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BYCENTRE - To skran-
tende butikcentre. Mas-
ser af ledige lokaler. Og et 
område med købestærke 
forbrugere, der sukker efter 
andet og mere end discount- 
butikker. 

Det er nogle af brikkerne 
i puslespillet for den lokale 
detailhandel, hvor to stær-
ke aktører lige nu arbejder 
på at trække et nyt super-
marked til området.

I den nye Esbjerg By-
plan, som forleden fik 
den endelige behandling i 
kommunens Plan & Miljø-
udvalg, blev der indført en 
ændring, der bevarer Sæd-
ding Centrets status som 
bydelscenter.

Nyt liv kræver plads
Det skete efter ønske fra 
både centrets ledelse og 
Ejendomsaktieselskabet 
Bangs Gård, der ejer store 
dele af centret, og begge 
parter henviser til mulig-
heden for at etablere større 
butikker i fremtiden. 

Hvis centret som foreslå-
et skulle omdannes til lo-
kalcenter, kunne de enkelte 
butikker maksimalt være 
på 1.000 kvm.

Det ville være ’en defini-
tiv hindring for etablering 
af full-service supermar-
ked, der rummer et areal 
på 2.500-3.500 kvm,’ 
og æn-
dringen 
kræves 
for ’at sikre 
en re-vitalise-
ring af Sædding 
Centret,’ som 
Ejendomsselskabet 
Bangs Gård skriver 
i sit høringssvar til 
kommunen.

”Første skridt er jo 
at finde dem, der skal 
drive et full-service su-
permarked i centret. Uan-
set hvad, vil det kræve 
en større eller mindre 
ombygning – centret 
er jo lavet i en tid, hvor 
supermarkeder var min-
dre,” uddyber Mads Dam 
Jensen fra Bangs Gård.

”Vi er i konkrete for-
handlinger med nogen, 
men beslutningsprocesser-
ne er væsentligt længere, 
end de har været. Jeg føler 
jo selv, at der mangler en 
indkøbsmulighed her i om-
rådet, og alle de eksterne 
analyser viser det samme.”

Burde det ikke ligge på den 
flade hånd at have andet end 
discountbutikker i et velhaver-
område?

”Alt siger, at det skal være 
der. Men der er stadig så 
voldsomme investeringer, 
at man ikke bare gør det 
fra dag til dag,” siger Mads 
Dam Jensen.

”Trenden 
er, at det 
fungerer 
dér, hvor der 
er en kom-
bination af 
supermarked 

og discount. 
Her supplerer 

de hinanden 
godt – uan-
set, om det 
er indenfor 

samme kæde eller 
en konkurrent.”

For Sædding 
Centret er situationen 

nu også, at Faktakæden 
har meldt sig klar til at få 
andre dagligvarebutikker 
ind i centret. Det har tidli-
gere været en hæmsko for 
udviklingen, men den hin-
dring er væk nu.

Ny stærk konkurrent
Til gengæld har de nye 
stærke ejere af Hjerting 
Bycenter, Villemoes Hol-
ding, nu også meldt sig 
med samme planer om at 
trække et nyt supermarked 
til 6710.

Hvad betyder ambitionerne 
i Hjerting for jeres planer og 
timing i Sædding Centret?

”Ikke noget af betydning. 
Jeg tror, der er plads til beg-
ge to,” siger Mads Dam.

Men det er vel de samme de-
tailaktører, I bejler til?

”Jo, det er det. Men det er 
alle sammen meget profes-
sionelle aktører, så jeg tror 
såmænd ikke, at vi kan 
fortælle dem ret meget, de 
ikke ved i forvejen.”

Hos Villemoes Holding 
er status, at man fokuserer 
på en ny ankerlejer i form 
af en stor dagligvarebutik 
til Hjerting Bycenter.

”Vi dyrker markedet og 
mulighederne, så det er 
bestemt ikke gået i stå. Vi 
tager det i den rækkefølge 

VI SØGER VILLAER TIL LEJE

40 76 05 08/
70 23 73 22

Til ingeniører med familie søger vi villaer på min. 150-200 m2 
med min. 3 værelser - gerne moderne og ikke møbleret.

Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 
SØNDERRIS eller SÆDDING.

Endvidere søger vi 2 & 3 værelses lejligheder i Esbjerg. 
Både møbleret og umøbleret.

