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Også som 

 solbrille ! solbrille !
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Mærkevarebrille
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Hellere bedre udsigter. Hellere HALLMANN.

Hallmann Esbjerg
Østervangsvej 4b, 75 17 17 42

P
GRATIS

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:
optik-hallmann.com

Med Smart Rate rentefri
betaling på 24 måneder24kr.

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

Anlægsgartner
Kirsten Falster-Hansen

Tlf. 20 62 09 60
www.kreative-haver.dk

Tinksmedevej 15 · 6851 Janderup

Kreative Haver

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

Har du et godt tip?
Så send det til  

mail@hjertingposten.dk

Spanske lærere var på skolekik i Hjerting

SKOLESAGER – Fire lære-
re fra Spanien nåede lige at 
besøge Aura Skolen i Hjer-
ting, før grænselukning.

De fire lærere, Amalia 
Penalva Carrillo, Purifi-
cación Lucas Pérez, Jaime 
Ramos Rigo og Claudio 
Corredor Marín fra sko-
len med det imponerende 
navn Centro Educativo 
Ciezano Juan Ramón Jimé-
nez Sociedad Cooperativa, 
San Juan Bosco S/N i Cie-
za-Murcia var på såkaldt 
’job shadowing’, som hand-
ler om, at man skal se og 

lære, hvordan vi undervi-
ser og driver skole i et an-
det land, fortæller Lisbeth 

Bank Kodal, der er skole-
konsulent i Esbjerg Kom-
mune.

De spanske læreres op-
hold og rejse blev finan-
sieret af EU, blandt andet 

Fire lærere fra  
Cieza-Murcia så  
på skoleforhold  
i Hjerting

Bagest, fra venstre: Pernille 
Holm Plantener og Lisbeth 
Kodal. Forrest, fra venstre: 
Amalia Penalva Carrillo, 
Purificación Lucas Pérez, 
Jaime Ramos Rigo og 
Claudio Corredor Marín.

Signatur
 Ny bom
 Ny bom, åben
 Gammel bom
 Gammel bom, nedlagt
 Farbar vej i bil før bomme 2019

Marbæk

Marbæk Plantage

Myrtue

Sjelborg

Myrtuevej

Marbækhøjvej

Bomsag op i byrådet
Anne Marie Geisler Andersen (R) ville ikke bare se på,  
at et flertal udenom byrådet vedtager Marbæk-bomsag
BOMSAGEN – Det lokale 
byrådsmedlem Anne Ma-
rie Geisler Andersen, Det 
Radikale Venstre, bringer 
nu sagen om genåbningen 
af bommene i Marbæk 
Plantage op i byrådet. Sa-
gen var blandt andet gen-
stand for en ophedet debat 
på et borgermøde i januar, 
hvor fronterne var trukket 
skarpt op mellem dem, der 
vægtede de ældre borgeres 
ret til at komme rundt i den 
meget store plantage i bil 
og dem, der ville have min-
dre bilkørsel. 

Dansk Folkeparti, Det 
Konservative Folkeparti, 

Borgerlisten, 
Venstre og 
forman-

den for 
Teknik 

& Bygge-
udvalget, 

eks-social-

demokraten og løsgænge-
ren Søren Heide Lambert-
sen, har her i april indgået 
en aftale om delvis fjernel-
se af bommene i Marbæk 
Plantage. 

De udgør et flertal på 17 
ud af de 31 medlemmer af 
Esbjerg Byråd. 11 ud af 21 
bomme åbnes, mens andre 
10 forbliver lukkede. Men 
de glemte lige, den skal i 
byrådet, lyder det fra radi-
kal side.

Giver mere bilkørsel
”Jeg skrev til borgmesteren, 
da jeg læste om det i avisen. 
Jeg gør det, fordi det mere 
eller mindre er et opgør 
med Marbæk-planen, som 
byrådet tidligere har vedta-
get. Man åbner op for halv-
delen af bommene, hvilket 
giver mere bilkørsel. Det er 
reelt et opgør med planen 
om fredeliggørelse af Mar-

bæk-planen,” siger hun til 
Hjerting Posten.

Først syntes hun ikke, 
hun fik gehør for at få sa-
gen genoptaget i udvalgene 
og i byrådet, men det endte 
med, at borgmesteren gav 
hende ret.

