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• Tagmaling
• Alge bekæmpelse
• Facade maling

Jydsk Tag & Facade ApS  Tarp Byvej 8  6715 Esbjerg N
26 68 05 76  www.jydsktagogfacade.dk

Kontakt os for 
et uforpligtende  
tilbud

Algebekæmpelse og tagmaling

VI GIVER DIT GAMLE TAG NYT LIV

FØR

EFTER

Har du ikke fået din avis?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

ellafant.dk

SÆDDING 
AUTOFORRETNING

Reparation og salg 
af alle bilmærker

Auto- & dækservice

7515 4988Glarmestervej 14-16
6710 Esbjerg V

75 45 09 90

Brolægning og
anlægsarbejde

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

DIN LOKALE GARTNER

Byggeboom  
på Strandvejen 
– og i hele 6710
BYGGERI – Hvis du har en 
fornemmelse af, at bygge-
kraner og håndværkerbiler 
står lidt tættere end nor-
malt på Strandvejen for ti-
den, så er det næppe en helt 
skæv observation.

Byggeriet bommer i alle 
områder af 6710-området, 
og langs Sædding Strand-
vej og Hjerting Strandvej er 
det særlig markant lige nu.

På en køretur fra Tarpha-
gevej i Sædding til Strand-
promenaden i Hjerting er 
der lige nu – så vidt vi kan 
tælle – gang i ti større byg-
gerier langs Strandvejen. 

Hertil kommer så en lang 
række byggerier i resten 
af området, dels om og 
nybygninger i eksisteren-
de kvarterer, dels helt nye 
kvarterer på nye udstyk-
ninger.

I den nordlige ende af 
Hjerting er der således fuld 
gang i byggerierne på de 

store udstykninger langs 
Sjelborgvej, og Plan- & 
Miljøudvalget har netop 
behandlet en fremrykning 
af et nyt, stort  boligområ-
de i Sønderris. Her bliver 
plads til ca. 150 boliger, som 
skal dække den store efter-
spørgsel i området.

Håndværkerne har kro-
nede dage og ud fra en lø-
bende og ganske uviden-
skabelig observation, ser 
det ud til at være primært 
lokale håndværkere her fra 
regionen, der nyder godt 
af byggelysten. Deres ud-
sendte mindes i hvert fald 
ikke at have set mange øst-
europæiske håndværkere, 
som ellers sætter sit præg 
på f.eks. villavejene i Nord-
sjælland.

Her er en lille oversigt 
over byggerierne, der kan 
ses fra Strandvejen.

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Sædding Strandvej 257 - der er mere på vej i et  
projekt med tre boliger ved siden af Strandkanten

Sædding Strandvej 263 – flot hvid kubistisk villa, 
som netop er færdigbygget 

Nye penthouses ved Tarphagevej

LEJLIGHEDER 
– Op til ti nye 
lejligheder på top-
pen af en eksisteren-
de boligblok skal give 
en ny mulighed for at bo i 
’penthouse’ ved Tarphagevej 
i Sædding.

Entreprenørfirmaet Interho-
mes har ansøgt om tilladelse til 
at bygge en ekstra etage på ejen-
dommen på Granly Allé 3-5, der 
ligger lige bag Flügger-forret-
ningen. I parentes bemærket ser 
denne butik nu ud til at skulle 
vige for en ny og større Aldi-bu-
tik, der flytter fra den anden 
side af vejen.

Interhomes vil med den ekstra 
etage bygge op i ca. 13,5 meters 
højde, og det bringer bebyggel-
sesprocenten op fra 46 til 58 pct. 
Begge dele strider mod rammer-
ne i kommuneplanen på hen-
holdsvis tre etagers højde og 

en byggeprocent på maksimalt 
43 pct. Derfor kræver byggeri-
et ny lokalplan og en ændring 
af kommuneplanrammerne for 
området.

Kommunens forvaltning vur-
derer dog, at ejendommen kan 
bygges en etage højere uden ge-
ner for naboerne og det omlig-
gende område. Desuden peger 
man på, at nye attraktive lejlig-
heder og såkaldt ’fortætning’ er 
i tråd med Esbjerg Kommunes 
Vision 2020-plan.

Naboerne – og beboerne selv 
– kan desuden glæde sig over, 
at facaderne bliver renoveret i 
forbindelse med tilbygningen, 
så hele ejendommen får et ’tids-
svarende arkitektonisk udtryk.’

Forvaltningen har indstillet 
til godkendelse af ansøgningen, 
men udvalgets beslutning på 
mødet 21. juni forelå ikke ved 
avisens deadline.

Tekst: Kurt Henriksen
Illustration: Interhomes
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Hjerting Strandvej 33 - en stor villa med fuld kælder 
på vandsiden, lige i centrum af Hjerting

Strandpromenaden 7 - ejerne får ikke langt efter is i 
den nye villa, der bygges lige ved siden af Stryhns

Gudenåvænget 9 – adgang via vejen bagved, men 
udsigten over Sædding Strandvej fejler ikke noget

Sædding Strandvej 257 - der er mere på vej i et  
projekt med tre boliger ved siden af Strandkanten

Sædding Strandvej 219 – endnu kun et stålskelet, 
men det ligner en ny kubistisk villa på vej

Strandkanten – REKA Gruppen er næsten færdig 
med ni nye række-/dobbelthuse med havudsigt

Sædding Strandvej 20 - Henning Kruse flotte kube 
får et nyt nabohus, placeret ude ved skrænten

Sædding Strandvej 30 – bag sandbunken skyder et 
nyt hus op ved siden af et klassisk funkishus

Hjerting Strandvej 111 – den oprindelige villa bliver 
delvist nedrevet og bygget op igen

150 nye boliger på vej til 
udstykning i Sønderris
Det var egentlig først plan-
lagt til efter 2026, men der 
er så stor efterspørgsel, at 
kommunen nu fremrykker 
udstykning af et stort om-
råde med plads til hele 150 
nye byggegrunde. 

Arealet på 27 hektar mel-
lem Tarphagevej, Sønder-
risvej og Guldagervej –lige 
vest for den nuværende be-
byggelse – er en 1/3 privat 
ejet, mens kommunen ejer 
resten.


