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VI SØGER VILLAER TIL LEJE

40 76 05 08/
70 23 73 22

Til ingeniører med familie søger vi villaer  
på 110-120 kvm og 150-200 kvm  

med minimum tre værelser  
- gerne moderne og ikke møbleret.

Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 
SØNDERRIS eller SÆDDING.

Endvidere søger vi to- og treværelses lejligheder  
i Esbjerg. Både møbleret og umøbleret.

God leje og sikkerhed/garanti gives!

Kontakt Brian Jørgensen

  Esbjerg, Østervangsvej 4b, Tel: 75 17 17 42
Aftal en tid nu: www.optik-hallmann.com Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

    200,–KUN 

Top Mærkestel
kr.

*,–kr.kr.kr.
*

* Tilbuddet gælder t.o.m. 30.09.2018 på udvalgte stel og kun ved samtidig køb af enten enkeltstyrke-brilleglas fra 900,– kr. eller glidende overgangsglas fra 2.000,– kr. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller gavekort. Gyldig fra mandag den 29.08.2018 (ordre dato).

Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

TRAILCENTER – Stav-
gang. Mountainbike. 
Orienteringsløb og ka-
jaksejlads. Det er blot et 
lille udsnit af de ting, man 
fremover vil kunne lave af 
aktiviteter ved det idyllisk 
beliggende Marbækgaard. 

I de netop overståede 
budgetforhandlinger for 
Esbjerg Kommune er der 
nemlig sat næsten to millio-
ner kroner af til projektud-
vikling og etablering af et 
såkaldt trailcenter – en helt 
ny form for aktivitetscen-
ter til udendørsidræt som 
tidligere omtalt i Hjerting 
Posten.

”Jeg synes, det er en fan-
tastisk idé. Man har mulig-
hed for at samle så mange 
aktiviteter i et hus, og så 
har Marbækgaard en fan-
tastisk beliggenhed næsten 
ligegyldigt hvilken aktivi-
tet, man laver,” siger Søren 
Heide Lambertsen (S), for-
mand for Teknik- og Byg-
geudvalget i Esbjerg. 

Ombygget trailcenter
Helt præcist er der afsat 
1,9 mio. kr. til projektet – 
400.000 kroner i 2019 og 1,5 
mio. kr. i 2020. 

Og udvalgsformanden 
kan forestille sig, at der 
allerede i 2019 vil være et 

trailcenter at spore ved 
Marbækgaard. 

”Jeg går ud fra, at det 
kommer til at ske så hur-
tigt som muligt, så et sted  
mellem 2019 og 2020 går 
jeg ud fra, at vi begynder at 
kunne se et ombygget trail- 
center,” siger Søren Heide 
Lambertsen. 

Nyt aktivitetshus
Et trailcenter er en ny 
form for aktivitetshus, der 
er skudt i gang af Dansk 
Idrætsforbund (DIF) og Lo-
kale- og Anlægsfonden. 

Konsulent Casper Linde-
mann fra DIF mødtes alle-
rede før sommerferien med 
kommunen ved Marbæk-
gaard for at se på mulighe-
derne for et trailcenter – og 
indtrykket var overvejende 
positivt. 

”Det er perfekt til et trail-
center. Du har en skov, hvor 
der kan laves orienterings-
løb, der er mountainbike-
spor i nærheden, og der er 
vand, hvor der kan sættes 
havkajakker i. Så det har en 
perfekt beliggenhed,” siger 
Casper Lindemann.

Men hvad er det, der gør et 
trailcenter så unikt fra f.eks. 
en almindelig idrætsforening? 

”Det unikke er først og 
fremmest, at man laver et 
sted, der skal komme alle 
til gode. Det er ikke bare 
et klubhus for den ene og 
den anden forening. Ved 
et trailcenter tager vi alle 
de her idrætter, der er ude i 
naturen, og siger, at nu skal 
i deles om den samme faci-
litet,” siger konsulenten. 