”Så nu kommer sagen op 
i udvalgene og i byrådet, 
det er da også en uting at 
tage politiske beslutninger 
udenom udvalgene. Man 
skal da vide, hvem der be-
stemmer, ” siger hun.

Grundejere er kritiske
Anders Hestbech, for-
mand for Sjelborg Hus- og 
Grundejerforening, der 
holdt bestyrelsesmøde i 
slutningen af sidste uge, er 
meget kritisk.

”Det er reelt en annulle-
ring af en plan, som har fået 
stor ros hele vejen rundt. Vi 
har allerede reageret, men 

vi 
vil 
helt 
klart 
gøre ind-
sigelse. Især 
biltrafik på 
Sjelborggårdsvej 
er vi meget imod. 
Vi har været gla-
de for den periode, 
hvor den har kunnet 
bruges som bilfri sti 
på stykket ind i sko-
ven,” siger han.

Tekst:  
Finn Arne Hansen 
Kort: Esbjerg Kommune 
(redigeret af Tina Foldager)

Foto: Claus Brinch-Danielsen



29. april 2020   5Hjerting Posten

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

Spanske lærere var på skolekik i Hjerting
i form af penge fra Eras-
mus-programmet. 

De havde selv arrangeret 
fly og hotel og boede i midt-
byen.

Lærerne underviser i 
forskellige fag og havde 
derfor forskellige interes-
ser. Claudio underviser de 
større elever i grundskolen 
i engelsk og billedkunst, 
Puri underviser i engelsk i 
de små klasser i grundsko-
len, Jaime underviser i bil-
ledkunst i ’overskolen’, og 
Amalia underviser i biologi 
og matematik på samme 
trin.   

På Nordvangskolen så de 
på billedkunst i 3. klasse og 
på Hjerting Skole så de på 
undervisning i kreativitet 
og innovation i 5. klasse.

-fina

VÆKST – Efterspørgslen 
på byggegrunde i Hjerting 
er stor. Derfor går Esbjerg 
Kommune nu i gang med 
at planlægge et nyt bolig-
område øst for Hjerting 
Landevej. Første skridt er 
en forundersøgelse af den 
jord, som man regner med 
at skulle lave en ny lokal-
plan for. Undersøgelsen 
skal vise, om arealerne eg-
ner sig til at opføre boliger.

”Igennem de seneste år 
har Esbjerg Kommune op-
levet meget stor interesse 
for de parcelhusgrunde, 
som er blevet udbudt i 
Kløvholmparken, Myrt-
hueparken og senest Mar-

bækparken. Derfor er jeg 
også glad for, at de første 
forundersøgelser af jord 
øst for Hjerting Landevej 
nu er startet, så vi inden for 
de næste par år kan tilbyde 
nye grunde i Hjerting. Først 
skal vi dog i Plan & Miljø-
udvalget behandle igang-
sættelsen af en ny lokalplan 
for området, så vi får lavet 
nogle gode rammer for de 
familier, der har lyst til at 
købe en grund,” siger for-
mand for Plan & Miljøud-
valget i Esbjerg Kommune, 
Karen Sandrini.

Området, der er på ca. 
28,5 hektar, er i kommune-
planen for 2018-30 udlagt 

til boliger. Forberedelsen af 
en eventuel ny udstykning 
af byggegrunde på områ-
det foregår i dialog med 
ejerne af jorden. 

Hvis Plan & Miljøudval-
get godkender forslaget 
om at sætte en ny lokal-
plan i gang, vil jordejerne 
blive hørt i lokalplanspro-
cessen. Når en eventuel 
ny lokalplan er vedtaget, 
vil kommunen gå i dialog 
med ejerne om en ekspro-
priering og opkøb af deres 
jord i takt med, at området 
ønskes byggemodnet.

Det forventes, at de første 
byggegrunde vil kunne ud-
bydes i sommeren 2022.

De første forunder-
søgelser af jord  
øst for Hjerting 
Landevej er  
startet. Salget 
starter i 2022

Tobølparken
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Nye byggegrunde gør 
Hjerting større i 2022

Det er dette areal øst for Hjerting Landevej, der nu skal udstykkes. Illustration: Tina Foldager.

Området ligger smukt som en naturlig udvidelse af Hjerting. 
Foto: Claus Brinch-Danielsen.
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Bomsag op i byrådet


