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Der er SÅ meget 
lækkert at se på  
i både butikken 

og i galleriet!
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Efter mange års forarbejde ser det nu endelig 
ud til, at Hjerting IF kan realisere sit ambitiøse 
projekt Hjerting Sport- og Kulturhus.

Men nu hvor målet er i syne, dukker den gamle debat 
om kulturhus eller idrætshal op igen.

Det er svært at vurdere, hvor langt uenigheden – eller 
enigheden – rækker ind i store og vidtforgrenede HIF. 
Der er mange interesser i spil, og såmænd også lidt 
personfnidder med beskyldninger begge veje, som vi 
ikke vil lægge spalteplads til.

HIF-formanden peger korrekt på, at bestyrelsens 
mandat til at realisere det valgte projekt er blevet 
godkendt på efterhånden mange generalforsamlinger 
gennem årene.

Skeptikerne burde nok også have hævet stemmen 
noget tidligere. Men bedre sent end aldrig. Og det er nu 
eller aldrig, hvis debatten skal have en sidste runde, 
inden 13,4 mio. kr. bliver spenderet.

Vi skal ikke kloge i, hvad der er den bedste løsning 
for HIF. Men det skader vel ikke at få opdateret behov 
og facts bag et projekt, som efterhånden har ti år på 
bagen? Der er sket meget i den periode. Både i HIF, 
i Hjerting og i verden generelt.

På denne plads vil vi også understrege, at vi absolut 
ikke ønsker at skade sagen ved at pirre i myretuen af 
interesser. Derfor var vores første researchpunkt, om 
man risikerer, at kommunen kan trække sin støtte 
tilbage, hvis det ikke bliver projektet med kulturhus. 

Svaret fra forvaltningen er klart nej. Husets indhold er 
endnu ikke nærmere defineret i forhold til støtten, 
og kommunalt tilskud er ikke betinget af en kulturdel.

Vi ønsker alt det bedste for HIF og det nye projekt. 
Først og fremmest fordi HIF er så vigtig for vores lokale 
idræts- og foreningsliv. De mange hundrede ledere, der 
lægger tusindvis af frivillige timer til glæde for børn og 
voksne fortjener kæmpe respekt og opbakning.

Her i kompagniet har vi desuden tætte bånd til vores 
store forening. Dels som kommerciel partner og dels 
historisk, eftersom HIF i sin tid stod fadder til Hjerting 
Posten sammen med Hjerting Borgerforening.

Når det er sagt og anerkendt, er det også vigtigt at 
understrege en anden ting meget klart:

Hvis der er skepsis overfor så stort, dyrt og vigtigt 
projekt med mange skattemillioner, så beskriver vi den. 
Det er vores rolle som seriøs lokalavis – uanset, om 
nogle i HIF hellere var fri og foretrækker ro. Vi laver jo 
også klubsider for HIF og andre foreninger, hvor de selv 
bestemmer indholdet, men de er tydelig markeret.

Der er og kommer ingen redaktionel særbehandling 
til HIF – eller nogen som helst andre – så længe Hjerting 
Posten er i live under det nuværende ejerskab. Vi har 
andre græsgange, men om nødvendigt vil vi hellere gå 
sultne i seng end æde vores journalistiske principper 
og uafhængighed.

I øvrigt en arbejdsmetode, vi kan anbefale alle i HIF. 
Gå til sagen med åbent sind, grundig research og 
aktuelle facts på bordet. Hvorfor slås om kulturhus  
eller idrætshal, hvis man – måske – kan få begge dele?

Hvad synes du? Giv os din mening på Facebook!

En hal løsning?

Lidt lysere udsigter for 
supermarked i Hjerting
DETAILHANDEL – De al-
ternative eksperimenter er 
ovre, patienten lever og har 
på det seneste fået tilført 
lidt ekstra ilt. 
Det er den korte udgave af 
status for eventuel politisk 
tilladelse til et nyt stort su-
permarked i Hjerting By-
center.