God leje og sikkerhed/garanti gives!

Kontakt Brian Jørgensen

 Stenhuggervej 8 · 6710 Esbjerg V 

Tlf.: 75 15 37 55 

Udfører alt murerarbejde 
- stort og småt

”Er alt nu, som det skal være?” 
Det er det svære spørgsmål, man en gang i 

mellem her i livet bør stille sig selv. 
Det mener vores Profilen-gæst i denne avis, og han 

har prøvet det selv. Derfor advarer han også om, at det 
kan gøre ondt. 

Man risikerer jo et ærligt svar, som René Lennart 
Madsen påpeger. Derfor er han nu eks-bankdirektør.

Det skal man ikke have ondt af, tværtimod. I stedet 
skulle man nok nærmere være lidt misundelig, for det 
kræver mod. Både at stille spørgsmålet, at svare ærligt 
og at tage konsekvensen.

For hvad nu, hvis livet og arbejdslivet ikke er helt så  
rosenrødt, som det ser ud til, og som omverdenen tror?  
Eller man går og bilder sig selv ind? Det er en svær øvelse, 
der kan føre til nogle endnu sværere beslutninger.

For hvad nu, hvis det fede job med den gode løn og 
høje prestige, man har knoklet for at opnå, nu ikke  
længere føles som det rigtige? At der mangler noget? 
Lidt livskvalitet for eksempel.

Hvis dét er det ærlige svar på det svære spørgsmål, 
så gælder det gælder om at holde fast – i sig selv.  
Mange mennesker bruger for al megen energi på at 
tænke over, hvordan omverdenen mon tænker.

Og derfor strander nogle i et arbejdsliv, hvor flotte 
visitkort og andres forventninger overskygger den der 
lille væsentlige detalje med bare at være glad i låget, 
når man vågner, og når man tager på arbejde.

Med alderen bliver det jo lidt lettere at hvile i sig selv, 
men helt ærligt: Det er svært at vokse fra glæden ved 
go' gammeldaws prestige.

Personligt har undertegnede efterhånden nogle 
gange i livet prøvet at tage de spring, der umiddelbart 
virkede mildt sagt besynderlige. Både for omverdenen 
og såmænd også for min egen fornuft. Men maven og 
stemmerne sagde, at sådan måtte det være. 

Og jeg sværger, at det hver gang har ført til nogle af 
de lykkeligste perioder i mit liv. 

Spørg ikke hvorfor eller hvordan. Eneste røde tråd har 
været, at hjernen og fornuften af fuld kraft forsøgte at 
overdøve mavefornemmelsen, heldigvis forgæves.

Alle har en drøm, mener bankmanden i interviewet. 
Og flere burde gøre noget ved den. Man kunne jo også 
spørge sig selv: Hvad er det værste, der kan ske, hvis 
jeg prøver? 

Hvis man kan noget og kommer ordentligt afsted fra 
sit faste arbejdsliv uden at brænde nogen broer, så er 
der jo altid en vej tilbage. Worst case er, at man vender 
tilbage lidt fattigere økonomisk, men meget rigere på 
erfaring og viden om sig selv.

Men den første og sværeste øvelse er at ruske op i 
sig selv. Måske også prøve at se sit liv i et lidt andet 
perspektiv, enten i bogstavelig eller overført forstand.

Du behøver ikke suse afsted på en motorcykel og 
ride skydende ud i horisonten. Men mindre kan også 
gøre det. Måske bare med lidt inspiration fra et godt 
gammelt Harley Davidson-slogan:

’Stop dreaming – start riding!’
Hvad synes du? Giv os din mening på Facebook !

Følg dine drømme

ALTID EN GOD GAVEIDÈ • ALTID EN GOD GAVEIDÈ • ALTID EN GOD GAVEIDÈ • ALTID EN GOD GAVEIDÈ

STORIES BY T. Asmussen  ·  Gl. Guldagervej 14, 6710 Esbjerg V  ·  telefon 6091 7534
Åbent: Onsdag - fredag: 12.00-17.30 · Lørdag 10-14

T. Asmussen

Galleri J n

Efterår - Vinter - Jul

Plus Fine, Du milde, Skunk funk, Prepair, 
Beck Søndergaard, Black Colour, 
Nümpfh, Pendulum, Bella moda, 
YAS, @Hübsch, Birgitte Herskind, 

Please, Housedoctor, Skjalm P, Broste, 
Kähler, Maileg, Lindform, Home Art, 
Næsgransgården, Kunstindustrien, 

Horradsmattan, Lübech living, ID-Purple
KLIK LIKE PÅ 
FACEBOOK

Find de skønneste sager hos os!
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Indsamling til  
Sport- & Kulturhus

Projektforslaget til Hjertings Sport- & Kulturhus er lavet. 
Nu gælder det indsamlingen af penge.

