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HUSK: Vi holder åbent alle dage i påsken fra kl. 10-15

STRANDVEJEN 82 | STRANDVEJEN 82 | 6854 HENNE | TEL. 3156 3132

Følg os på

Køb dansk lammekød til påskemiddagen

Kom og besøg vores hyggelige butik. Vi har alt fra vin, te, 
chokolade og porcelæn til hjemmelavede specialiteter.

Læs mere om butikken på www.strandvejen82.dk

PERRIK Bogføring
Rikke Thrane

Jeg arbejder på konsulentbasis - enten 
hos dig eller på egen adresse, så du 
betaler kun for den tid, du har brug for.

Så kan du bruge tiden på det, du er god til!
HJÆLP TIL BOGFØRING?
Har du brug for

• Kontering, bogføring og afstemning m.v.
• Fakturering
• Løn - beregning, indberetning og 

afstemning
• Momsafstemning og -indberetning
• Klargøring til revisor
• Effektivisering af administrative opgaver
• Diverse ad hoc opgaver

Jeg kan blandt andet hjælpe dig med:

mail: post@perrik.dk - mobil: 40 31 57 01

Grupper.
.

Konfirmation
Familie Børn
Bryllup
Når det ikke er ligegyldig
hvilken kvalitet du vil
udsmykke dit hjem med.

Bestil tid nu.

Andrup

7516 0088 • 4016 0088

www.heiselberg-auto.dk

JANUARVEJ 2
6705 ESBJERG Ø

11 Opel Vivaro 2.0 CDTi 9-pers. bus, sølvm., lille kørekort…… . 84  229.900
12 Ford C-Max 1.6 TDCi Titanium, sort, klima, alu……… ........ 118  185.900
10 Opel Insignia 2.0 CDTi aut. 160 Sport st.car, blåm. ............... 164  189.900
11/10 Opel Insignia 2.0 CDTi 130 Editions st.car, sort, diesel ... 108  179.800
11 Opel Insignia 2.0 CDTi 130 Editions st.car, sortm., diesel .... 152  179.900
09 Toyota Avensis 1.8 VVT-i T2, 4d, blåm., klima, alu ............... 111  159.900

VAREVOGNE  + MOMS
10 Mercedes Vito 109, hvid, som ny .............................................. 63  99.900

 .................. 129  99.900
10 Peugeot 207 1.6 HDi 90 HK, hvid, alu ........................................ 92  54.900
10 Opel Vivaro 2.0 CDTi 114, hvid, fejlfri ....................................... 86  85.900 
11 VW Touran 1.6 TDi 105 Trendline BMT Van, 5d, hvid ............. 121  109.900
07 Cit. Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 Prestige Van, momsfri ..... 157  39.900

ARKITEKTUR - Der er 
formentlig ikke ret mange, 
der har noget direkte imod 
opførelsen af store elegante 
kubistiske huse i Hjerting. 

Men der er bestemt delte 
meninger om, hvor de skal 
ligge. Den konklusion vil 
der nok være nogenlunde 
enighed om efter Hjerting 
Postens informations- og 
debatmøde 18. marts på 
Hjerting Badehotel. 

Og at dømme efter den 
store tilstrømning er ku-
bistiske huse virkelig et 
emne, der optager folk her 
i området. Der måtte ekstra 
stole ind for at give sidde-
plads til over 70 tilhørere, 
som fik en god generel in-
formation om begrebet ku-
bistisme. 

I panelet sad arkitekt Pe-
ter Bolther, Esbjerg Kom-
munes planchef, Peter 
Bagge, samt formanden 
for kommunens Plan og 
Miljøudvalg, John Snedker 
(S), mens arkitekt Michael 
Krogh måtte melde forfald 
på grund af sygdom.

Peter Bolther gav en hi-
storisk redegørelse for de 
kubistiske huse, der duk-
kede op i 1920’erne i for-
bindelse med Bauhaus-
arkitekturen, der opstod 
i Tyskland. Stilen bredte 
sig ud over Europa og 

kom også til Danmark, 
hvor Poul Henningsen var 
blandt de førende arkitek-
ter herhjemme. 

I Esbjergs gamle villa-
kvarterer ligger der f. eks. 
kubistiske huse opført i 
1920’erne. 

De seneste ti år er der 
begyndt at komme rigtig 
mange, især i Hjerting-om-
rådet. 

”De nye generationer vil 
ganske enkelt bo og leve, så 
de kan se ud over vandet,” 
sagde Peter Bolther. 

Pluk fra debatten
Vedr. helhedsvurderingen af byggeri sagde Peter Bagge, at det ikke kun er høje eller 
kubistiske huse, der af og til siges nej til. F. eks. har man sagt nej til et palælignende 
hus i den nye udstykning nord for byen, fordi det ikke passer ind i helheden. 