Som beskrevet i Hjerting 
Posten før sommer har de 
ansvarlige politikere sendt 
sig selv tilbage til analyse-
fasen. Det sker for at få fle-
re facts på bordet og færre 
’kreative’ indspark som i 
det nu skrottede notat fra 
forvaltningen, der i bedste 
fald kunne beskrives som 
sjusket.

I stedet går man nu mere i 
dybden med de to analyser 
fra detailhandelseksper-
terne i konsulenthuset ICP 

(Institut for Center-Plan-
lægning). Eksperterne har 
undersøgt markedssituati-
onen for henholdsvis Sæd-
ding Centret og Hjerting 
Bycenter, og deres vurde-
ring er klar og entydig: 
Der er plads nok til et nyt 
supermarked begge steder, 
og det vil kun få marginal 
effekt på midtbyen.

Mere luft efter Kvickly
Siden sommer er der oven 
i købet blevet udsigt til 
lidt mere luft i det loka-
le detailhandelslandskab. 
Coop-koncernen har meldt 
ud, at man flytter sin store 
Kvickly fra Esbjerg Storcen-
ter i Gjesing til det kom-
mende shoppingcenter Bro-
en i centrum af Esbjerg.

Foreløbig arbejder poli-
tikerne på at blive klogere 

på de faktuelle forhold for 
ansøgningen fra Hjerting 
Bycenter.

”Sagen blev udsat, og 
vi har været i dialog med 
ICP. Der er blevet afholdt 
et møde med dem, og vi 
afventer nu endnu et møde 
med Villemoes (ejerne af 
Hjerting Bycenter, red.)”, 
oplyser formanden for Es-
bjerg Kommunes Plan & 
Miljøudvalg, John Snedker 
(S).

Tyder på en løsning
”Vi havde et godt møde 
med ICP, og det tyder på, at 
vi kan finde en løsning.”

Hvad betyder den nyeste 
udvikling i Esbjerg Storcenter 
for sagen?

”Det vil jeg ikke udtale 
mig om. Der sker jo nogle 
store bevægelser, og vi skal 

være opmærksomme på, at 
understøtte en udvikling, 
hvor borgerne ikke skal 
køre for langt for at hand-
le,” lyder det om de gene-
relle forhold fra udvalgsfor-
manden.

Det åbne spørgsmål er 
selvfølgelig, hvad der nu 
sker for Esbjerg Storcenter. 
Jagten på en ny detailhan-
delsbutik til centret i Gje-
sing foregår i skyggen af 
’den store blå købmand’ i 
form af Bilka på den an-
den side af vejkrydset med 
samme tilnavn. Den første 
reaktion fra centret selv er 
melding om en offensiv 
med ny detailhandelsbutik, 
endnu flere specialbutikker 
og investering i bl.a. nyt 
indgangsparti.

Søger nye græsgange
”Der er ingen tvivl om, at 
ejerne af Esbjerg Storcenter 
ikke vil sidde på hænderne. 
Spørgsmålet er så, hvem de 
kan få i tale. Situationen er 
ikke optimal, lad os sige 
det sådan,” lyder vurderin-
gen fra adm. direktør Per 
Nyborg, ICP A/S.

Alt andet lige vil lukningen 
af Kvickly i Gjesing vel give 
mere plads til detailhande-
len andre steder – som f.eks. 
i Sædding og Hjerting–  uden 
negativ effekt i midtbyen?

”Ja, for deres kunder vil 
selvfølgelig søge andre 
græsgange. Spørgsmålet er 
så, hvor de går hen.”

Uden lukningen af Kvick-
ly har ICP i sine analyser 
beregnet, at et nyt super-
marked i Hjerting og Sæd-
ding vil koste henholdsvis 
en og to pct. af dagligva-
reomsætningen i Esbjergs 
midtby.
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Hjerting Postens omtale af sagen den 22. juni i år.
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