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OVERLØB – For lidt, for 
sent og for uambitiøst. Så-
dan kan man sammenfatte 
Sædding-Fovrfeld Lokal-
råds holdning til kommu-
nens planer for at begrænse 
overløbene fra Fourfeld 
Bæk ved kraftig regn. 

Kapaciteten i kloakker 
og renseanlæg kan ikke 
følge med, og det betyder 
oversvømmelser i Fourfeld 
Ådal og udledning af uren-
set spildevand direkte til 
Ho Bugt.

Esbjerg Kommunes for-
slag til Spildevandsplan 
2016-2021 har været ude i 
høring henover sommeren, 
men lokalrådet er ikke im-
poneret over tempoet.

”Kommunen vil gerne 
have flere indbyggere og 
flere turister, derfor må det 
være i Esbjerg Kommunes 
interesse straks at iværk-
sætte foranstaltninger, der 
gør, at spildevandet ikke 
forurener ved ’Mennesket 
ved Havet’ og ved Esbjerg 
Strand,” skriver formand 
Holger Schrøder således på 
vegne af lokalrådet.

Lav bufferbassiner
Kommunen opfordres til 
hurtigst muligt at lave for-
anstaltninger, så de tre 
overløbsbygværker ved 
Fourfeld Bæk kan fjernes 
og erstattes af bufferbassi-
ner ved Renseanlæg Vest. 

Overløbene er en slags 
’sikkerhedsventil’, der tager 
tryk af systemet og delvist 
kan styre, hvor det over-
skydende vand ledes hen. 

Ulempen er, at det samti-
dig ledes udenom rensean-
lægget, og her er store buf-
ferbassiner en oplagt, men 
dyr løsning. 

Og den helt rigtige løs-
ning – kloakseparering af 
hele Fourfeld-området, så 
regnvand ledes udenom 

renseanlægget – kan som 
tidligere omtalt i Hjerting 
Posten løbe op i en halv 
milliard kroner. Desuden 
kan det af praktiske grun-

de tage op i mod 30-40 år at 
gennemføre.

Spildevandsplanen fore-
slår foreløbig et afklarende 
forprojekt, der skal belyse 

de forskellige løsninger in-
denfor den femårs periode, 
planen dækker. Men det er 
alt for langsomt, mener lo-
kalrådet.

”Det er tid til handling, 
og spildevandsudlednin-
gen bør derfor stoppes nu,” 
hedder det således i hø-
ringssvaret.

”Lokalrådet er klar over, 
at løsningen er økonomisk 
krævende, men med de 
foreliggende udviklings-
planer for hele Esbjerg 
Strand-området, kan kom-
munen som helhed ikke 
sidde forureningen og be-
vidstheden om den øgede 
sundhedsrisiko overhørig 
længere!”

Forkert indtryk af byen
Sædding-Fovrfeld Lokal-
råd peger på, at gæsterne 
ved ’De Hvide Mænd’ kan 
få et helt forkert indtryk 
med hjem af Esbjerg som 
en by ved havet med for-
urening. Det samme gæl-
der tiltrækningen af nye 
indbyggere.

”Tilflyttere kan ej heller 
formodes at ønske bopæl i 
et nærområde med åbenlys 
forurening. Med Esbjergs 
placering op til Danmarks 
største nationalpark, Va-
dehavet, er en tidshorisont 
på yderligere fem år derfor 
helt uacceptabel,” skriver 
Holger Schrøder og lokal-
rådet i sit svar.

Problemerne med over-
løb kunne man opleve i 
ekstra svær grad efter det 
voldsomme regnskyl fre-
dag den 4. september, hvor 
der faldt over 70 mm regn 
– svarende til en måneds 
normal nedbør – på under 
to timer. 

Det var naturligvis en 
meget usædvanlig hændel-
se, men problemet er, at vi 
får mere af samme skuffe i 
fremtiden. 

Det usædvanlige bliver 
knapt så usædvanligt, og 
eksperterne venter flere og 
kraftigere hændelser med 
såkaldt ’monsterregn’.

Tekst og foto: Kurt Henriksen

 

   Det Sker i Ældre Sagen 
 

GRATIS 
INFLUENZAVACCINATION 

Hvis du er: 
Over 65 år, Førtidspensionist(uanset 

alder), kronisk syg, m.fl. 
Alle andre vaccineres for 160 kr. 

------------------------------------------- 
Esbjerg 

 
     Torsdag d.  1.okt. 

  Hjerting Badehotel           kl.11:30-12:30 
     Esbjerg Storcenter           kl.16:00-17:00 
 
     Fredag d.  2.okt.  

  Jon & Dittes hus           kl.14:00-15:00  
  
  Lørdag d.  3.okt.  

      Sædding Centret           kl.10:00-12:30 
      Bilka            kl.13:30-14:30 
      
     Onsdag d.  7.okt. 
      Bryndum Forsamlingshus           kl.10:30-11:00 
      
     Torsdag d.  8.okt.  
      Guldager Forsamlingshus           kl.13:00-14:00 
      
     Lørdag d.  10 .okt.  
     Sædding Centret           kl.10:00-12:30 
  
      Lørdag d. 17.okt.  
     Sædding Centret           kl.10:00-12:30                                                                                                                                                       
   
      Lørdag d. 24.okt. 
     Sædding Centret           kl.10:00-12:30 
       
      Lørdag d. 31.okt. 
     Sædding Centret           kl.10:00-12:30 
 

------------------------------------------------ 

HUSK SYGESIKRINGSBEVIS! 
Der kræves IKKE medlemskab af Ældre Sagen 

D.V.S. ALLE ER VELKOMMEN! 

