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� Valg af dirigent
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� Valg af medlemmer til bestyrelsen
� Valg af suppleant til bestyrelsen
� Eventuelt
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HJERTING – Nettos nu-
værende bygning på Bytof-
ten i Hjerting er ved at blive 
solgt til MacArtney, erfarer 
Hjerting Posten.

”Det er korrekt, at vi har 
lavet en betinget aftale om-
kring vores eksisterende 
butik, men den er solgt be-
tinget,” oplyser udviklings-
direktør Carsten Hads-
bjerg, Salling Group.

Hvad har I fået for den? Og 
hvornår går byggeriet af den 
ny butik ved Sjelborg i gang?

”Jeg synes ikke at jeg vil 
oplyse prisen, det må være 
en sag mellem køber og 
sælger. I forhold til bygge-
riet mangler vi stadig en 
endelig myndighedsgod-
kendelse, herunder bygge-
tilladelse, så jeg kan des-
værre ikke komme datoen 
nærmere lige nu,” svarer 
han.

MacArtneys admini-
strerende direktør Claus 
Omann bekræfter Hjerting 
Postens oplysninger om, 

at den store Hjerting-virk-
somhed er køberen:

”Jeg kan bekræfte at 
MacArtney har købt Net-
to-bygningen i en betinget 
aftale. Baggrunden er, at 
vores aktiviteter i Hjer-
ting år for år vokser, og at 
vi derfor får brug for mere 
plads. Da muligheden for 
at købe bygningen opstod, 
var det således naturligt for 
os at sikre mere areal lige 
ved siden af de nuværen-
de aktiviteter, siger han til 
avisen.

”Vi har ikke nogen detail-
planer for bygningen end-

nu, og prisen kan vi ikke 
oplyse, da den ifølge kon-
trakten holdes fortroligt,” 
tilføjer han.

MacArtney offentliggjor-
de for nylig et årsregnskab 
for 2020-2021 med et uæn-
dret resultat på over 30 mil-
lioner kroner trods en om-
sætningsnedgang på otte 
procent. Selskabet har lagt 
en ny 2025-strategi, hvoref-
ter offshore vindenergi får 
en større plads. 

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

Salling Group har forskellige betingelser 
til handlen og er ikke klar til nybyggeri

MacArtney er klar til at købe 
Netto-bygningen i Hjerting

Ny slagtermester bag disken i Meny
MAD – Han er født på Sjæl-
land, men har boet det me-
ste af sit liv på Bornholm. 
52-årige Jonas Nielsen er ny 
slagter hos Meny i Hjerting, 
men faktisk gjorde han al-
lerede sin entré i butikken 
ved årsskiftet, hvor han 
tiltrådte som leder af deli-
katesseafdelingen. Nu har 
han altså også overtaget 
slagterafdelingen. Dermed 
er det ham, der er i front, 
når det gælder mad med 
smag og velbehag i lokal-
området.

Dog var det ikke kun job-
bet i supermarkedet, der 
trak den travle slagter fra 
øst til vest i Danmark. I Es-
bjerg har han nemlig også 
fundet sin store kærlighed, 
og lørdag den 28. maj bliver 
han gift med sin udkårne, 
Carina.

Jonas Nielsen har tidlige-
re arbejdet både indenfor 
engroshandel og med egen 
forretning. 

Tekst og foto: Jens Bytoft
Slagtermester Jonas Nielsen er klar ved disken i Meny – men 
lørdag den 28. maj holder han sikkert fri. Han skal have ring på.
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