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Åbningstider:
Hver tirsdag og fredag fra kl 14 -17 er butikken åbent
Æg og grøntsager sælges hver dag i “huset” ved vejen

Din LOKALE 
økologiske 
leverandør
i kød, æg og grønt
Kig ind i butikken - vi har et stort 
udvalg af økologisk lamme-, okse-
og svinekød samt pålægsvarer.

Flytning, opbevaring og kurerkørsel
Varevogne udlejes m/u fører

Esbjerg 
Flytteforretning

7515 1622

v/Thomas Jepsen · Hostrupvej 42A · 6710 Esbjerg V
DIN LOKALE GARTNER

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

RestauRant

sJeLBORG stRanD

stOR pinse
BRunch

Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 70 71

198,-
Pinsebrunch inkl.  
kaffe, the og juice

sjelborgstrand.dk

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET
ÅBENT: Se åbningstider på sjelborgstrand.dk

Pinsemandag: Åben fra kl. 11.30 - 16.30
Pinsebrunch fra kl. 9.00

BIBLIOTEKSLUKNING 
- Hvis politikerne vælger 
at lukke biblioteket i Sæd-
ding, som der er lagt op til 
i en anbefaling fra Kultur 
& Fritidsudvalget, frygter 
folk i bydelen, at det vil få 
store menneskelige om-
kostninger.

Sædding-Fovrfeld Lo-
kalråd fik arrangeret et 
borgermøde 6. maj efter 
nyheden om, at politikerne 
ønsker at spare 1,9 mio. kr. 
ved at lukke lokalbibliote-
kerne i Sædding, Kvaglund 
og Tjæreborg. Her stod det 
hurtigt klart, at sagen langt 
fra udelukkende drejer sig 
om den mistede mulig-
hed for at kunne låne en 
ny spændingsroman eller 
tegneserie, når man allige-
vel er henne for at handle i 
Sædding Centret.

Udkants-Esbjerg
“Vi bliver udkants-Esbjerg! 
Lej Hovedbiblioteket ud, 
decentralisér i stedet for at 
centralisere! Der er tilknyt-
tet 80 interesseorganisatio-
ner til biblioteket og Møde-
stedet - hvor skal de være 
fremover? Det er sårbare 
grupper, man har med at 
gøre! Følgeudgifterne ved 
at lukke biblioteket kan 
blive store, når de unge 
ikke længere har et sted at 
være”.

Sådan lød et udpluk af de 
mange fremmødte borge-
res argumenter og bekym-
ringer, som var stilet mod 
de to fremmødte byråds-
politikere og medlemmer 
af Kultur- & Fritidsudval-
get, Jakob Lose (V) og Hans 
Erik Møller (A).  

De to politikere måtte 
svare på mange kritiske 
spørgsmål, efter de havde 
redegjort for anbefalingen 
om en lukning, som skal 
træde i kraft 1. januar 2016.

“I disse tider er der ikke 
noget, der hedder små be-
sparelser”, fastslog Jakob 
Lose.

“Siden 2007 har kommu-
nen sparet 7,7 mio. kr. på 
biblioteksområdet ud af et 
budget på 50 mio. kr., og 
det er primært sket gennem 
personalebeskæring. Med 
historikken in mente står 
vi nu ved en skillevej, hvor 
vi risikerer, at ingen tilbud 
lader sig gøre nogen steder, 
hvis vi bliver ved at lave be-
sparelser”, uddybede Jakob 
Lose.

Automat og bogbusser
Han kunne samtidig slå 
fast, at han vil anbefale 
byrådet at finde penge til 
en betjeningsautomat og 

bogbusser i Sædding, lige 
som han også ser det som 
en politisk opgave at finde 
alternative løsninger på en 
erstatning for Mødestedet.

“Med denne løsning bli-
ver der luft til, at vi kan 
højne kvaliteten på Ho-
vedbiblioteket. Men der er 
ingen tvivl om, at dette er 
en situation, ingen ønsker, 
og vi vil meget nøje studere 
alle høringssvarene”, lød 
det supplerende fra Hans 
Erik Møller.

