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Har du ikke  
fået avisen  

i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer til

Hjemme bedst
Øst, vest, hjemme bedst. Lige nu gælder det 
mere end nogensinde. Så vi holder os hjem

me, så godt vi kan. Og når vi er ude, husker vi at holde  
afstand og at vaske eller spritte hænder. Alligevel 
vil vi, når det hele er slut, se mange konsekvenser.  
Særligt hårdt ramte lige nu er eksempelvis restauran
ter, butikker i lukkede butikscentre, koncertarrangører, 
fitnesscentre, frisører og private sundhedsaktører. 
Mange af dem er blevet lukket ved lov, andre er ramt 
af forsamlingsforbuddet. Det rammer for eksempel 
også Hjertinghus, der måtte lukke lige efter indvielsen.  
Restauranterne er begyndt at sælge takeaway i stor 
stil for at tjene lidt penge. Herfra kan kun opfordres til 
at benytte sig af det, hvis man har økonomi til det.

Medierne rammes også, da der annonceres mindre. 
Man kan derfor håbe, at det offentlige annoncerer 
mere, og at de forretningsdrivende og organisationer, 
der stadig er aktive og har penge, flytter annonce
penge fra de amerikanske techiganter til de lokale  
medier i stedet.

Også Hjerting Posten er ramt af annonce  aflysninger, 
men der er stadig en flot opbakning fra lokal
samfundet. Og skulle omsætningen falde meget, har 
Folketinget spændt et vist sikkerhedsnet ud under små  
virksomheder med op til 10 virksomheder. Tak for det. 

Og så håber vi til, at vi alle kan komme ud den 26. april 
for at deltage i Hold Hjerting Ren. 

God april, trods alt!
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Jydsk Tag & Facade ApS ▼ Tarp Byvej 8 ▼ 6715 Esbjerg N
Mobil: 26 68 05 76 ▼ kontakt@jydsktagogfacade.dk

Se mere på vores hjemmeside jydsktagogfacade.dk

ALGEBEKÆMPELSE  
– Effektiv på alle overflader!

FACADERENS OG IMPRÆGNERING 
– Giver dit murværk et  
nyt forsvar mod vind og vejr!

FØRFØR EFTEREFTER

Ring eller send en mail til os 
for et uforpligtende tilbud!

PROFESSIONEL FLISERENS 
– Dine gamle fliser  
bliver som nye igen!

GIV NYT LIV TIL DIT GAMLE TAG 
– Vi er eksperter i tage og 
facader – ring for et tilbud!

EFTEREFTER

FØRFØR

MacArtney opruster på 
vindfronten efter et guldår
ERHVERV – Det seneste 
regnskabsår i den højtek-
nologiske Hjerting-virk-
somhed MacArtney A/S 
blev det bedste i fire år 
med et overskud før skat 
på cirka 22 millioner kro-
ner, hvilket er mere end en 
fordobling i forhold til året 
før. Også omsætningen har 
fået et nyk opad og endte 
på 635 millioner kroner. I 
det foregående regnskabs-
år var omsætningen på 552 
millioner kroner.

Virksomheden, der er 
en af verdens førende pro-
ducenter af udstyr til brug 
under havoverfladen til 

udvinding af vedvarende 
energi, har tænkt sig at ride 
med på den positive bølge. 

Positiv bølge
Eller – skulle man måske 
skrive – den medvind, som 
firmaet i øjeblikket oplever. 
For de har styrket afdelin-
gen Offshore Wind med 
Bjørn Joensen og Erik J. 
Aalbæk, der er ansat som 
henholdsvis salgsdirektør 
og salgschef.

”Vi er en branche der op-
lever stor vækst og vi er der-
for glade for at have styrket 
vores organisation med to 
stærke medarbejdere. Det 

er vigtigt, at vi fortsat har 
fokus på innovativ teknolo-
gi, for at sikre at vi udnytter 
det potentiale, som vi me-
ner at have i MacArtney”, 
siger Claus Omann, der er 
CEO i MacArtney A/S.

Tekst: Brian Ravn Galsgaard, 
Affordable. 
Foto: MacArtney

Hjertingvirksomheden følger op med ansættelse af salgsdirektør og salgschef

CEO i MacArtney A/S 
Claus Omann er særdeles 
godt tilfreds med, at have 

leveret et regnskabsår, hvor 
overskuddet blev mere end 
fordoblet i forhold til 2018. 

Virksomheden satser på 
yderligere vækst i årene der 

kommer.
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