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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Forsyning 
i flyverskjul

Hjerting Postens kritiske dækning sidste år af 
Din Forsynings store kloakarbejde i Hjerting var 
én stor gang énsidigt journalistisk makværk, 

 der kalder kraftigt på et dementi.
Det mener man hos Din Forsyning – så vidt vi har hørt. 

Og det er en meget alvorlig beskyldning, som vi tager 
dybt alvorligt. Så vi spidsede selvfølgelig ører, da vi 
hørte anklagerne komme ud mellem sidebenene på en 
af forsyningens medarbejdere i januar.

Alle begår fejl, og det sker også her i kompagniet. 
Heldigvis ret sjældent, men sker det, så retter vi fejlen 
med det samme. Naturligvis. Så vi spurgte nærmere 
ind til, hvad vi havde begået af fejl, så vi kunne bringe 
en kvalificeret rettelse. Det var dog svært at få noget 
konkret om anklagerne, så vi bad de involverede 
medarbejdere om et møde efter eget valg af tidspunkt 
hos dem, hvor direktionen også var inviteret. 

Til mødet stillede Hjerting Posten med alle artikler 
og en rød tusch, så fejlene kunne rettes. Din Forsyning 
stillede med en enkelt, helt tredje medarbejder, som  
– trods accepten af både møde og dagsorden – ikke 
ønskede at forholde sig til de alvorlige anklager fra 
kollegaen eller fortælle, hvad der konkret var galt.

Til gengæld kunne vedkommende toppe retorikken 
op ved at gentage anklagerne i en svada, som 
diplomater nok ville kalde ’en åbenhjertig drøftelse’.

Det blev ingen klogere af, men det er jo ikke første 
gang i den journalistiske verdenshistorie, at der bliver 
skudt på et kritisk medie. Det har vi prøvet før fra 
tungere kanoner, men som regel udført mere elegant.

Og efter vores artikler 14. november sidste år har vi 
stadig ikke modtaget en eneste konkret indsigelse. 
Til gengæld truer Din Forsyning med, at man fremover 
ikke vil bidrage med andet end pressemeddelelser til 
Hjerting Posten og ikke være til rådighed for interview.

Det bliver interessant, hvis et kommunalt ejet 
forsyningsselskab vil gøre alvor af dét.

Vores dør og vores ører er åbne, hvis Din Forsyning 
en dag skulle få mod på at specificere sine anklager.  
Mens vi venter, står vi ved alt, hvad der er skrevet  
– både i den journalistiske reportage og de holdninger 
til sagen, der luftes på lederplads.

Der er heller ingen garanti for, at vi artigt vil kopiere 
de pressemeddelelser, der sendes ud – det er andre 
bedre kvalificerede til. Men vi kan roligt garantere, 
at vi fortsat vil holde øje med både forsyningen og 
andre, der fortjener et kritisk blik. Vi er i øvrigt blevet 
kontaktet af to erfarne branchefolk, som uafhængigt 
opfordrer os til at gå videre med dækningen, men så 
interessant er forsyning trods alt heller ikke.

Uanset hvad, så fortsætter vi med at passe vores 
arbejde og anbefaler Din Forsyning at gøre det samme.

Ellers hører I fra os igen. 
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Vi er din lokale farver
- og dit lokale malerfirma med mere end 35 års erfaring

Vi er din lokale farver
- og dit lokale malerfirma med mere end 35 års erfaring

Kig ind og få gode råd 
hos Betina Ruppert

Vi udfører alt indenfor 
malerarbejde ude og inde. 
Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Ønsker du at male selv tilbyder 
vi råd og vejledning hos dig eller i butikken samt kvalitetsmaling.

Vores malerteam

Betina

Claus                Mette                Jan                  Jacob

Hjerting Posten 
påviste 30. januar, 

at forløbet og 
materialet forud 
for den politiske 
proces har været 

præget af en 
række fejl og 

selvmodsigelser.

