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DAGLIGVARER LIGE TIL DØREN
Vi leverer til: 

HJERTING,
GULDAGER,
TARP OG 
HELE ESBJERG

Franske hotdog
12,-

HVER DAG!

Pr. stk.

Vi leverer til:
● INSTITUTIONER
● KANTINER
● FIRMAER
● PRIVATE
● FRUGTORDNING

Tillykke 
Hjerting Klubbens 

konfirmander
Håber I alle havde  
en rigtig god dag!

Hilsen 
Klubbens personale

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

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
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Indkøbsræs mellem Sædding og Hjerting spidser til

I Sædding Centret er situationen 
den, at man også har en detailhan-
delsanalyse lige på trapperne. Det 
bekræftes af Mads Dam Jensen fra 
EDJ Gruppen, som er en af de store 
ejere af lokaler i Sædding Centret.

Indtil nu har han dog kun fået en 
foreløbig version af analysen og øn-
sker ikke at udtale sig om indholdet 
eller sagen i det hele taget endnu.

Sædding Centret var en overgang 
i fare for at blive degraderet til lo-
kalcenter i stedet for områdecenter, 

som tidligere beskrevet her i avisen. 
Men det er nu afklaret politisk, så 

man bevarer sin status og kan fort-
sætte arbejdet med at tiltrække et 
nyt supermarked.

Samme forfatter begge steder
Ifølge Hjerting Postens oplysninger 
laves Sædding Centrets analyse af 
virksomheden ICP A/S (Institut for 
Centerplanlægning), der er bredt 
anerkendt som den førende og mest 
kompetente på området. 

ICP arbejder med stort set alle 
vægtige aktører i branchen og råd-
giver også Miljøministeriet, andre 
offentlige myndigheder og en lang 
række kommuner, når det gælder 
detailhandel og lovrammer.

ICP’s stærke position betyder, at 
virksomheden kommer til at udar-
bejde analysen for begge centre – 
hvor en del af datamaterialet også 
vil være sammenfaldende – for Vil-
lemoes Holding bekræfter, at man 
har bestilt sin analyse samme sted.

Sædding Centret også på vej med ny analyse

DETAILHANDEL – Hvem 
skal have et nyt fullsize su-
permarked? Hvilken pla-
cering tror vi mest på i det 
lange løb? 

Er der kundegrundlag 
i Sædding eller Hjerting - 
eller begge steder? Vil det 
gå ud over handelslivet i 
bymidten? Kan den ene ud-
konkurrere den anden – og 
skal de have lov?

Det er nogle af de spørgs-
mål, som snart bliver be-
svaret, når to detailhan-
delsanalyser fra Sædding 
Centret og Hjerting Bycen-
ter ligger klar indenfor de 
kommende uger.

Analyserne – formelt set 
den fra Hjerting – bliver 
afgørende for den politi-
ske beslutning og dermed 
konkurrencesituationen på 
dagligvarer i 6710-områ-
det i fremtiden. Ultimativt 
kan det også afgøre, om der 
overhovedet er en fremtid 
for det ene eller det andet 
center, og som et lille ekstra 
pikant krydderi kommer 
begge analyser oven i købet 
fra samme konsulentfirma.

Kræver ny lokalplan
Plan og Miljøudvalget be-
sluttede i sidste uge, at Es-
bjerg Kommune vil se po-
sitivt på en ansøgning fra 
ejeren Villemoes Holding 
ApS, der beder om lov til at 
etablere en dagligvarebutik 
på i alt 3.300 kvm ’indenfor 
den eksisterende bygnings-
ramme’ i Hjerting Bycenter. 
Om det så betyder, at cen-
tret helt skal ryddes for de 
øvrige butikker er et åbent 
spørgsmål (se boks). 

Størrelsen på 3.300 kvm 
er indenfor planlovens 
rammer, men lokalplanen 
og den gældende kommu-
neplan har en øvre grænse 
på 2.000 kvm for at beskyt-
te midtbyens detailhandel. 

Derfor vil den store dag-
ligvarebutik kræve æn-
dring af begge dele, men 
forvaltningen peger også 
på, at ’muligheden for en 
fortsat anvendelse af det 
eksisterende bydelscenter 

bør indgå i vurderingen.’
Med andre ord – Hjer-

ting Bycenter har næppe 
den store fremtid i sin nu-
værende form.

