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Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

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

SALG - SERVICE - REPARATION

SMEDEVEJ 11 - 6710 ESBJERG V - Tlf. 75 15 10 33

Vi har mange års erfaring med alle former for reparationer, 
service, tests, buler og forsikringsskader. Kontakt os og 
få en snak om reparation eller service af din vogn.
Skulle du have en forsikringsskade, hjælper vi også med 
papirarbejdet!
HUSK: Vi arbejder til “minut-priser”!! Tænker du på at 
anskaffe eller udskifte bil, har vi altid et godt udvalg til 
fornuftige priser - og så er vi til at handle med.

Se os på www.auto-thyme.dk

AUTO-THYME

Det er ikke GRATIS 
at få repareret bil
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FRITIDSLIV - Marbæk- 
dagen er netop overstå-
et, men fremover skal det 
være endnu mere attraktivt 
og nemmere at komme ud 
og nyde det dejlige natur-
område.

En ny stor helhedsplan 
for Marbæk er derfor nu på 
vej i politisk behandling. 
Visionen er bl.a. nye facili-
teter med bedre oplevelser 
og formidling af naturen 
samtidig med, at området 
beskyttes endnu bedre for 
fremtiden.

Veje lukkes for biler
Som et led i planen opde-
les området også i define-
rede zoner til intensiv og 
ekstensiv benyttelse samt 
naturbeskyttelse, og tra-
fikken adskilles med flere 
begrænsninger for motor-
køretøjer i Marbæk.

”Planen bygger på den 
vision for Marbæk 
2017, som vi 
vedtog for et 
par år siden. 
Vi skal både 
benytte og beskytte na-
turen, så det er vigtigt at 
disponere, så vi også pas-

ser på den,” siger formand 
for Plan- og Miljøudvalget, 
John Snedker (S).

Han understreger, at det 
dels er en sag, som først 
lige nu er på vej i politisk 
behandling, og dels omfat-
ter mange områder, så den 
også berører flere udvalg, 
bl.a. Teknik og Miljø samt 
Børn og Kultur.

”Fase 1 i visionen er ud-
arbejdelse af den plan, som 
nu ligger for området, og 
nu skal der så arbejdes vi-
dere med en række temaer 

og nogle bestemte elemen-
ter. Vi laver f.eks. konkrete 
initiativer, så vi får plejet 
naturen. Det handler også 
om stisystemer, som er til-
gængelige for alle, så vi vir-
kelig kan nyde den her per-
le,” forklarer John Snedker.

Planen foreslår, at der 
oprettes/opgraderes tre 
knudepunkter for de besø-
gende: Marbækgård skal 
udvikles til det centrale 
velkomstcenter (se boks), 
Myrthuegaard udvikles til 
det nordlige formidlings-

Ny plan for rekreativ udvikling af Marbæk-området

Naturrum 
Marbækgård 
Marbækgård opgra-
deres til det nye, cen-
trale informations- 
og velkomstcenter 
ved navn Naturrum 
Marbækgård. 

Det får bl.a. et nyt 
informationscenter 
med oplysninger om 
stier til vandring, rid-
ning og mountainbi-
ke samt kajakruter. 

Den gamle svine-
stald udbygges med 
ny indgang, spise-
pladser samt en ny 
udstilling, og der 
etableres omklæd-
ning- og baderum.

Udenfor etableres 
en naturlegeplads og 
flere steder på områ-
det opstilles kasser 
med grej og fritidsak-
tiviteter. De offentlige 
toiletter ved vandet 
nedenfor Marbæk-
gård renoveres, der 
kommer nye bål- og 
grillpladser samt en 

overdækket plads til 
arrangementer 
med tilhørende 
bookingsystem. 
Desuden får 

området udendørs 
faciliteter til styrke-
træning og en base til 
cykler.

