
6  16. december 2020Hjerting Posten

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

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

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

www.macartney.com
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MacArtney global solutions
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R Hjerting Erhvervsforening 

ønsker kunder og forretningsforbindelser 
EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR!

Vi glæder os til at kunne 
genoptage aktiviteterne, 

så snart det er muligt!
• AD Sign Skilte
• Agio Regnskab
• Alletiders Vikar
• Andersen og Busch
• Blomster i Hjerting
• Breinholt VVS
• Cafe Stryhns
• Carstens Automatservice
• Cartop
• C.I. Kjærgaard
• CPH Lightning
• Creativo Danmark
• EDC Poul Erik Bech
• Ellen Kosmetolog
• Henriks Cykler
• Hjerting Auto
• Hjerting Badehotel
• Hjerting Installationsforretning

• Hjerting Posten
• Hjerting Strand
• Ingeniørværket
• Jens B
• Klinik for Fodterapi
• Klinik for Fysioterapi
• Klinik Let på Tå
• Klinkert Holding
• Klip i Vest
• Krogh Arkitekter 
• Le Kirk
• Mindfitness
• Meny Hjerting
• Peters Autoværksted
• Pub Kaktus
• Spar 2 Vinduespolering
• TK Montage
• VeTech Software Solution

DETAILHANDEL – Der er 
pludselig voldsom opstået 
turbulens på discountmar-
kedet i Hjerting. Fakta på 
Havborgvej lukker 15. janu-
ar 2021, fordi udlejeren ikke 
vil sænke den efter Faktas 
mening meget høje husle-
je. Og Netto har søgt kom-
munen om tilladelse til at 
bygge et nyt supermarked 
på 1200 kvadratmeter samt 
tankanlæg og vaskehal på 
en godt 6100 kvadratmeter 
stor grund ved rundkørs-
len på Sjelborgvej. Grun-
den har Netto sikret sig ’ad-
komst til’.

Netto på 1200 kvm
Hvis vi tager Netto først, så 
har vi spurgt udviklings-
chef Carsten Hadsbjerg 
fra Salling Group, om de 
egentlig ikke ønsker at byg-
ge en større ’super-Netto’?

”Nej, vi bygger stadig 
en super Netto i Hjerting 

– planloven giver dog ikke 
mulighed for en større bu-
tik”, forklarer han.

Lukker I så butikken på 
Bytoften?

”Ja, vores forventning er, 
at den ny butik skal afløse 
den gamle på Bytoften.”

I Fakta på Havborgvej, 
hvor lokalerne oprindeligt 
var tænkt som rammen om 
en SuperBrugsen-butik, står 
cirka en snes medarbejdere 
til at miste deres arbejds-
plads. De vil blive fordelt 
på andre Fakta-butikker i 
Esbjerg i det omfang, det 
er muligt. Årsagen til luk-
ningen er ikke dårlig om-
sætning, for den har faktisk 
været god i 2020, fortæller 
salgschef Lars Højmark 
Pedersen fra Faktas hoved-
kvarter i Albertslund. Det 
skyldes en alt for høj husle-
je. Vi vil gerne vide, om der 
er sket ændringer i den ret-
ning, siden Fakta gav nyhe-

den til JydskeVestkysten: 
”Nej, det er der ikke ændret 
på. Den sag er kørt,” siger 
han.

Salling ejer bygninger
Nu flytter Netto på Bytof-
ten, kunne de lokaler være 
interessante? Det er jo en 
god beliggenhed.

”Det kommer nok ikke på 
tal. Salling Group ejer selv 
de bygninger,” konstaterer 
Lars Højmark Pedersen.

Om udlejeren af Fakta-lo-
kalerne har en færdig aftale 
med Salling Group eller en 
anden eller tredje aktør, si-
den de ikke er til at hugge 
eller stikke i, ved han ikke 
noget om.
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Der er turbulens på discount  markedet i Hjerting.  
Fakta på Havborgvej lukker og Netto flytter

Hjerting Landevej

Sjelborgvej

Fakta lukker  
og Netto flytter
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Her ved Sjelborgvej-rundkørslen kommer den ny Netto til at ligge, hvis kommunen giver lov.


