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Masser af aktiviteter med nyt maritimt miljø
HAVNEØ – En ny lystbåde-
havn. En træskibshavn for 
gamle skibe. Arbejdende 
værksteder, maritimt miljø 
for alle pengene og masser 
af aktiviteter ved, på og un-
der vandet.

Det er nogle af ambitio-
nerne for livet på Havne-
øen ved den nye Esbjerg 
Strand. Tankerne er blevet 
vendt på workshops med 
en række interessenter som 
et led i arbejdet med den 
nye lokalplan for området, 
og ét centralt mantra går 
igennem det hele: Aktivitet.

”Vi vil gerne have, at 
Esbjerg Strand bliver et 
meget aktivt sted. Et sted, 
hvor borgere og turister 
kan komme tæt på havnen 
og maritime aktiviteter.  
Vi halvgamle kan jo huske 
tiden før terrorsikring på 
havnen, hvor man kom tæt 
på det hele. Og vi vil gerne 
vise borgere og gæster, at 
Esbjerg er en havneby med 
et sted, hvor man kan kom-
me helt ned til vandet,” for-
tæller formand for kommu-
nens Plan & Miljøudvalg, 
John Snedker (S).

Undgå 'dødssejler'
”Det skal være et sted, hvor 
man har lyst til at tage hen 
og få en is, en kop kaffe el-
ler en øl, og Havneøen skal 
blive et centralt samlings-
sted.”

Forarbejdet til lokalpla-
nen har bl.a. involveret ma-
rineforening, Havnesko-
len, roklubber, sejlklubber, 
svømme- og dykkerklub-
ber samt repræsentanter for 
museumsfyrskibet Horns 
Rev og Fiskeri- og Søfarts-
museet.

”Der er lagt et kæmpe ar-
bejde fra kommunens side 

Hjerting Kanelaug flytter værksted 
til nyt fælles hus på Havneøen
Træskibsentusiasterne i Hjerting Ka-
nelaug deltager i projektgruppen for de 
maritime aktiviteter på Havneøen ved 
Esbjerg Strand. 

Det sker med tanke på at flytte det 
nuværende værksted på Myrthuegård, 
hvor de fysiske rammer ikke er optimale 
for arbejdet med skibene gennem en 
kold vinter.

”Der er en god stemning bag projektet, 
som jeg netop har forelagt for medlem-
merne i en lille præsentation,” fortæl-
ler formand Kim Madsen, Hjerting Ka-
nelaug.

”Det er jo superflot, og der er mange 
gode muligheder i den nye havneø.”

Tanken er at flytte klubbens ’værft’ 
ind i nye, fælles faciliteter på Havneøen, 
som skal deles med Havneskolen samt 
Fiskeri- og Søfartsmuseet.

”Vi arbejder ud fra planer om en fælles 
bygning. Her kan vi lave nogle fælles ak-
tiviteter, men selvfølgelig også fortsætte 
med vores egne projekter separat,” for-
tæller Kim Madsen.

Han understreger, at flytningen af 
værkstedet ikke betyder et farvel til for-
ankringen i Hjerting.

”Klubhuset bliver her. Vi er stadig 
Hjerting Kanelaug, og det bliver vi ved 
med at være.”
rik

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!

Har du brug for hjælp til

• 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

Ådalsparken 11, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 30 13 77 36
Online booking:
www.reksle-fodpleje.dk

Like os på
facebook

og få 15%
rabat på

behandling

Traditionelle fodbehandlinger,
parafinbehandlinger, peeling og lak.

REKSLE FODPLEJE
ET gOdT liV mEd SundE føddEr

Ejendomsselskabet Hjerting
Bytoften 3, Hjerting · 6710 Esbjerg V

Telefon 75 11 52 22 · Email: ck@hjerting-laks.dk

på 325 m2 med formidabel beliggenhed 
i “Kaptajnens skov” i Hjerting

Til udlejning. Husleje pr. mdr.: 18.000 kr.

Spændende Liebhavervilla

hus på Vinkelvej i Hjerting
Til salg: 2.450.000 kr.

Centralt beliggende

Jorden er fredskov beliggende i sammenhæng med 
øvrig skov. Der er god skovvækst med mulighed
for løbende indtjening samt gode jagtmuligheder

 Til salg: 3.300.000 kr.

29 hektar plantage 
på Hjerting Landevej

09 Audi A4 2,0 TFSi 180 Avant, st.car, koks, 19”, alu 111 229.900
12 Opel Vivaro 2,0 CDTi, 9 prs. bus, sort, lille kørekort 72 289.900
10 VW Passat 2,0 TDi, 170 R-line, Variant DSG, sort 199 209.900
07 Volvo XC70, 2,4 D5, 185 AWD, gråm. udstyr 244 219.900
07 Ford Mondeo, 2,5, Turbo, Titanium, 4d, sortm., alu 98 149.900
08 Mazda 5, 2,0 Sport, 7 prs., koksm., klima, alu 147 99.900
11/10 H. Accord 2,2 i-DTEC Elegance, st.car, sølvm.  134 159.900
13 Ford S-MAX 2,0 TDCi, aut. gear, 163 HK, 7 prs., sort 63 329.900
13 Toyota Auris 1.3 VVT-i 5d, sølvm., klima, 6 gear 35 159.900
11 Opel Insignia 2.0 CDTi 130 Editions st.car, sortm.  152 149.900

www.heiselberg-auto.dk

7516 0088 • 4016 0088
JANUARVEJ 2, 6705 ESBJERG Ø

Andrup

VAREVOGNE + MOMS
11 Ford Grand C-MAX 1,6 TDCi 115 Trend Van 5d  63 89.800
07 Seat Altea 1,9 TDi, Søvlm., alu 142 44.900

