
2  16. december 2020Hjerting Posten

POLITIK – I de første mel-
dinger om finansloven for 
2021 var der utallige ek-
sempler på, hvor mange 
milliarder kroner, regerin-
gen og dens støttepartier 
ville give til gode formål. 
Men efter en uges tid af-
slørede Dansk Industri i sit 
nyhedsbrev, at der også var 
opsigtsvækkende tidsler 
i buketten: Et hedt ønske 
fra især Enhedslisten om at 
forbyde udlodning af ’pro-
fit’ til ejerne af private pas-
ningstilbud. 

Den nok største aktør på 
dette område i 6710 og hele 
Esbjerg er formentlig Deb-
bie Bisgaard Jensen, der 
ejer og driver institutioner-
ne Troldehulen, Sapin, Ne-
vel og Blåmuslingen med i 
alt 250 børn. Nevel i Vester 

Nebel er lidt speciel. Den 
har 38 børn i et skoleforløb 
om demokrati og dannel-
se. Vi har bedt om hendes 
kommentar.

”Jeg tror slet ikke på, at 
det er sådan det bliver. Man 
må da give os de samme 
vilkår som privat ældreser-
vice, eller Fakta, der sælger 
varer til pensionister. Jeg 
skal vel ikke straffes for at 
drive min forretning godt,” 

lyder hendes umiddelbare 
kommentar.

”Jeg har arbejdet i to år 
gratis for at opbygge min 
forretning, og min mand 
har lagt utallige gratis ti-
mer i hjælp til mig også. 
Jeg gør selv rent, og jeg har 
hverken en forvaltning, 
dyre designermøbler el-
ler kommunale services at 
trække på,” uddyber hun.

Bliver ikke forgyldt
Forgyldt bliver hun slet 
ikke, selv om hun har et 
stort ansvar og mange an-
satte.

”Jeg giver mig selv en 
almindelig pædagogløn. 
Hvis jeg var dagtilbudschef 
i kommunen, ville jeg tjene 
fire gange så meget,” påpe-
ger hun.

Hun tror, at det er sager-
ne om private døgntilbud, 
der har scoret millioner af 

kroner, som har udløst lov-
forslaget. Men hun har ikke 
fantasi til at forestille sig, 
at hendes branche også vil 
blive ramt.

”Vi i den private sektor er 
et supplement til kommu-
nen og har et godt samar-
bejde med kommunen. Det 
kan da godt ske, der skal 
være et maksimum-beløb, 
man kan trække ud, men 
man skal vel ikke straffes 
for at være god til at drive 
forretning,” spørger hun og 
peger på ABC Hjemmeser-
vice som en anden succes-
fuld privat aktør.

”Hun tvinger jo ikke 
pensionisterne til at vælge 
ABC. Nej, kommunen tager 
ikke skade af at få lidt kon-
kurrence,” slutter hun.

Tekst: Finn Arne Hansen

Svær øvelse  
på grusvejene

På foranledning af en gruppe borgere i ’grus-
vejskvarteret’ i Hjerting har Esbjerg Kommu-

ne nikket ja til at se på mulighederne for at lave en  
bevarende lokalplan for kvarteret.

Vi har ikke som de statsstøttede medier haft  
resurser og tid til at gå dybt ind i sagen. Men som 
man kan se af nedenstående dronefoto, som Hjerting  
Posten har taget, er kvarteret i dag en blandet land-
handel. Der er stråtækte huse, der er murstenshuse fra 
1960’erne, og der er moderne, hvide, kvadratiske huse. 
Det er åbenbart højeste mode på arkitektskolerne her-
hjemme. De skyder op som paddehatte i Hjerting og på 
strandvejen ind mod byen. Om man kan lide dem eller 
ej, er en smagssag.

Det kommunale grønne lys har givet debat på de  
såkaldt sociale medier. Giver det mening at lave en  
bevarende lokalplan for ’grusvejskvarteret’, når det 
allerede er halvvejs ’moderniseret’? Det er en svær 
øvelse. Men sikkert er det, at de veje, der har mange 
stråtækte huse, er de hyggeligste.

Og lidt fra vor egen verden. Vor kollegaavis, Esbjerg 
Ugeavis, er nu også på den lange liste over stedlige  
medier, der får statstøtte. Den har søgt og fået lidt 
kompensation for forårets coronatab. Det skal være 
dem vel undt. Vi har ikke kunnet søge, da vores  
annoncører har bakket os så godt op, at vi ikke har tabt 
over 30 procent af omsætningen. 1000 tak for det – og 
glædelig jul til alle!

mail@hjertingposten.dk • 75 47 09 99

Kopiering af Hjerting Postens redaktionelle indhold og annoncer 
for videre produktion eller offentliggørelse er ikke tilladt uden 
skriftlig tilladelse.

Husstandsomdeles i hele 6710-området: Fovrfeld, Guldager, Hjerting, 
Hostrup, Kokspang, Sjelborg, Sædding og Sønderris samt en del af 
6715: Bryndum, Tarp og Vester Nebel

Udgiver og redaktør
Finn Arne Hansen
fah@hjertingposten.dk

Grafiker/bogholderi
Tina Foldager
tf@hjertingposten.dk

Hjerting Posten · Bytoften 2A · Hjerting · 6710 Esbjerg V 
www.hjertingposten.dk

Fotoreporter
Claus  
Brinch-Danielsen

Oplag: 13.000
Udgiver: Vadehavets Mediecenter ApS

Tryk: OTM Avistryk
Distribution: FK Distribution

Har du 
ikke fået 
din avis?

mail@
hjertingposten.dk

Så send en mail  
med din adresse  
og tlf. nummer til

Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2  6700 Esbjerg  Tlf. 75 13 50 13

Ejer af Troldehulen nægter at 
tro på ny lov om børnepasning
S-regeringen og 
dens støttepartier 
vil forbyde ejere  
af private 
pasnings  tilbud  
at få overskud

Debbie Bisgaard Jensen fra Troldehulen nægter at tro på, at regeringen får vedtaget sit forslag om 
at forbyde private daginstitutioner at tjene penge.
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KLIK LIKE PÅ 
FACEBOOK

STORIES BY T. Asmussen  ·  Gl. Guldagervej 14, 6710 Esbjerg V
Tlf: 60 91 75 34 (bedst på SMS)  ·  Web: storiesby.dk

T. Asmussen

Galleri J n

Alle ønskes  Alle ønskes  
en rigtig  en rigtig  

glædelig jul  glædelig jul  
og et godt nytårog et godt nytår

Tak for  Tak for  
opbakningenopbakningen

Åbningstider i julen Åbningstider i julen 
Onsdag 16/12 kl. 12-17 
Torsdag 17/12 kl. 12-17 
 Fredag 18/12 kl. 12-17 
Lørdag 19/12 kl. 10-14 
Søndag 20/12 kl. 11-15 

Mandag 21/12 kl. 13-16.30 
Tirsdag  22/12 kl. 12-16 
Onsdag 23/12 kl.12-15

Loa Hansen &  
Kim Mellergaard

Gl. Guldagervej 37Gl. Guldagervej 37
HjertingHjerting

6710 Esbjerg V6710 Esbjerg V
Tlf. 75 46 03 91Tlf. 75 46 03 91

Åbningstider  Åbningstider  
i juleni julen

Salonen holder julelukket fra onsdag den 23. december  
til søndag den 3. januar – begge dage inklusive


