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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

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

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

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

Friske penge til vadehavs projekterpenge til vadehavs projekter

TURISME – Der er sær-
ligt fokus på naturen og 
friluftslivet, når National-
park Vadehavet igen i 2020 
har afsat midler til at støtte 
projekter og arrangemen-
ter, som beboere, organisa-
tioner, lokale grupper med 
flere i vadehavsområdet 
ønsker at gennemføre. 

Støttemidlerne afsæt-
tes i én pulje i foråret. An-
søgningsfristen er den 15. 
marts. Der kan forventes 
svar på ansøgninger ultimo 
april 2019.  

Fire typer formål
I tilskudspuljen er der af-
sat i alt 75.000 kroner, og 
der kan gives et tilskud på 
maksimalt 10.000 kroner til 
fire typer af formål: 

Et lokalt netværksar-
rangement, som skal være 
med til at udvikle natio-
nalparken eller udbrede 
viden om nationalparken, 

udvikling af en ny event, 
som skal foregå i eller med 
direkte tilknytning til nati-
onalparken, og emnet skal 
have fokus på nationalpar-

ken og nationalparkplanen, 
forbedring af muligheder-
ne for friluftsliv i form af 
anlæg af faciliteter til gavn 
for friluftslivet og mindre 

Nationalpark  
Vadehavet klar  
med ny pulje  
til projekter og  
lokale initiativer

KULTUR – Det lokale fol-
ketingsmedlem Anders 
Kronborg har nu dele af 
udstillingen Fanø Dagbog i 
form af flotte Ole Joern-fo-
tografier på sit kontor på 
Christiansborg. De blev 
torsdag den 23. januar præ-
senteret af kulturminister 
Joy Mogensen. 

Både Esbjergs borgme-
ster Jesper Frost Rasmussen 
og Fanøs viceborgmester 
Erik Nørreby var taget fra 

Vestjylland til København. 
”Det her er et eksempel 

på, at man kan rykke Vest-

jylland til Christiansborg. 
Jeg er stolt af og glad for, at 
jeg får lov til at se på dem, 

når jeg møder,” siger An-
ders Kronborg.

-fina

Dele af Fanø  
Dagbog hænger  
nu på Anders  
Kronborgs kontor 
på Christiansborg

Nationalpark Vadehavet er klar med en ny tilskudspulje  Nationalpark Vadehavet er klar med en ny tilskudspulje  
på 75.000 kroner til spændende projekter i vadehavsområdet.på 75.000 kroner til spændende projekter i vadehavsområdet.

Fanøkunst møder Christiansborg

 Mange gæster fra Fanø var med ved den lille højtidelighed på Anders Kronborgs kontor.
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Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og besøg vores flotte udstilling

Aut. VVS-installatør og kloakmester

Malervej 14  6710 Esbjerg V
CARL W. REIS A/S
Telefon 75 15 68 00  www.cwr.dk  

Friske penge til vadehavs projekterpenge til vadehavs projekter

naturgenopretningsprojek-
ter i området. 

I 2019 var puljen på i alt 
100.000 kroner, og der blev 
givet støtte til 20 ansøgere.

Naturcenter Tønnisgaard 
på Rømø fik 9.964 kroner 
til netværksarrangementet 
Havfald i Vadehavet, mens 
Tinglev Rideklub fik 10.000 

kroner til oplysning om 
bæredygtig færdsel til hest 
i forbindelse med eventen 
Rømø Beach Jump. Dansk 
Amatør Teater & Scene-
kunst fik 10.000 kr. til even-
ten Offentligt arrangement 
i forbindelse med Seniorte-
atercamp ved Højer Sluse, 
og en privat lodsejer ved 
Astrup nær Skærbæk fik 
10.000 kroner til friluftlivs-
projektet nye borde-bænk-
sæt på et areal ved Vestky-
struten. 

Vadehavsvandring
Stiudvalget Ballum Lands-
byforening fik 10.000 kro-
ner til friluftlivsprojektet 
Klar til vadehavsvandring, 
mens Grundejerforeningen 
Kromose Syd på Rømø fik 
9.000 kroner til friluftlivs-
projektet ny trappe, der for-
binder Chresten Komme-
svej med stranden.
Sneum-Tjæreborg Lokal-
råd fik 10.000 kroner til 
friluftlivsprojektet Sne-
um Sluse, hvor lokalrådet 
sammen med Darum Lo-

kalråd ville anlægge fri-
luftsfaciliteter ved Sneum 
Sluse, heriblandt en hav-
kajakrampe. Darum Lo-
kalråd fik 10.000 kroner til 
friluftlivsprojektet Cykel-
rute Darum-Marskgårde, 
der forbinder Darum med 
Vestkystruten. Havneby & 
Kirkeby Digelag fik også 
10.000 kroner til friluft-
livsprojektet Sti på Kirke-
by Dige, udvidelse og for-
stærkning, og endelig fik 

Fugleværnsfonden 10.000 
kroner til naturprojektet 
Rydning af rosa rugosa ved 
Stormengene på Rømø.

Man kan læse mere om 
tilskudspuljerne, kriterier-
ne og hvordan man søger 
på nationalparkvadehavet.
dk, hvor man også finder 
det obligatoriske ansøg-
ningsskema og en vejled-
ning. 

Interesserede kan også 
kontakte økonomikonsu-
lent Marianne Thorlund 
Tølbøl på 72 54 36 81 eller 
martt@danmarksnational-
parker.dk.              -fina 

En aften med godt 
øl og grineflip

ØLSJOV – Kan du lide 
godt øl? Kan du lide at få et 
godt grineflip? Så skal du 
med til Danmarks sjove-
ste ølsmagning i Hjerting 
Sports- og Kulturhus fre-
dag den 22. marts klokken 
20, hvor bryghusejer Eddie 
Szweda fra Midtfyns Bryg-
hus sørger for, at øl og un-
derholdning kombineres i 
skøn forening. 

Det er ikke en klassisk 
ølsmagning, som du ken-
der den. Eddie ejer ganske 

vist Midtfyns Bryghus og 
har skabt legendariske øl 
som den forbudte øl med 
tobak i og den fantastiske 
Chili Tripple, men han er 
mest af alt amerikaner og 
entertainer, og så er han 
forelsket i vores lille land. 
Med udgangspunkt i sine 
egne oplevelser ved at flyt-
te fra Chicago til en lille 
landsby på Midtfyn i Dan-
mark underholder Eddie 
med historier om livet som 
’nydansker’ og brygger.

Første show i kulturhuset er med  
Eddie Szweda fra Midtfyns Bryghus 

VI SØGER VILLAER TIL LEJE
Til ingeniører med familie søger vi villaer på 110-120 kvm. og  

150-200 kvm. med min. tre værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 

SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- & treværelses lejligheder i Esbjerg. 

Både møbleret og umøbleret.

40 76 05 08
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/
garanti gives!

Esbjerg
Housing

Eddie Szweda på scenen. 