Se Marbæk-planen 
på hjertingposten.dk
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05 Audi A6 2,7 TDi  
4d Sortmetal
Navigation, 6 gear, 2 zone klima, 
fartpilot, sædevarme, højdejust. 
forsæde, multifunktionsrat,  
kørecomputer, infocenter, 
startspærre, udv. temp. måler, 
regnsensor, alu., el-ruder, 
el-spejle, cd/radio, armlæn, 
isofix, kopholder, 6 airbags, abs, 
esp, servo, 160.000 km.

Pris kr.  159.900

08 Audi A4 2,0 TDi 140 
Cabriolet Multitr.  
2d Koksmetal
Aut.gear/tiptronic, 2 zone klima, 
parkeringssensor, sædevarme, 
xenonlys, læderindtræk, 
multifunktionsrat, 16” alufælge, 
kørecomputer, infocenter, 
startspærre, højdejust. forsæde, 
el-ruder, lygtevasker, servo, 
diesel partikel filter, 112.000 km.
Pris kr.  249.900

05 Audi A3 1,6 Ambiente  
3d Sølvmetal 
2 zone klima, fjernb. c.lås, 
infocenter, startspærre, 
højdejust. forsæde,  
el-ruder, el-spejle, cd/radio, 
bagagerumsdækken, kopholder, 
4 airbags, abs, servo, ikke ryger, 
124.000 km.

Pris kr.  89.900

08 Renault Laguna III 1,5 
dCi 110 Dynamique ST  
5d Koksmetal 
6 gear, fuldaut. klima, alu., 
infocenter, startspærre, fartpilot, 
sædevarme, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, 
multifunktionsrat, isofix, armlæn, 
bagagerumsdækken, kopholder, 
6 airbags, abs, esp, servo, træk, 
service ok, 140.000 km.
Pris kr.  99.900

07 Audi A3 1,6 Attraction 
SB 5d Sort
2 zone klima, 18” alufælge, 
fjernb. c.lås, infocenter,  
startspærre, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, 
armlæn, bagagerumsdækken, 
kopholder, 6 airbags, abs, esp, 
servo, service ok, 126.000 km.

Pris kr.  126.900

06 Audi S6 5,2 FSi Avant 
quattro Tiptr. 5d Sortmetal 
Aut.gear/tiptronic, 2 zone klima, 
el-soltag, læderindtræk, fartpilot, 
navigation, multifunktionsrat, 
xenonlys, lygtevasker, antispin, 
esp, servo, 19” alufælge, 
kørecomputer, infocenter,  
el indst. forsæder, håndfrit til 
mobil, bagagerumsdækken, 
179.000 km.
Pris kr.  329.900

06 Audi A3 1,6 Ambiente 
3d Rød 
Fuldaut. klima, fjernb. c.lås, 
startspærre, infocenter, 
højdejust. forsæde, el-ruder, 
el-spejle, cd/radio, armlæn, 
bagagerumsdækken, 6 airbags, 
abs, servo, aftag. træk,  
135.000 km.

Pris kr.  89.900

06 Mercedes ML500 5,0 
aut. 4-M Van 5d Sortmetal 
Aut.gear/tiptronic, 2 zone 
klima, el-soltag, airmatic 
justerbar luftaffjedring, fartpilot, 
kørecomputer, harman-
kardon soundsystem, el-
sammenklappelige sidespejle, 
navigation, multifunktionsrat, 
læderindtræk, xenonlys, servo, 
sportsundervogn, 158.000 km.
Pris kr.  199.900

11 Fiat 500C 1,2 Lounge  
2d Hvid
Airc., 16” alufælge,  
multifunktionsrat, højdejust. 
forsæde, el-ruder, cd/radio, 
el-spejle, kørecomputer,  
infocenter, startspærre,  
udv. temp. måler, kopholder,  
splitbagsæde, tågelygter,  
6 airbags, abs, servo,  
89.000 km.

Pris kr.  89.900

08 Ford Mondeo 1,6 Ti-VCT 
125 Trend 4d Koksmetal
2 zone klima, fartpilot,  
sædevarme, multifunktionsrat, 
16” alufælge, fjernb. c.lås,  
kørecomputer, infocenter,  
startspærre, udv. temp. måler, 
højdejust. forsæde, el indst.  
forsæder, el-ruder, håndfrit til 
mobil, tågelygter, 8 airbags, esp, 
servo, abs, 123.000 km.