• En mødedeltager skar radikalt igennem og fastslog, at folk simpelthen skal have 
lov til at bygge de huse, de vil have! Ingen ønsker at bygge gamle murermester-
villaer i 30’er stil med små vinduer. Folk vil bygge højt og have udsigt fra køk-
ken og alrum på første sal, hvor hverdagen leves.  Trenden er moderne stil - vi 
kommer ikke tilbage til fortidens røde teglstenstag. 

• Peter Bolther tilføjede, at moderne mennesker ikke er interesserede i huse i 
1700-tals look. Og han satte spørgsmålstegn ved, hvor mange bevaringsværdige 
huse, der egentligt er i Hjerting. Riv ned og byg for dem, der vil og har råd til at 
bo her!

• John Snedker talte varmt for bevarelse af Hjertings gamle bykerne. Med henvis-
ning til sagen om nedrivning af Skolestien 1, gjorde han sig til talsmand for, at 
Esbjerg Kommune søger om at gøre området til  byfornyelsesområde, så der kan 
søges om statsstøtte til vedligeholdelse af de gamle huse.

• Både Snedker og Peter Bagge anførte, at det kan betale sig at renovere gamle 
huse. En undersøgelse fra Real Dania viser, at hvis man renoverer et gammelt 
hus i et lignende kvarter, så stiger  værdien også af de omkringliggende huse 
med op til 30 procent  Det sker til gengæld ikke, hvis man river ned og genopfø-
rer i gammel stil. Det har slet ikke samme virkning.

• De kubistiske huse er kommet for at blive, og der kommer flere. Men placering  
i eksisterende kvarterer vil også fremover være et diskussionstema.

Engageret debat på kubismemøde

Fiskeri- og Søfartsmuseet
Saltvandsakvariet.Esbjerg

Tarphagevej 2  •  DK - 6710 Esbjerg V • Tel. +45 76 12 20 00
www.fimus.dk   •   e-mail: fimus@fimus.dk

MARIE MÆRSK
Arbejde og hverdag til søs på verdens største containerskibe 

- Trible-E fortalt i billeder af fotograf Casper Tybjerg 

Ny særudstilling 

Åbner til påskeferien

Formand for Plan- og Miljøudvalget, John Snedker (t.v.), tegner og fortæller sammen med Esbjerg Kommunes planchef, Peter Bagge.
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Nye tider og grønt tag
Peter Ager, der driver 
virksomheden CarTop i 
Gørding, var med, fordi 
han interesserer sig for 
byggeri og godt kan 
lide kubistiske huse.  
”Vi kan lige så godt 
vænne os til dem, for der 

kommer mange flere. 
Det er dét, folk vil have,” 
siger Peter Ager.

Han savner også ny-
tænkning hos arkitek-
terne med hensyn til 
tagbelægning. 

Hans firma laver man-
ge grønne tage, altså 
græstørvstage på både 
carporte og større byg-
ninger, som kan absor-
bere og fordampe store 
mængder regnvand og 
dermed spare på udgif-
ter til regnvandskloak. 

I Tyskland, hvor han 
også er aktiv, er ”Grün-
dach” ofte et krav ved 
byggerier.

SÆDDING 
AUTOFORRETNING

Reparation og salg 
af alle bilmærker

Auto- & dækservice

7515 4988Glarmestervej 14-16
6710 Esbjerg V

= Et godt resultat med garanti

Storegade 21, 1. tv · 6700 Esbjerg · www.lillemaler.dk

Her får du:
- Over 25 års erfaring
- Den rigtige pris
- Oprydning hver dag
- De bedste materialer
- En håndværker, der 
kommer til tiden
- Salg af maling 
til ”gør det selv”

LAILABRITT®

KOSMETOLOG | FODPLEJER | ZONETERAPEUT

HJERTING STRANDVEJ 30  I  6710 ESBJERG V
TLF 40 19 80 19  I  WWW.LAILABRITT.DK

 

Vejen til skønhed og velvære...

KONFIRMERES? 
Smuk hud på dagen - start nu

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

Kom og gør en god handel! Der er mange 
spændende ting at kigge på, og måske 
har vi lige det, du står og mangler!

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for 
Strandvejens Ældrecentre

LOPPEMARKED

ALLE ER VELKOMNE! 

Lørdag den 25. april kl. 9-13
på områdecenter Bytoften

FYS & FITNESS · Gl. Guldagervej 2, 6710 Esbjerg V
telefon 2065 6133 · www.fysogfitness.com

KOM I FORM TIL SOMMEREN
fra Hjerting Badehotel’s Well & Fitnesafdelingen 

v/personlig træner og fysioterapeut 
Jannie Hedegaard

Vi løber hver mandag og onsdag og træner op til 
at løbe/gå 5 km på 35-40 minutter. 
Individuel træning og vejledning ud fra din form.