Mange ensomme
Fra salen lød mange be-
kymrede indlæg om frem-
tiden.

“Vi snakker om penge i 
stedet for om mennesker. 
For et par år siden blev der 
foretaget en stor undersø-
gelse i Sædding/Ådalen, 
som viste, at her er mange 

ensomme, og man fandt 
frem til, at det er vigtigt 
med et samlingssted”, be-
mærkede Lillian Jensen.

Hun har boet i Sædding 
siden 1963 og har som dag-
plejer gjort flittigt brug af 
bibliotekets gratis facilite-
ter.

Høringsfristen slut
Tidligere bibliotekar Mar-
tin Hjelmborg har prøvet 
lukkeøvelsen flere gange 
gennem årene. 

“Måske bør vi tænke 
helt anderledes og over-
veje sponsorering eller fol-
keaktier”, lød en af hans 
bemærkninger, som i øv-
rigt fik stort bifald fra den 
fyldte sal.

Høringsfristen sluttede 
fredag den 22. maj, og nu 
skal det vise sig, om poli-
tikerne lytter til de mange 
kritikpunkter, som er ble-
vet fremsat de seneste uger.

Tekst og foto: 
Lene Weber

01 Mazda MX-5 1,8 cabriolet, rød, 6 gear, velholdt 73 129.900
06 Toyota Previa 2,0 D-4D  7 pers, koksm. udstyr 180 149.900
12 Fiat Panda 1,2 5 dørs, hvid, 20,4 pr. ltr. 29  65.900 
08 Honda FR-V 1,8 Automatic, 6 personers, metal 182 119.900
09 BMW 120 D Avantage 5 dørs hvid, alu velholdt 218 169.900
10 Opel Insignia 2.0 CDTi aut. 160 Sport st.car, blåm. 164 169.900
11 Opel Insignia 2.0 CDTi 130 Editions st.car, sortm., diesel 152 169.900

10 Mercedes Vito 109, hvid, som ny 63 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

VAREVOGNE + MOMS

www.heiselberg-auto.dk

7516 0088 • 4016 0088

JANUARVEJ 2
6705 ESBJERG Ø

Andrup

Bibliotekslukning vil ramme hele Sædding

Borgermødet 6. maj om den truende lukning af Sædding Bibliotek fik stor opmærksomhed - ikke 
mindst fra de mange fremmødte brugere, men også fra pressen med bl.a. livedækning i TV Syd.
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Charlotte Stokholm, 
Granvej, Sædding

”Jeg bruger det ubeman-
dede bibliotek om afte-
nen, og så er jeg med i en 
læsegruppe under Sæd-
ding Borgerforening. Vi 
mødes én gang i måne-
den og har et stort al-
dersspænd. 
For at benytte Mødeste-
det skulle vi betale – så 

blev vi hjemløse, men fik lov at benytte biblioteket. Det be-
tød, at vi kunne rekruttere nye medlemmer til læsegrup-
pen, fordi andre kom forbi og blev nysgerrige. Et bibliotek 
binder folk sammen på tværs af aldre. Man kan genkende 
hinanden og er mere tilbøjelig til at hjælpe og hilse”. 

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”

ALT INDENFOR MURERARBEJDE 
• OMFUGNING  • RENOVERING • FACADEISOLERING 
• TIL- OG OMBYGNING ELLER REPARATION 
• RING TIL OS OG FÅ ET GODT TILBUD

Tlf.: 61 360 478
6700 Esbjerg
Ingemanns Allé 98

www
jacobi@youmail.dk

oke JacTTov/ Jacobi BYGG

.jacobibyg.dkw
jacobi@youmail.dk

oke Jacobi Hansen

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...

