administrationen fylder 30 år den 
18. april 2016

Claus Oehlenschläger, Administratio-
nen fylder 50 år den 18. maj 2016

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

Elisabeth Larsen
Stengårdsvej 64, st. tv.
(fl yttet ind 1. marts 1991)

Jens Kelt Jensen
Norgesgade 32, 2. tv.
(fl yttet ind 1. marts 1991)

Kirsten Rogge
Stengårdsvej 112, st. th.
(fl yttet ind 15. marts 1991)

Susanne Hilmar Nielsen
Tyrens Kvarter 20
(fl yttet ind 15. marts 1991)

Grethe Thrane
Hermodsvej 9, st. th
(fl yttet ind 1. april 1991)

Knud Erik Bendorff
Skolebakken 62, 2. mf.
(fl yttet ind 1. april 1991)

Hodan Farah Issa
Skolebakken 68, 3. tv.
(fl yttet ind 1. maj 1991)

Anitta Blumensaat overtager nu en del af de administrative opgaver fra inspektørerne.
Anitta Blumensaat overtager nu en del af de administrative opgaver fra inspektørerne.
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Velkommen til Maria
Ny boligrådgiver på deltid

Maria Steen Hansen (36) er ny boligråd-
giver i Ungdomsbo. Hun overtager en 
del af Anitta Blumensaats opgaver i 
boligudlejningen.

Hun er udlært kontorassistent på Dat-
Schaub, og været ansat i et par andre 
fi rmaer, før hun for 5 år siden valgte at 
blive dagplejer for at kunne passe sit 
eget barn derhjemme sammen med tre 
andre.

-Det var jeg glad for, jeg gjorde. Det 
var en dejlig tid med gode oplevelser, 
men efter nogle år ville jeg gerne til-
bage til mit fag, også for at få kolleger, 
fortæller Maria Steen Hansen.

En skiulykke sidste år, hvor venstre 
skulder blev alvorligt skadet, har dog 
sat muligheden for at vende tilbage på 
stand by i et års tid.

-Derfor passer det mig fi nt med del-
tidsjob, for det er hvad jeg magter lige 
nu, hvor der også er fokus på genop-
træning.

Skiulykken har også sat andre fritids-
aktiviteter som løb og kickboksning på 
stand by.

Men hun har i en årrække lagt en stor 
indsats i Hjerteforeningens børneklub. 
På Skejby er der hver onsdag repræsen-
tanter fra børneklubben, som snakker 
og giver gode råd til forældrene, der har 

børn indlagt med hjerteproblemer. 
-Her kan vi, der selv har et 

hjertebarn, hjælpe andre forældre, 
fortæller Maria Steen Hansen, hvis 
ældste datter er hjertebarn.

Maria Steen Hansen har selv 
boet på Stengårdsvej som barn

-Men ellers kender jeg ikke så 
meget til arbejdet i en boligfor-
ening, men jeg glæder mig meget 
til at få indblik i en ny verden.

Maria Steen Hansen er gift med 
Carsten, der er VVS montor ved 
Star VVS, og de har to døtre på 6 
og 12 år.

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

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755

Anitta Blumensaat overtager nu en del af de administrative opgaver fra inspektørerne.

Velkommen til Laurids
Ansat som ny økonomimedarbejder

Laurids Jørgensen (33) er ansat som 
økonomiassistent ved Ungdomsbo, og 
han overtager det økonomiske område 
efter udnævnelsen af Anette Pedersen 
til ny regnskabs- og kontorleder.

Han kommer fra en stilling som 
controller ved Danbor og har tidligere 
været revisor hos Deloitte.

-I min tid hos Deloitte har jeg bl.a. 
arbejdet med regnskabet for Ung-
domsbo, så jeg har haft min gang her 
i huset, og der er mange ansigter, jeg 
genkender fra dengang, fortæller Lau-
rids Jørgensen.

Derfor har han hurtigt ”følt sig 

hjemme” i det nye job.
Laurids Jørgensen er vokset op i 

østbyen, hvor han også bor nu med 
kæresten og deres to drenge på 2 og 
4 år.

Han har kun været væk fra byen i de 
år, han læste i Århus.

Hvad med fritidsaktiviteter?
-Med to små børn er det lidt på 

stand by, men jeg vil gerne spille golf. 
Jeg kommer fra en fodboldfamilie, 
så jeg har sæsonkort til EfBs kampe, 
siger Laurids Jørgensen, der håber på 
en bedre forårssæson end det var til-
fældet i efteråret for de blåstribede.

Han har kun været væk fra byen i de 
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Festsale
6700 Esbjerg
Islandsgade - Afdeling 44
Plads: 15 personer
Udlejning: Varmemesterkontoret, 
Østergade 62 A, tlf. 75 45 39 50, kl. 9:00-9:30
Udlejes kun til beboerne i afdeling 44

Møllebæk Kollegiet, Spangsbjerg Møllevej - 
Afdeling 61
Plads: 60 personer
Udlejning: Knud Erik Kubel Madsen,
Spangsbjerg Møllevej 46B, mobilnr.: 29 13 70 69
Træffetid: Efter kl. 18:00

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

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

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

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

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

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

Nellikevej 18 - Afdeling 5
Plads: 40 personer
Udlejning: Maj-Britt Jensen, 
Spangsbjerg Møllevej 295, st. tv., 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. 18:00-20:00
Udlejes kun til beboerne på Stengårdsvej 

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

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

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

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: Kaj Kristensen,
Thulevej 420, tlf. 60 69 54 41
Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-18:00

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

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

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

Thulevej
Motionsrum
Thulevej 380
Kontaktperson: 
Charlotte Larsen, Thulevej 6

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

Stengårdsvej
Cykelværksted
Stengårdsvej 88
-  tirsdag og torsdag

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

Akvarieklub
Stengårdsvej 82
- onsdag kl. 19.00

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

Petanque
legepladsen Stengærdet 64
- fredag kl. 14.00

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

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

Motionsrum
Stengårdsvej 46
-  tirsdag-onsdag og torsdag kl. 