Pris kr.  106.900

09 Fiat 500 1,4 Sport  
3d Hvid 
Airc., fjernb. c.lås, kørecomputer, 
infocenter, startspærre, udv. 
temp. måler, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, 
multifunktionsrat, kopholder,  
6 airbags, abs, esp, ikke ryger, 
service ok, 77.000 km.

Pris kr.  79.900

12 BMW X1 2,0 sDrive20d 
5d Sort 
Airc., 6 gear, håndfrit til mobil, 
kørecomputer, infocenter, 
startspærre, udv. temp. 
måler, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, 
isofix, bagagerumsdækken, 
splitbagsæde, 6 airbags, abs, 
esp, servo, tagræling, ikke ryger, 
diesel partikel filter, 115.000 km.
Pris kr.  279.900
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center for Nationalpark 
Vadehavet på niveau med 
Fiskeri- og Søfartsmuseet, 
og der etableres et nyt knu-
depunkt ved Sønderhede 
med bl.a. stor P-plads, toilet 
og hestetrailerparkering.

Bedre stisystemer
Den nationale Cykelrute 1, 
Vestkystruten, som i dag 
går udenom området, føres 
igennem Marbæk ad Sjel-
borgvej til Myrthuegaard 
og videre til Vestkystvejen. 
Her kommer der engang 
i fremtiden en dobbeltret-
tet cykelsti på vestsiden 
af vejen, som fører videre 
til de rekreative områder 
og sommerlandet nord for 
Varde Å.

Fremover skal de interne 
stisystemer i Marbæk også 
hænge bedre sammen, og 
stierne bliver som udgangs-
punkt opdelt, så f.eks. fod-

gængere, ryttere og moun-
tainbike-kørere adskilles. 

Der bliver også etableret 
en ny sti tværs over områ-
det ved Esbjerg Golfbane. 
Den forbinder videre til en 
eksisterende tunnel under 
Vestkystvejen, så cyklister 
kan krydse den stærkt tra-
fikerede vej mere sikkert. 

Hvis man skulle undre 
sig over, at man aldrig har 
hørt om en tunnel under 

Vestkystvejen, er det nok 
fordi, den hidtil har været 
brugt til primært land-
brugstrafik.

Fredeliggørelse for mo-
tortrafik er et af fokusom-
råderne i den nye Mar-
bæk-plan. Derfor foreslås 
det, at vejene yderst langs 
kysten lukkes for motor-
trafik, så der kun tillades 
ærindekørsel til sommer-
husene på f.eks. Sjelborg-

gårdsvej og Nordre Skelvej. 
Det medfører så, at de stør-
re stikveje, der går vinkel-
ret mod kysten fremover 
bliver blinde veje.

Planen taler også om ’Til-
gængelighed for alle’ – hvor-
dan hænger det sammen med 
at lukke veje?

”Det har at gøre med den 
overordnede disponering. 
Man skal selvfølgelig nemt 
kunne komme til Marbæk, 

men der skal også være 
nogle områder, hvor der er 
stille, så man kan nyde na-
turen og dyrelivet,” forkla-
rer John Snedker.

”Vi skal have noget 
autentisk natur, der kan ny-
des på naturens præmisser, 
og det handler om at ska-
be en overordnet plan for 
kørslen og adgangen. Målet 
er god tilgængelighed sam-
tidig med, at store dele af 

Marbæk fredeliggøres for 
motortrafik.”

Tidshorisonten for pro-
jektet er nu at sætte gang 
i fase 2 hurtigst muligt, og 
den politiske ambition er at 
realisere hele eller dele af 
projektet indenfor ’de kom-
mende år.’

Tekst: Kurt Henriksen 
Illustr.: Esbjerg Kommune/ 
Tina Foldager
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