Løbehold starter onsdag den 8. april kl 16.45 

Tilmelding og mere information: 
www.fysogfitness.com

”Og jeg har intet imod, at 
der bygges kubistiske huse 
i eksisterende ældre kvar-
terer, hvor man river et hus 
fra 60’erne eller 70’erne ned 
for at gøre plads til en kube. 
Ofte er der tale om gamle 
huse, der er mindre værd 
end grunden, de ligger på.”

Planchef Peter Bagge og 
hans team hos kommunen 
er utvivlsomt i orkanens øje 
i mange byggesager. 

Han fremhævede, at lo-
kalplanerne er det element, 
hvor lokale beboere kan 
gøre indsigelse mod bygge-
muligheder i området.

Havudsigt i fokus
”Hvis man i sin tid havde 
vidst, hvor stor interesse 
der ville blive for grunde 
med havudsigt, så var 
kvarteret fra Strandprome-
naden og indad formentlig 
blevet udformet anderle-
des.  Man kunne have for-
skudt veje og grunde for 
hinanden, så flere kunne 
have fået havudsigt,” påpe-
gede Peter Bagge.

Når der kommer indsi-
gelser mod konkrete byg-
geplaner, bliver de om-
hyggeligt gennemgået og 
præsenteret i det politiske 
udvalg. John Snedker un-
derstregede, at hver eneste 
indsigelse bliver omhyg-
geligt læst af udvalgsmed-

lemmerne, der så træffer en 
beslutning om ja eller nej.

John Snedker lagde stor 
vægt på at fastholde, at han 
ikke er imod opførelse af 
kubistiske villaer. 

Men han har stor vene-
ration for den gamle bydel 
i Hjerting, og han finder 
det uhensigtsmæssigt med 
store høje huse på mindre 
grunde som f.eks. i kvarte-
ret, der kaldes 'grusvejene' 
lige bag Strandvejen.

”Det er Esbjerg Kommu-
nes opgave at have et godt 
udbud af byggegrunde, 
også i Hjerting. Og man 
kunne måske endda ud-
forme nogle af udstyknin-
gerne, så de er specielt vel-
egnede til kubistiske huse,” 
sagde udvalgsformanden. 

”For der er jo eksempler 
på, at der er bygget kubi-
stiske huse, hvor de ikke 
burde ligge. Men vi skal i 
udvalget ikke være smags-
dommere, for hvad der er 
smukt eller det modsatte, 
afhænger af øjnene der ser.

Vi kigger på den arkitek-
toniske kvalitet. Og Esbjerg 
Kommune er faktisk nomi-
neret som en af de fem bed-
ste kommuner i Danmark 
med hensyn til  boligpoli-
tik,” fastslog John Snedker. 

Tekst: Niels Hansen
Foto: Kurt Henriksen

Hvor kan vi bygge?
”Vi er med til mødet 
for at finde ud af, hvem 
der ikke skal være vores 
kommende naboer,” sag-
de Rikke Kruse og Lars 
Madsen spøgende.

Forstået sådan, at de 
vil vælge en grund eller 
en grund med et ned-
rivningshus, hvor de vil 
føle sig velkomne.  Lars 
Madsen er fra Kolding 

og vant til at bo ved 
vand, og parret er på jagt 
efter et hus, de kan mo-
dernisere og bygge om.

Eller et hus med den 
rigtige beliggenhed - alt-
så vandudsigt - som kan 
rives ned og gøre plads 
for et kubistisk hus.

”Men vi synes, at der 
er lidt langt mellem mu-
lighederne lige nu,” siger 
Rikke og Lars.

Gode råd hvis du vil bygge kubistisk
Det er ikke altid konfliktfrit, hvis man drømmer 
om at bygge et kubistisk hus på en nedrivnings-
grund i et udbygget kvarter. Planchef Peter Bagge 
fra Esbjerg Kommune blev bedt om at give nogle 
gode råd, der formentlig kan minimere naboklager.  
Bagge opfodrede til, at bygherrer bl.a. bør:

•  Rette henvendelse til en af byens mange  
 udmærkede arkitekter 

•  Få lavet en skitse over drømmehuset 
•  Gå i dialog med kommende naboer og fortælle, 

 hvad man vil bygge
•  Gå i dialog med kommunen, som måske også 

 kan bidrage med ændringer til fremme af sagen
•  Være klar til at lave mindre ændringer

Planchefen fremhævede, at man kan bygge kubisti-
ske huse op til 8,5 meter, men at man ikke har pligt til 
det!  Og husk, at ingen har hævdvunden ret til udsigt. 
Der findes ikke en udsigtslov. Eneste sikring for at be-
vare havudsigt er at købe eller bygge i første række, 
understregede Peter Bagge. 

Han oplyste, at der generelt er mange klager i for-
bindelse med byggesager, og at en del godt kan und-
gås, hvis bygherrerne er lidt mere forhandlingsvillige.

Engageret debat på kubismemøde


