
•  service
•  comp. test
•  røg/gas test
•  klima/aircondition  

service
•  rude skift/reparation  

af stenslag
•  forsikrings skader 
•  bremse test  

på bremse stand

Vi reparerer alle bilmærker - nye som gamle.
Du kan få serviceret bilen og stadig bevare fabriksgarantien.

Vi giver 3 års garanti på reservedele. 

•  dæk/hjul skift  
afballancering

•  dæk hotel  
opbevaring af hjul

•  syns tjek 
•  partikkel filter  

rensning/regenerering
•  undervognsbehandling 

(suvo)

Hjerting: Sdr. Tobølvej 12, 6710 Esbjerg V • Tlf. 70 25 05 00

Vi kan klare alle reparationer

på det lokale værksted i Hjerting

Støt dit lokale CarPeople værksted  
- Vi støtter lokalsporten i Hjerting!

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a.

Hjerting Vandværk A.m.b.a.

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Mandag den 18. april 2016 
kl. 18.30 på Hjerting Badehotel

Mandag den 18. april 2016 
kl. 19.30 på Hjerting Badehotel

Dagsorden:
� Valg af dirigent
� Bestyrelsens beretning
� Forelæggelse af årsrapport*
� Indkomne forslag
� Valg af medlemmer til bestyrelsen
� Valg af suppleant til bestyrelsen
� Valg af revisor
� Eventuelt

Dagsorden:
� Valg af dirigent
� Bestyrelsens beretning
� Forelæggelse af årsrapport*
� Indkomne forslag
� Valg af medlemmer til bestyrelsen
� Valg af suppleant til bestyrelsen
� Valg af revisor
� Eventuelt

* kan ses på www.hjerting.net

* kan ses på www.hjerting.net

DEN 1. APRIL 2016
KOMMER DER
NYE REGLER PÅ
ELMARKEDET

Det betyder at alle spørgsmål vedr. 
regning, forbrug, ved strømafbrud  
og flytning SKAL rettes til din  
el-leverandør, som er det selskab,  
du køber strøm hos.

Hjerting Vandværk
Hjerting Transformatorforening
Hjerting El-Handel - en del af Samstrøm A/S 

Bytoften 8 · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 75 11 55 78
elogvand@hjerting.net · www.hjerting.net

Vi sender dig en slutopgørelse for 
nettariffer og abonnementer til 
betaling i maj.

Har du spørgsmål til de nye 
markedsregler, er du velkommen  
til at kontakte os telefonisk eller 
besøge os i åbningstiden  
mandag til torsdag kl. 11-13.

Vi transporterer fortsat strømmen 
til dig, og står for den tekniske 
installation, din el-måler mv.

REKSLE FODPLEJE
Et godt liv med sunde fødder

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

Traditionelle fodbehandlinger,  
parafinbehandlinger, peeling og lak

Like os på 
facebook 

og få 15% 
rabat på 

behandling
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SKATING – Det startede 
allerede, da de første rygter 
om den nye bane florerede 
på Facebook: Det her bliver 
en fed bowl!

Og sådan gik det til, at 
Esbjerg Rollerskate Club 
havde fint besøg i slutnin-
gen af februar til den meget 
uformelle indvielse af klub-
bens helt nye skaterbowl. 

”De var helt oppe at 
køre, inden de overhovedet 
havde prøvet. De havde set 
nogle billeder af bowlen og 
sagde med det samme: Den 
bliver vi bare nødt til at 
køre på,” fortæller en glad 
formand for Esbjerg Roller-
skate Club, Martin Lund.

Stor ros fra semi-pro's
To af de rigtig hardcore 
gutter i skatermiljøet havde 
taget turen fra henholds-
vis Amager og Hundested. 
De gav den fuld gas med 
vanvittige hop, der kunne 
imponere selv de mest cool 
blandt de lokale skatere. 

De to gutter var ikke til 
at drive af banen, men det 
lykkedes Hjerting Posten at 
fange dem i en af de korte 
pauser, de holdt undervejs. 

Og gæsterne fra øst var 
vildt begejstrede for den 
nye bowl i det vilde vesten.