Hjerting Jagtforening 
takker vore sponsorer til foreningens 

Amerikanske Lotteri, som blev afholdt 
efter den sidste rævejagt 

den 23. januar 2016 i Jon & Dittes Hus:
3H Marine ∙ A. Valmuer v. Anni Vogt ∙ Benny Dyrby 
Jensen Murerfirma ∙ Breinholdt VVS ∙ Curesin, Esbjerg ∙ 
Danbor A/S ∙ Danske Bank ∙ EA Værktøj ∙ Erik Andersen 
A/S tømrerfirma ∙ Esbjerg Fiskernes Indkøbsforening  
∙ Esbjerg Flugtskydning ∙ Fodterapeut “Let på tå”  
∙ Forum Smede- & VVS firma ∙ Gadeberg Byg v. Lars 
Gadeberg ∙ Guldbageren, Hjerting ∙ Havnens Fiskehus  
∙ HC Autoservice ∙ Henrik’s Cykler, Hjerting  
∙ Hjerting Blomster ∙ Hjerting Installationsforretning  
v. Kim & Niels Boysen ∙ Hjerting Kiosken ∙ Hjerting Laks 
∙ IAT ∙ Kjeld O. Pedersen, Guldager  
∙ Klip Inn ∙ Lykkes Udlejning ∙ Nordfrost 
∙ Persolit ∙ Pub Kaktus ∙ Rema 1000, 
Hjerting ∙ Ribe Jagt & Fiskeri  
∙ SK Inspection ∙ Stark ∙ Sydbank  
∙ UNO-X Energi A/S  
∙ West Diesel Engineering A/S 
∙ Wulf & Co.
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Masser af aktiviteter med nyt maritimt miljø
Havneøen er næste etape af 
Esbjerg Strand.

for at undgå, at området 
bliver en ’dødssejler’, som 
man ser det rundt omkring 
med nye, smarte byggerier. 
Det fortjener de stor ros 
for,” siger formand Kim 

Madsen fra Hjerting Ka-
nelaug, som også er invol-
veret i arbejdet.

”Området vil give mas-
ser af muligheder, og kon-
struktionen er genial, for 

hele bagsiden vil jo være 
beskyttet vand. Her kan 
man lave en masse aktivite-
ter, f.eks. for nybegyndere 
på roligt vand.”

Lokalplanen kræver 
mindst 20 meter vand til 
hver side, så Havneøen 
fremstår som netop en ø. 
Vandet nord, øst og syd for 
øen bliver kun tilgængeligt 
for f.eks. kajakker, robåde 
og små motorbåde pga. høj-
den under de faste broer 
ind til øen.

Plads til Kongeskibet
På den vestlige side kan der 
etableres bådebroer med 
plads til op imod 300 lyst-
både, og der laves en høj-
vandsport ved forhavnen, 
så man kan styre udsving i 
vandstanden, f.eks. ved for-
højet vandstand.

Udenfor højvandsporten 
bliver der plads til større 
skibe, så f.eks. dronningen 
kan lægge til kaj, hvis hun 
skulle komme forbi med 
Kongeskibet.

Tekst: Kurt Henriksen
Illustr: Esbjerg Kommune

ZEISS DRIVESAFE

I samarbejde med ZEISS præsenterer NYT SYN nu et helt nyt brilleglas, DriveSafe. 
Lys fra modkørende kan genere og gøre det svært at orientere sig - især i mørke og dårligt 
lys. Man bliver træt i hjernen, og det kan koste ulykker. DriveSafe reducerer op til 60 % 
af blændingen fra modkørende biler og vejbelysning. Du får et skarpt syn på vejen, 
instrumentbrættet, bakspejl og sidespejle. Glassene fås både med enkelt- og flerstyrke. 
Kom ind og få trafiksikret dit syn med DriveSafe.

SE BEDRE I 
TRAFIKKEN MED 

DE NYE DRIVESAFE 
GLAS FRA ZEISS

DRIVESAFE er trafik-
optimeret glas til din 

hverdagsbrille

NYHED
fra zeiss 

NYT SYN Esbjerg - Kristiansen Optik  |  Kirkegade 21  |  6700 Esbjerg  |  Tlf. 75 13 11 88  |  nytsyn.dk/esbjerg
Husk: Parkering i gården!

Få 40% bredere synsfelt og blokér blænding 
 fra diode og xenon billygter

Søndag den 6. marts 2016 
kl. 15.00 i Hjerting Kirke

Dørene åbnes kl. 14.00
Pris kr. 200,- pr person

Ingen pladsreservation

Billetter kan købes hos: 
Hjerting Kiosken

Hjerting Badehotel - tlf. 7511 7000
Halfdan Andersen - tlf. 20986253

Efter koncerten er der mulighed for tilkøb af koncertmiddag på 
Hjerting Badehotel, pris pr. person kr. 200,- (uden drikkevarer)

Koncertmiddagen, der starter kl. 18.00, bestilles på 
Hjerting Badehotel senest den 1. marts 2016

Arrangør: Stiftelsen Jon og Dittes Hus

Koncert med

Trine Gadeberg