PERMANENT MAKE-UP: Smuk 24 - 7
BRYN, EYE-LINER & LÆBER

DAGLIGVARER LIGE TIL DØREN
Vi leverer til:
● INSTITUTIONER
● KANTINER
● FIRMAER
● PRIVATE
HJERTING, 
GULDAGER, 
TARP OG HELE 
ESBJERG

Norddalsvej 58 ∙ 6710 Esbjerg V ∙ Tlf. 75 15 37 01 · Fax: 75 15 02 37
mail: 0720631@minkobmand.dk

Norddalsvej 58 · 6710 Esbjerg V · Tlf. 75 15 37 01 · Fax: 75 15 02 37 
mail: 0720631@minkobmand

 Søstjernen

DAGLIGVARER LIGE TIL DØREN
Vi leverer til: 

HJERTING,
GULDAGER,
TARP OG 
HELE ESBJERG

1/2 pris
lækre ispinde

til kun

HUSK: Vi har

hele sommeren!
STRANDVEJEN 82 | STRANDVEJEN 82 | 6854 HENNE | TEL. 3156 3132

Følg os på

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

KOLD TAPAS BUFFET
• Cognac rimmet kalvefilet m/ hvidløgsmayonaise
• Pesto marineret rejer
• Spinat roulade m/ laks
• Røget svinemørbrad m/ balsamico syltede løg
• Parmaskinke m/ artiskokker 
• Chorizo m/ soltørrede tomater
• Kyllingesalat m/ mango chutney
• Balsamico marineret brie
• Brød og smør

Perfekt til studenter menu'en

Pris pr. pers. 185,- (ved min. 10 pers.)

Bibliotekslukning vil ramme hele Sædding

Annette Petersen, 
Neptunvej, Sædding

”Jeg underviser på Sæd-
ding Aftenskole, og vi 
bruger lokalerne meget. 
Privat låner jeg særligt 
e-bøger, så jeg kan lytte, 
mens jeg laver håndar-
bejde. Jeg frygter, at en 
lukning vil gå hårdt ud 
over de ældre og de unge 
og føre til øget ensom-
hed og kriminalitet”.

Thomas Hovgaard og Joan Langgaard med bør-
nene Tea, Magnar og Elianna, Fyrparken, Sædding 

”Sædding mangler aktiviteter for børn og teenagere.  
De vil komme til at mangle et sted at være, så de ikke hæn-
ger ud på gadehjørnerne. Vi bruger biblioteket til studier 
og mødregruppe-hygge, og fordi vi ikke har bil, kommer 
vi ikke bare lige ind til byen”. 

Det kan blive svært for Es-
bjerg Kommune at sælge 
bibliotekslokalerne i det 
skrantende Sædding Cen-
ter med mange tomme lo-
kaler. Lykkes det ikke at 
sælge lokalerne i Sædding 
og Kvaglund, får kommu-
nen en udgift på en halv 
mio. kr. årligt og kan der-
med ikke spare de planlag-
te 1,9 mio. kr.

“Hvis lejemålet ikke bli-
ver solgt, skal pengene fin-
des på biblioteksområdet. 
I den situation vil vi være 
villige til at drøfte, om dele 
af biblioteket stadig kan 

være i funktion”, beretter 
formand for Fritids- & Kul-
turudvalget, Jakob Lose.

“Jeg ville have det rigtig 
dårligt med, at vi bare rul-
ler gardinerne ned. Derfor 
er jeg positivt stemt for at 
se på, om det kan lade sig 
gøre at flytte kommunale 
aktiviteter ind i lokalerne 
og på den måde beholde 
Mødestedet. 

Og samtidig mener jeg 
også, der er gode mulig-
heder for at flytte nogle af 
Mødestedets aktiviteter til 
den flotte sal i Fyrparken 
lige over for biblioteket”. 

Svær udlejnings-
situation kan 
redde dele af 
biblioteket

Fakta – Sædding Bibliotek
Er kommunens næststørste 
bibliotek
Udlåner 100.000 materialer 
årligt, hvilket svarer til en 
tredjedel af hovedbibliotekets 
udlån
Har ca. 108.000 årlige besøg 
inkl. Mødestedet
Holder åbent 98 timer om 
ugen
Beskæftiger seks medarbej-
dere, svarende til 5,5 fuldtids-
stillinger
Benyttes af over 20 daginsti-
tutioner og 63 dagplejere
Mødestedet er samlingssted 
for mere end 80 foreninger