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

(for kvinder)

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

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

Hyggeren
Stengårdsvej 58
-  hver anden lørdag i ulige uger fra  

kl. 12.00

Mosaikken  
Aktivitetshus for ældre med 
anden etnisk baggrund
Stengårdsvej 128, st tv
- mandag-torsdag kl. 10.00-16.00
- fredag kl. 11.00-15.00.

Toftsvej
Hobbyklub
Toftsvej 40 kld.
- mandag kl. 19.30

Skolebakken
Hobbyklub
Platanvej 2A, kld.  
– åben hver dag kl. 7.00-23.00

Dartklub
Platanvej 6A, kld.
– kun for medlemmer
Kontaktperson: 
Klaus Husted Christensen, Platanvej 
2E, st. mf.

Sauna
Platanvej 4A, kld.
– åbent døgnet rundt
Henvendelse varmemesterkontoret

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

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

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

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

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

Klaus Husted Christensen, Platanvej 

Har du bidrag til 
“Fritid i din afdeling” 

eller ændringer
så kontakt:

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

- tlf. 75 26 90 24 
eller administrationen.
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Indbrud
Vi har modtaget:
Der har været indbrud og 
tyveri i 20 kælderrum i af-
deling 4, Hermodsvej 3-17, 
natten fra fredag d. 18. 
december 2015 til lørdag 
d. 19. december. 

 
Hos mig er der umiddel-
bart stålet 3 kg. vaskepul-
ver (uåbnet) og i alt fald 5 
stk. fl ydende vaskesæbe a 
1,8 liter (vistnok den stør-
relse), samt mindst 6 små 
kasser med små rustfri 
bolte og møtrikker (4-5-6 
millimeter),og hvor nogle 
af kasserne også inde-
holdt nogle andre ting, 
bl. a. til cykler. 

Det er svært for mig at 
vurdere, om der også er 
forsvundet værktøj og 
gamle/ nye reservedele 
til mine cykler, da jeg 
har så mange genstande 
i kælderrummet. Der var behørig lås på 
kælderdøren.

Kælderdørene og gerigter er ødelagt, 
evt. med et koben, og døre og gerigt 
skal udskiftes, da disse er ødelagt. Låse, 
låseblik og skruer lå på kældergulvet.

Der skal bruges magnetkort for at 

komme ind i kælderens 
to gavlindgange, og ligeledes hvis man 
vil ind fra gaden til én opgang. Fra op-
gangene skal yderligere bruges en spe-
ciel nøgle – individuel for hvér opgang-, 
for at komme ind i kælderen.

Per Benny Paulsen
Hermodsvej 13, 2 sal

Svineri
Vi har modtaget:
Vi er nogle herlige gutter fra Materi-
algården, der kører rundt og indsamler 
storskrald.

Alle ved hvornår vi afhenter. Alligevel 
ser vi nogle sætte ting ud et par timer 
efter – eller dagen efter. Man glemmer 
bare at tage det ind igen. Det skal ikke 
stå uden for en hel uge. Ta’ jeres ting 
ind igen.

Men læg mærke til ordet storskrald. 
Hvad er det?. Det er ting, man ikke kan 
komme af med på normal vis. Brugte 
TV, møbler, computere og lignende. Er 
det så svært?

Det har ikke noget med hushold-
ningsaffald. Det skal i skakten.

Pap, kartonner og vinfl asker er der 
containere til, hvis man ikke ved det.

Men det ved man, så det er kun do-
venskab. Hvad med det affald, der står 
ved avis- og papcontainerne. Hvem skal 
fjerne det? Ikke vores personale. Det 
er de ikke ansat til. Så det skal du også 
stoppe med!

Leif Horn
Stengårdsvej 108, st.



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

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

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

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

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

Træffetiden er: 
Hver torsdag
kl. 15-17 
på kontoret, 
Nygårdsvej 37.
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1. Hvor skal der bygges 16 nye boliger?  _____________________________________

2. Hvem er ny økonomimedarbejder og ny boligrådgiver?  _______________________

3. Hvem fylder 60 år den 19. maj 2016?  _____________________________________

4. Hvornår begynder nedbrydningen af Ringgården?  ___________________________

5. Hvad er Anitta Blumensaats nye titel?  ____________________________________

6. Hvem har fået en grøn smiley?  __________________________________________

7. Hvornår er der tur til Øko-dag?  __________________________________________

(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn  ________________________________________________________________

Adresse  ______________________________________________________________

Kuponen indsendes senest 21. marts 2016 til:
Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg

HUSK: Du kan nu også deltage på Ungdomsbos 
hjemmeside: www.ungdomsbo.dk/trappenyt
- så undgår du at klippe i bladet

Der trækkes lod om 3 gavekort til Esbjerg Cityforening på kr. 150,- 125,- og 100,-

Vindere
1. præmie: Mona Jespersen, J. L. Heibergs Alle 21
2. præmie: Lars Olesen, Hermodsvej 29 
3. præmie: Inga Brink, Bøndergårdsvej 5 A, st.

Gæt og vind

Få 7 rigtige...

Der var en fejl i konkurrencen i sidste 
nummer. Spørgsmål nr. 5 kunne ikke 
besvares. 
Redaktionen havde i sidste øjeblik taget 
artiklen ud af bladet, og glemt at ændre 
spørgsmålet i konkurrencen. Du kunne 
derfor ikke fi nde svaret.
Vi beklager