HØJHUSE – Er projektet 
aflyst, ændret eller bare 
udskudt – og i så fald hvor 
længe? Svaret blæser i vin-
den over det område ved 
Strandvænget i Sædding, 
som Esbjerg Kommune og 
Ungdomsbo i fællesskab 
har udset til nye boliger, 
bl.a. med højhuse.

Som tidligere beskrevet 
ad flere omgange i Hjer-
ting Posten har projektet 
mødt massiv modstand i 
lokalområdet, og flere ting i 
materialet er præget af fejl, 
selvmodsigelser og hast-
værk uden grund. 

Senest skulle byrådet be-
handle lokalplanen på et 
møde 21. januar, men her 
måtte sagen pilles af dags-
ordenen i sidste øjeblik. 
Sædding-Fovrfeld Lokal-
råd havde nemlig påvist, 
at de 337 høringsbreve til 
naboerne alle sammen var 
endt i én enkelt e-boks.

Derfor skulle høringspro-
cessen gå om, men selvom 
det er samme procedure én 
gang til, er intet sket endnu.

”Bygherre er p.t. ved at 
overveje sit projekt. Så læn-
ge de gør det, har jeg des-
værre ingen kommentarer 
til sagen,” skriver formand 
for Plan & Miljøudvalget 
Karen Sandrini (S) i en SMS 
til Hjerting Posten efter et 
par dages henvendelser.

Ungdomsbo er tavs
Det tager også et par 
dage at få hul igennem 
til Ungdomsbos direktør  
Peter Sandager for at få ud-
dybet baggrunden og høre 
nærmere om tidshorison-
ten for en afklaring.

”Jeg har ingen kommen-
tarer p.t. til projektet,” 
skriver Peter Sandager i en 
kortfattet mail.

Borgmester Jesper Frost 
Rasmussen (V) er heller 

ikke orienteret om bag-
grunden.

”Vi har jo sendt sagen 
tilbage til udvalget for at få 
den i fornyet høring. Om 
det betyder, at bygherren 
nu har bedt om pause for 
eventuelt at ændre noget, 
ved jeg ikke,” siger borg-
mesteren, som afviser, at 
Venstre har lagt pres på 
Ungdomsbo for ændringer.

Bakker hele Venstres gruppe 
stadig op om projektet?

”Vi har jo ikke drøftet det 
siden, og vi tager selvfølge-
lig endelig stilling, når de 
endelige høringssvar kom-
mer ind. Men det har jo i 
hvert fald ikke gået alles 
næse forbi, at der var hø-
ring – det kan vi jo se på de 
mange svar, der er kommet 
ind,” påpeger Jesper Frost 
Rasmussen.

”Hvis Ungdomsbo måtte 
have ønsker til justering af 
projektet, så kigger vi på 
det, når vi kommer dertil.”

Dansk Folkepartis med-
lem af Plan & Miljøudval-

get, Hans Sønderby – som i 
udvalget stemte imod pro-
jektet i sin helhed – kan hel-
ler ikke bidrage med nyt.

”Jeg ved ikke mere, men 
jeg har også undret mig 
over, hvad der i grunden 
sker i sagen. I og med, at 
det trods alt blev til fem i 
byrådssalen, der var imod 
projektet, har det måske gi-
vet lidt eftertanke hos Ven-
stre,” siger Hans Sønderby.

Måske mistet troen
”Jeg ved ikke, hvad der har 
været af snak med Ung-
domsbo – og om det kunne 
have fået dem til at miste 
troen på det. Det ved jeg 
ikke – det er bare mit gæt. 
Efter min mening ligger sa-
gen død, men jeg ved ikke 
hvorfor.”

Hans Sønderby oplyser, 
at det ikke har været drøf-
tet i udvalget, at der skulle 
behandles et nyt eller æn-
dret projekt.

Tekst: Kurt Henriksen

Omstridt boligprojekt med højhuse 
er udskudt – og bliver muligvis ændret

Ungdomsbo trykker pause 
for byggeprojekt i Sædding


