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

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

Grandelauget
GENERALFORSAMLING
Generalforsamling i Hjerting Grandelaug 
er stadig udsat på ubestemt tid på 
grund af Corona-situationen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

HVOR: Undervisningen foregår  
i Esbjerg Bridgecenters lokaler på 2. sal  
på Tobakken, Gasværksgade, Esbjerg

OPSTART: Tirsdag den 15. september kl. 19.00
(Sæsonen går frem til 23. marts 2021)
PRIS: 800,- kr. inkl. bog 1 for hele sæsonen.
Betalingen sker senest efter to gange undervisning

TILMELDING:  www.mbridge.dk/6494  
(Alternativt til underviseren eller Mette Brøsted Nielsen,  
mbroestedn@gmail.com, tlf. 27 24 16 09)

SPØRGSMÅL: Kontakt underviser Niels Helbo,  
nielshelbo@mail.dk, tlf. 40 30 54 05

Vil du lære at spille

Esbjerg Bridgecenter 
tilbyder igen i år 
undervisning for  
nye bridgespillere. 

Man møder op med  
eller uden makker.

BRIDGE?

HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
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DN vil frede Marbæk-området

FREDNING – Det enestå-
ende naturområde Marbæk 
bør fredes. Det mener Dan-
marks Naturfredningsfor-
ening (DN), der netop har 
igangsat et fredningsarbej-
de for området og inviteret 
Esbjerg Kommune med til 
et samarbejde om det. 

Med en fredning ønsker 
foreningen at give Marbæk 
den ultimative beskyttelse, 
naturen kan få.

”En stor del af naturen i 
Marbæk-området er noget, 
vi har et nationalt og inter-
nationalt ansvar for at vær-
ne om, og i DN mener vi, at 
en fredning er nødvendig  
for at sikre gode naturfor-

hold,” siger Carsten Ma-
thiesen, næstformand i DN 
Esbjerg og initiativtager til 
fredningen,

60 sjældne arter
I Marbæk er der dokumen-
teret over 60 sjældne arter, 
heriblandt den bemærkel-
sesværdige sommerfugl 
ensianblåfugl, der blandt 
andet er kendt fra DRs na-
turserie Vilde Vidunderlige 
Danmark. Den findes kun 
de steder, hvor både røde 
stikmyrer og planten klok-
keensian er tilstede samti-
dig. Larverne lever nemlig 
først på planten, hvorefter 
de snyder sig til kost og logi 

hos myrerne. Denne spe-
cialiserede måde at leve på 
er meget sårbar for ændrin-
ger i miljøet. 

Planten soldug, der med 
sine klistrede kirtelhår fan-
ger og opløser insekter for 
at spise dem, findes eksem-
pelvis på firkløverheden, 
hvor der er skabt gode vil-
kår for den. 

Truet markfirben
Det dragelignende markfir-
ben kan man også finde på 
en solbeskinnet plet. Det er 
et vekselvarmt dyr, der er 
afhængig af solens varme 
for at være aktiv og kunne 
reproducere sig. Firbenet 
var tidligere udbredt over 
hele Europa, men arten har 
været i voldsom tilbage-

gang, og det vurderes, at 
den omend beskedne be-
stand i Danmark er af stor 
betydning for artens over-
levelse. Marbæk-området 
er nok Esbjerg Kommunes 
absolut største naturperle 
og indgår i Nationalpark 
Vadehavet. En stor del af 
området er udpeget som 
internationalt naturbeskyt-
telsesområde. 

Kommunen har ellers 
et lavt naturindhold sam-
menlignet med andre kom-
muner, viser en biodiversi-
tetsundersøgelse fra 2017. 
Derfor er det ekstra vigtigt, 
at der bliver passet godt på 
de få, men gode naturom-
råder, der nu engang er, 
mener DN. Samtidig vil en 
fredning være helt i tråd 
med kommunens strategi 
og intentioner for området.

”En fredning er på man-
ge måder som naturbeskyt-
telsens Michelin-stjerne. 
Det er en stor ros til om-
rådet og giver samtidig en 
varig beskyttelse,” slutter 
Carsten Mathiesen.

Søren Heide Lambert-
sen, formand for Teknik- og 
Byggeudvalget i Esbjerg 
Kommune, oplyser, at sa-
gen vil blive behandlet po-
litisk i september. 

-fina

Marbækområdet er hjem for over  
60 sjældne dyre- og plantearter

Lyngheden i Marbæk. Nu skal området fredes, mener Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Knud Erik Vinding.