”Dét, forvaltningen 
gør opmærksom på 
– og som vi også politisk 
bliver mere og mere op-
mærksomme på – er, at 
der sker nogle foran-
dringer i 
detail-
han-
de-
len,” 
uddyber 
formanden for 
Plan og Miljøud-
valget, John Sned-
ker (S).

”De små centre 
havde en levedygtig-
hed, da de blev bygget, 
som de nok ikke har i 
dag. Derfor er vi også nødt 
til som planlæggere at til-
rettelægge vores byudvik-
ling efter nye handelsmøn-
stre.”

Mere snor til Hjerting
Af samme grund har for-
valtningen også indstillet 
til, at politikerne ser posi-
tivt på at give mere snor til 
Hjerting Bycenter.

”Det er jo et fantastisk 
område ved kirken, som 
ligger centralt placeret og 
gerne skulle have en vær-
di for Hjerting. Hvis man 
bare siger, at det ikke kan 
lade sig gøre, fordi vi følger 
reglerne, kunne det betyde, 
at vi ikke har noget center,” 
påpeger John Snedker.

Hensyn til Sædding
”Vi er nødt til at tage heli-
kopterperspektivet og sige: 
Hvad kan vi gøre her? Og 
vi skal jo ikke langt op i 
luften, før vi kan se Sæd-
ding Centret i horisonten. 
Her har vi også nogle ud-
fordringer, for her ønsker 
vi jo også, at det skal være 
levedygtigt. Vi er nødt til at 
se på, hvordan vi håndterer 
det her uden at skabe et nyt 
problem et andet sted.”

Af samme grund endte 

den politiske behand-
ling i udvalget med en lille 
skærpelse af kravene for 
en tilladelse til større dag-
ligvarebutik i Hjerting By-
center. 

I forhold til forvaltnin-
gens indstilling fik politi-
kerne nemlig skrevet ind, 
at ’der tages højde for Sæd-
ding Centret’, som nu næv-
nes med navn.

”Det var ikke nævnt 
direkte i forvaltningens 
indstilling, men det er en 
politisk understregning, 
vi laver. Indstillingen er 
godkendt, men der lægges 
særlig vægt på hensynet 
til Sædding Centret,» 
understreger John Snedker.

Overdommer-rolle
Risikerer I ikke at blive 
overdommer i et markedsspil?

”Der vil jeg være så fræk 
at sige, at det faktisk er vo-
res opgave. Hvis vi ikke 

som planmyndighed gør 
det, så svigter vi både inve-
storer, borgere og de hand-
lende.”

Er det ikke fristende bare at 
lade markedskræfterne afgøre 
i den her situation?

”Det skal de selvfølgelig 
i en væsentlig udstræk-
ning. Men vi er nødt til 
som myndighed at gå ind 
og sætte nogle rammer for, 
hvad man kan gøre. Det er 
selvfølgelig svært at spå 
helt præcist om udvikling, 
men så må det vise sig, om 
beslutningen senere skal 
tages op til revision. Og det 
sker jo mindst hvert fjerde 
år, når kommuneplanen 
revideres,” påpeger John 
Snedker.

Læs også leder side 2
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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

Firmaet ejes og drives af 
Aut. El-installatør 
Martin Jensen. 
Beskæftiger 8 ansatte 
og kører ud fra basen 
i Esbjerg og Fanø.

Den Jyske Elektriker | Øresundsvej 6 | 6715 Esbjerg N | tlf. 7070 7081
mj@denjyskeelektriker.dk | www.denjyskeelektriker.dk

 Belysning/LED
 El-tjek
 Tyverialarmer
 Solceller

 Private/erhverv                          
 Nybyggeri/renovering             
 EDB/Fiber                                      
 Videoovervågning                     

TJEK OS PÅ 

TRUSTPILOT

75 45 09 90

Brolægning og
anlægsarbejde

v/Thomas Jepsen  Hostrupvej 42A 6710 Esbjerg V
www.esbjerghave.dk

DIN LOKALE GARTNER
Triumph Esbjerg, Stenhuggervej 3, 6710 Esbjerg V.