Banker dit hjerte for lokalområdet, 
og vil du støtte projektet?
Så kan du tage en uforpligtende snak med en fra 
”moneymaker-udvalget” eller en af projektets 
ambassadører. Udvalget søger i første omgang fonde og 
sponsorer om støtte. 

Indsamlet nu: 12.921.100 DKK
Indtægtsfordeling: 
Esbjerg kommune: 8.138.500 DKK
Sponsorer og fonde: 4.782.600 DKK

Moneymaker-udvalget: 
•  Villy Grøn (27 24 15 45)
•  Steffen Ruth (40 29 75 95)
•  Torben Hansen (27 21 76 80)
•  Ole de Groot (20 13 44 07)
•  Morten Ruth (51 22 89 99)

Prospekt for Plan 2015 se www.hjertingif.dk

Ambassadører:
• Ole Andersen    
• Marco MacArtney   
 (MacArtney A/S)
• Per Bank Lauridsen   
 (E. Bank Lauridsen Holding A/S)

MIO. DKK
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86,5% af 
beløbet er 
indsamlet!

* Tilbuddet gælder ved køb af komplet bad den 31.10.2015 og 01.11.2015 og kan ikke kombineres med andre tilbud. Fragt og anden 
service er ikke inkluderet. ** Vejl. udsalgspris er for skabe, bordplade og vask. Prisen omfatter således ikke alle viste produkter.

 Kvik Esbjerg: 
Østre Gjesingvej 23
Esbjerg N
tlf. 70 21 54 01 alle har ret til et fedt bad

#MANOBYKVIK 11.217,-

7.852,-**

DANSK
DESIGN

SPAR30%
PÅ ALT BAD *

WEEKENDTILBUD

Lørdag og søndag fra 10.00-15.00

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”

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

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...

GAVE-IDÉ: Ønsk dig 
et smukt indpakket gavekort

og arbejder med mulighe-
derne for at ombygge og 
udvide centret. Det har vist 
sig, at vi har mulighed for 
næsten en fordobling af de 
nuværende ca. 2.100 kvm,” 
oplyser direktør Christian 
Villemoes fra Villemoes 
Holding.

Større bane i Hjerting
Det er væsentligt mere end 
de omkring 40 pct. ekstra 
kvadratmetre, der i før-
ste omgang blev anslået. 
Men de nærmere tekniske 
beregninger har dermed 

åbnet en langt større spille-
bane for Hjerting Bycenter

”Vi arbejder med for-
skellige muligheder. Nogle 
borgere i området har også 
henvendt sig med forslag, 
og det er vi glade for.”

Er der konkrete forhandlin-
ger med detailkæder?

”Vi har følere ude, men 
det er i et tidligt stadie.”

Hvordan påvirker planerne 
i Sædding Centret jer?

”De to centre har jo tid-
ligere levet side om side, 
også da Sædding Centret 
var mere aktivt. Og der er 

så købestærkt et publikum 
i både Sædding og Hjer-
ting, at de ikke vil spænde 
ben for hinanden.”

Is i maven
Men det er vel nogle af de 
samme supermarkedsaktører, 
I bejler til?

”Det kan jeg jo ikke af-
vise. I nogle tilfælde vil det 
være de samme. Men vi har 
en god ejendom med en 
rigtig god placering i Hjer-
ting, så jeg har en rigtig 
god mavefornemmelse,” 
siger Christian Villemoes. 

”Vi vil gerne lave noget, 
vi kan stå inde for og med 
nogle ejendomme, der sig-
nalerer kvalitet.”

Ville det ikke være en fordel 
at komme først?

”Jeg synes, det er to for-
skellige ting, så jeg synes 
ikke, at det er et kapløb i 
den forstand. Og vi har is 
i maven til at gøre tingene 
ordentligt.”
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