”Jeg synes, den er su-

persprød! Jeg er vant til at 
skate på rigtig store baner, 
men det her en rigtig fed 
bowl,” lød det fra Bjørn Lil-
lesøe fra Amager.

Han er 19 år, har skatet i 
de 11 og er så god, at han 
i dag er semiprofessionel 
med en række sponsorater, 
bl.a. fra Red Bull.

”Jeg har været i udlan-
det mange gange og skate, 
f.eks. i USA og Brasilien, og 
jeg har set mange forskel-
lige skateparks rundt om i 
Europa. Men jeg må sige, at 
det er en rigtig fed park her 
i Esbjerg med både street 

og bowl. Det kan ikke blive 
bedre,” vurderede Bjørn 
Lillesøe.

Hans skatermakker fra 
Hundested leverede nogle 
af dagens vildeste hop, og 
han var også meget tilfreds 
med banen.

”Jeg synes, den er helt 
syg. Den er SÅ dejlig,” lød 
dommen fra Jonas Bün-
ger på 17 år, som også har 
prøvet rigtigt mange baner 
rundt omkring.

”Det er noget af det bed-
ste af træ, jeg har set i Dan-
mark. Jeg har ikke prøvet 
noget lignende i lang tid.”

Frivillig power gav en af landets sprødeste skaterbowls

"Det er noget af det bedste af træ, jeg har set i 
Danmrk. Den er SÅ dejlig" lød de store roser fra  
Jonas Bünger, der var kommet helt fra Hundested 
sammen med en makker fra Amager for at prøve 
den nye 'Super Bowl' i Sædding.



Få din bolig helt solgt
Start med en gratis salgsvurdering

Ring til danbolig på 7512 4200

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

Har du ikke fået din avis?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på
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Eneste forbehold fra de to 
semi-pro’s var, at den nye 
bane ved indvielsen stadig 
var lidt glat i lakken, men 
det skal bare køres væk.

Æren for den fede bane 
tilfalder Barry Lee fra Søn-

derris, der har brugt ocea-
ner af fritid på at bygge 
bowlen ved siden af sit ar-
bejde som tømrer. 

Han er selv ivrig skater 
og beskeden som altid, da 
vi spurgte, om 
han er til-
freds med 
banen.

”Jeg tror, det er fint nok,” 
lød det beskedent fra Barry 
Lee.

”Det ser ud som om, folk 
skater på alt, hvad jeg har 
bygget, så det virker til at 
fungere.”

Hvor lang tid har 
du egentlig 
brugt på at 
bygge den?

”Det har 
jeg ingen ide 

om. 4-500 timer 
eller mere måske. 
Jeg er holdt op 
med at tælle...”

Selvom den nye bane ro-
ses til skyerne, så er bud-
gettet holdt ved jorden. 

Pengene er små i Esbjerg 
Rollerskate Club, så alt er 
på ægte græsrodsmaner 
lavet ved hjælp af klubbens 
egne, frivillige kræfter. 

Banen vurderes at ville 
koste 600.000 kr. normalt, 
men det er lykkedes at lave 
den for omkring 100.000 
kr. i materialer – plus en 
formue i frivillige arbejds-
timer.

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Frivillig power gav en af landets sprødeste skaterbowls
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Joan har fået nyt job på Hjerting Badehotel.

Derfor siger vi velkommen til Anette
som er udlært tjener og barista og derfor har
stort kendskab til vine, ka� e m.m.

I hele uge 12 giver Anet te
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Kom ind ogfå en godvinsnak og huskvi har altidsmagsprøver

VELKOMMEN TIL ANETTE

20% RABAT på ALLE

vine i Butikken

– også i forvejen

nedsatte.

Åbningstider: 
Man.-fredag 11.00-17.30
Lørdag 10.00-14.00
Søndag 09.00-13.00

Strandpromenaden 1 · 6710 Esbjerg V
Tlf.: 75117008 · www.hjertingbadehotel.dk

Læs også leder side 2

Bjørn Lillesøe 
var også vildt 
begejstret for 

den nye bowl.