”Det er unikt. Så kan 
man sige, at det er der også 

i en idrætshal, men her 
er det i lige så høj grad et 
mødested. I idrætsverde-
nen er man vant til, at hver 
forening har sin egen klub 
med egne lokaler. Her la-
ver vi kun ét, og det skal 
alle deles om,” siger Casper 
Lindemann. 

Konflikter afværges
”Vi tror meget på, at vi kan 
lære af hinanden ved at 
være tættere på hinanden. 
Og at man kan undgå kon-
flikter ude i naturen, hvis 
man lærer at omgås hinan-
den. Man hører folk brokke 
sig over mountainbikere, 
og at de kører vildt og den 
slags. Men hvis man kom-
mer tættere på dem, så kan 
det være, at man forstår 
dem bedre. Så dialog er ve-
jen frem, tror vi.” 

Næsten to mio. 
kroner er sat af  

til et sprudlende 
aktivitetscenter 

ved idylliske  
Marbækgaard

Store ambitioner for nyt trailcenter ved Marbækgaard
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Hent kataloget og se mere på

KUNSTIESBJERG.DK

Fem forskellige steder i 
landet er DIF og Lokale- og 
Anlægsfonden i gang med 
at opbygge trailcentre – på 

Bornholm og i Kolding, 
Silkeborg, Svendborg og 
Skanderborg. Ingen af ste-
derne er færdige endnu, 

men alle stederne er på 
tegnebrættet. Casper Lin-
demann mener, at kommu-
nens to millioner kroner 
på området er en fornuftig 
pengesum, da der stadig 
skal bygges nogle faciliteter 
ved Marbækgaard, før det 
kan bryste sig af at være et 
trailcenter. 

Nemt at ombygge 
Men det lyder realistisk, 
når kommunen sigter efter 
en åbning af trailcentret i 
2019.  

”Marbækgaard har jo 
den fordel, at mange af lo-

kalerne allerede står der. 
Det skal bare tilføjes nog-
le enkelte elementer f.eks. 
nogle overdækkede area-
ler og den slags. Men vores 
projekt ved Silkeborg skal 
bygges helt fra bunden, så 
det er jo noget helt andet,” 
siger Casper Lindemann og 
opfordrer kommunen til at 
søge midler ved Lokale- og 
Anlægsfonden. 

”Lokale- og Anlægsfon-
den er med i alle de fem 
projekter, vi har kørende 
lige nu. De projekter har 
vi sat i gang for at gøre 
opmærksom på trailcen-

tre, og det, at Esbjerg nu er 
begyndt at få øjnene op for 
det her, gør, at vi allerede 
er begyndt at opnå det, vi 
ville,” siger Casper Linde-
mann fra DIF. 

Støtte til sjette projekt
”Så jeg synes, at kommu-
nen skal søge Lokale- og 
Anlægsfonden og se, om de 
kunne være interesserede 
i at støtte et sjette projekt. 
Det kunne jeg sagtens fore-
stille mig.”

I forbindelse med de af-
sluttede budgetforhandlin-
ger skriver kommunen, at 

trailcentret skal udvikles i 
samarbejde med brugerne. 

Igangsættelse af trailcen-
tret i eksisterende rammer 
med minimum ombygning 
kan finansieres af de kom-
munale midler og der søges 
om fondsstøtte til yderlige-
re tiltag og udvikling.

Marbækgaard har lig-
get øde hen siden midten 
af sidste år, hvor Marbæk-
gaard Catering blev begæ-
ret konkurs. 

Tekst: Lars Düwel 
Grafik: Tegnestuen KRADS 

Sådan kommer trailcentret 
ved Søhøjlandet i Silkeborg 
til at se ud, når det om  
nogle år står færdigt.  
Hvis Marbækgaard skal  
have en total makeover,  
skal pengene komme fra 
fondstøtte.

Marbækgaard har  
ligget øde hen siden  
midten af sidste år.

Store ambitioner for nyt trailcenter ved Marbækgaard