Tlf. 75 12 38 86 · www.triumph-esbjerg.dk

Vi reparerer 
og servicerer 

de fleste

ESBJERG

Vinteropbevaring af motorcykler
250 kr. pr. måned

LIONS FERIEBOLIGER
Lions råder over i alt syv ferieboliger, tre huse 
på Årø og fire lejligheder ved Henne Strand.
Ferieboligerne udlånes GRATIS - man betaler 
dog selv for transporten til huset samt strøm 
- til medborgere bosat i et af de deltagende 
Lion klubbers geografiske områder. 
Skriv en ansøgning om, hvorfor man mener 
sig berettiget til at låne et sommerhus og i 
hvilken periode, man har mulighed at benytte 
huset, hvis man får det tildelt.
Boligerne kan ses under ’Ferieboliger’ på 
Lions Vardes hjemmeside - varde.lions.dk

Ansøgning sendes til:
Poul Therkelsen: pt@visitfanoe eller  
Peter Nygaard: peternyg1946@gmail.com
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Indkøbsræs mellem Sædding og Hjerting spidser til
Kun daglig-
varer i Hjerting 
Bycenter?
Ifølge forvaltningens 
sagsindstilling ønsker 
ansøger at etablere en 
dagligvarebutik ’på i 
alt 3.300 kvm inden 
for den eksisterende 
bygningsramme’, men 
ifølge ejeren Villemoes 
Holding er det samle-
de center på 2.100 kvm. 

Og det står lige nu 
ikke lysende klart, om 
pladsen skal komme  
ved at udvide, ved at 
bygge ovenpå de ek-
sisterende bygninger 
og/eller ved at rydde 
centret for de tilbage-
værende butikker.

Alt er i spil
”Det er stadig uafkla-
ret, hvad der skal ske, 
men lige nu ser vi, 
hvad der er af mulig-
heder,” siger direktør 
Frederik Villemoes fra 
Villemoes Holding.

Skal der være daglig-
varebutik i hele centret?

”Der er forskellige 
muligheder, men vi 
har ikke lagt os fast. Vi 
kigger på det hele, og 
der er også nogle lejere 
i centret nu, som man 
selvfølgelig skal tage 
hensyn til,” siger Fre-
derik Villemoes, der 
ikke kan sige mere om 
tidshorisonten endnu.

”Vi har ikke lagt 
nogen tidsplan, for 
der er meget, der skal 
falde på plads, og vi 
skal have den rigtige 
til at flytte ind. Der er 
interesse omkring det, 
men der er ikke noget 
håndfast endnu.”

Hjerting Bycenter

Hjerting Kirke
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Gl. Guldagervej

Hjerting Bycenter søger om plads til et fullsize supermarked, men det kræver nærmere analyse.

Plan og Miljøudvalget har 
meddelt ejeren Villemoes 
Holding ApS, at kommu-
nen umiddelbart ser posi-
tivt på ansøgningen om en 
dagligvarebutik på 3.300 
kvm i Hjerting Bycenter.

Det kræver ændring af 
lokal- og kommuneplan, og 
forudsætningen er, at Ville-
moes får lavet en detailhan-
delsanalyse, der påviser 
fire forhold:

1. At butikken ikke påvir-
ker handelen i bymidten 
negativt

2. At der er en særlig si-
tuation i Hjerting, der er 
forskellig fra andre by-
dele tættere på bymid-
ten, hvor det vurderes, at 
samme størrelse vil have 
negativ virkning på by-

midtens detailhandel
3. At afhængigheden af 

brug af bil ved indkøb 
ikke øges 

4. At butikken alene betje-
ner bydelen

“Det er vigtige forud-
sætninger sammen med 
hensynet til især Sædding 
Centret,  og det skal ana-
lysen dokumentere," siger 
formand for Plan og Miljø-
udvalget John Snedker.

Helhedsperspektiv
“Det er udvalgets hold-
ning, at vi gerne vil se mu-
ligheder frem for begræns-
ninger i denne sag, men 
vi er også nødt til at holde 
hovedet koldt og se det i et 
helhedsperspektiv i forhold 
til byens handelsliv.”

Hvad betyder punktet med 
‘en særlig situation for Hjer-
ting, forskellig fra andre’?

“Vi har jo et ret stort by-
område, som udvikles mod 
nord. Her skal vi også sørge 
for fornuftig byudvikling, 
så man ikke nødvendigvis 
skal starte bilen hver gang.”

Hvor snævert tolkes punk-
tet med, at 'butikken alene be-
tjener bydelen’?

”Det er ud fra en lidt nør-
det plansnak, for vi fast-
holder jo Sædding Centret 
som områdecenter, der er 
for hele området. Hvis vi i 
Hjerting Bycenter forlader 
princippet om, at det kun 
skal betjene bydelen her, så 
laver vi måske en uheldig 
konkurrence for Sædding 
Centret.”
rik

Fire krav skal opfyldes for 
stort supermarked i Hjerting
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