     Vaccinationsservice Vest  
                         www.vac-vest.dk       

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 HVER FREDAG

Grandelauget

Torsdag den 15. oktober kl. 19
i Hjerting Kirkes lokaler

Grandelauget byder på øl, vand, kaffe og kringle.

Kom med til en interessant aften
hvor formanden for Hjerting Kanelaug fortæller om, 
hvad kanelauget er for en forening, og hvad man i 
øjeblikket arbejder med af projekter.

Alle beboere i Hjerting er velkomne
Bestyrelsen, Hjerting Grandelaug

Lokalråd vil have fart  
på spildevandsplan

Succes for Hjerting Byfest
COMEBACK - Festudval-
get bag Hjerting Byfest var 
trætte, men glade, da der 
blev gjort status over de to 
dages festligheder, hvor so-
len skinnede på alle måder.

”Vi synes jo selv, at vi ef-
ter en pausen i 2014 havde 
fået sammensat et fedt pro-
gram til vores comeback. 
Men den følelse toppede 
først, da vi oplevede den 
store opbakning til alle ar-
rangementerne,” siger Lise 
Løth Nielsen på vegne af 
festudvalget.

Pengekassen er ikke en-
deligt gjort op endnu, men 
der forventes et overskud 
i omegnen af 50.000 kr., 
som hovedsageligt vil gå 
til ungdomsarbejdet i HIF 
Fodbold. 

Festudvalget retter også 
en varm tak til alle sponso-
rer og de frivillige kræfter, 
som festen er afhængig af. 

”Vi har desuden fået 
utrolig positive tilbage-
meldinger fra mange af de 
optrædende. De siger alle, 
at de mærkede stor glæde, 

opbakning og imødekom-
menhed fra byfestens gæ-
ster. Det giver os bestemt 
blod på tanden til næste års 
arrangement,” fastslår Lise 
Løth Nielsen.

De kreative tanker er al-
lerede i gang for næste års 
byfest den sidste weekend i 
august.

Festudvalget opfordrer 
alle til at melde ind med 
gode ideer og forslag via 
Facebook-siden for Hjer-
ting Byfest. 
rik

14 Ford Transit 2,2 TDCi, Tourneo, hvid, 9 prs. bus 77 429.900
13 Honda CR-V 2,0i Elegance, hvid, udstyr, velholdt 44 269.400
13 Ford S-MAX 2,0 TDCi, aut. gear, 163 HK, 7 prs., sort 63 369.900
14 Hyundai i30 1,6 CRDi 110 HK, sølvmetal, 5d 46 159.800
11 Opel Vivaro 2,0 CDTi, 9 prs. bus, koks, lille kørekort 100 249.900
13 Toyota Auris 1.3 VVT-i 5d, sølvmetal, klima, 6 gear 35 174.800
09 Toyota Yaris 1.3 Luna, koksmetal, velholdt 74 69.900
08 Fiat 500, 1.2 Pop, hvid, velholdt 86 59.900
11 Opel Insignia 2.0 CDTi 130 Editions st.car, sortm., diesel 152 159.900
10 MB E250 2,2 CDi aut. BE, sølvmetal, udstyr 362 229.900
11 Chevrolet Spark 1,2 LS, 5d, hvid, aircon. 82 55.900 

10 Peugeot 207 1.6 HDi 90 HK, hvid, alu 92 44.900
VAREVOGNE + MOMS

www.heiselberg-auto.dk

7516 0088 • 4016 0088

JANUARVEJ 2
6705 ESBJERG Ø

Andrup

Hjerting slap for røde flag i år
Badesæsonen sluttede officielt 15. september, og i år 
kan vandhundene glæde sig over færre røde flag med 
badeforbud end sidste år. Det gælder især i Hjerting, 
hvor de røde flag slet ikke har været luftet i denne 
sæson, så antallet af flagdage er et rundt nul. 

I Sædding – dvs. Sædding Strand og ved ’De Hvide 
Mænd’ – har der været 36 dage med rødt flag mod 47 
sidste år og 48 tilbage i 2012.

Antallet af flagdage afhænger af nedbørsmængder 
og timingen af den, så der vil naturligt være udsving. 
Tallene er opgjort lige før avisens deadline, så kom-
munens folk er ikke færdige med at analysere data.

For Hjerting peger man på, at det tilsyneladende er 
optimeringer, der slår igennem. Det hører dog også 
med til historien, at fejl i varslingssystemet sidste år 
gav flere flagdage end strengt nødvendigt i Hjerting.

Det halve af haven 
hos Sonja Grønbjerg 
i Fourfeld stod under 
vand efter den kraftige 
regn 4. september.

Sædding*

Hjerting**

2012 2013 2014 2015

* Ved Sædding Strand og Mennesket ved Havet 
** Ved Strandpromenaden og Hjerting Syd

Kilde: Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø
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