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Jorden kalder Kbh.
På den ene side af Sjelborg Strandvej er en
driftig mand lige nu i gang med at bygge en stor
og sikkert flot ny villa til sig selv og familien.
På den anden side vil en driftig mand gerne bygge
otte mindre huse i et hyggeligt ’landsbymiljø’, der
høster politisk ros for at passe godt ind i lokalområdet.
Den driftige mand er samme person på begge sider
af vejen. Men myndighedernes syn på de to byggerier
er i den grad forskellige: Ja til den store villa, men nej
til de små landsbyhuse. Og i øvrigt også ja til mange
andre store villabyggerier i området gennem årene.
Men eftersom der i disse tilfælde er tale om enkeltbyggerier, der ikke kræver ny lokalplan, er det en anden sag, hvor kommunen har sidste ord. Og i princippet
kunne de otte landsbyhuse sagtens opføres, hvis der
ellers bare blev ansøgt om og bygget ét ad gangen.
Det er bare ét af de mange paradokser, der står i kø.
Sagen fra Sjelborg Strandvej er endnu et eksempel
på, at der hverken er hoved, hale eller linje i planlovens
mysterier. Lokale politikere er selv meget overraskede.
Gennem flere år har Esbjerg Kommune desuden
kæmpet for at kunne udstykke flere kystnære boliger
ved Sanatorievej - i en naturlig afrunding af Hjerting.
Her er svaret også nej fra Naturstyrelsen, bl.a. med
den begrundelse, at byggeriet kan ses fra kysten.
Men hvis sagsbehandlerne nu vovede sig helt ud i den
mørke provins, ville de selv kunne se, at det på alle
måder er en bekymring af ren akademisk interesse.
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen
gjorde sig den ulejlighed forleden i selskab med den
lokalvalgte MF'er, forsvarsminister Carl Holst. Der burde
nu være håb for et lokalt reality check af lovrammerne.
Selvfølgelig skal vi passe på vores kyster og ikke
plastre dem til med ’Costa del Sol-byggerier’. Det er jo
så banalt og indlysende, at man dårligt gider skrive det,
selvom modstanderne af en mere liberal planlov gerne
vil male netop dét skræmmebillede.
Og der er hverken brug for ren jungleliberalisme
eller fri Klondyke-leg, men bare en dosis sund fornuft.
Så kan skåltalerne om vækst i hele landet og Danmark
i balance komme ned på jorden og ud i virkeligheden.
Saglige argumenter kan sagtens råbes ud, og der er
brug for hårdt pres fra vores lokale politikere: Jorden
kalder København – er der lidt sund fornuft til stede?
Hvad synes du? Giv os din mening på Facebook !

Hjerting får
nyt fitnesscenter
SUNDHEDSHUS - Hjerting får 20. november en
længe savnet facilitet, når
Langlihuset slår dørene
op til det nye fitnesscenter
Fit & Sund.
Dermed tager sundhedshuset på Havborgvej også
et afgørende skridt mod at
realisere strategien om et
samlet center for sundhed
og velvære med den nye
ankerlejer som trækdyr.
Fit & Sund er en hastigt
voksende franchisekæde
med p.t. ni centre og tre
mere på vej, inklusive Hjerting. Konceptet bygger bl.a.
på sundhedsfaglig viden,
samarbejde med eksterne
fagfolk i samme bygning
og sociale aktiviteter, der
rækker ud over selve træningen.
”Vi driver også ganske
almindeligt fitnesscenter,
men derudover arbejder vi
med kostvejledning, massage og zoneterapi/fodpleje
- for det meste i samarbejde

med eksterne partnere,”
fortæller Maja Schlebaum,
som bliver ejer og primus
motor i det nye center.
Hun er uddannet klinisk diætist og markedsføringsøkonom og har hidtil
arbejdet som daglig leder
og medejer af Fit & Sund i
Vejle.
”Jeg fortsætter med tilknytningen til Vejle, men
bliver eneejer i Hjerting,
hvor mit fokus vil ligge i
hvert fald det første halve
år,” siger Kolding-pigen,
som ikke afviser at rykke
de private teltpæle til vestkysten engang.
Fit &
Sund
Hjerting
bliver
på
cirka
1.000
kvm,

Maja Schlebaum fra Kolding
bliver ejer og primus motor i
det nye Fit & Sund-center.

der indrettes i den tidligere
kantine i KJ Industriesbygningen samt i en del af
lagerhallen. Lokalerne bliver ombygget og istandsat
og får selvfølgelig sidste
skrig i fitnessgrej og faciliteter, dog ingen sauna og
dampbad.

Omkring 15 ansatte

”Vi kommer også til at
bruge de fantastiske omgivelser med skov og strand
til forskellige outdoor aktiviteter, f.eks. crossfit på
stranden,” fortæller Maja
Schlebaum.
Hun er nu i gang
med at rekruttere
instruktører til det
nye center og regner med at skulle
beskæftige omkring 15 ansatte
i alt på hel- eller
deltid.
Kvinden bag
det nye fitnesscenter kan i øvrigt mødes til
Energiløbet
i Hjerting
30. august,
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Det fineste nye finder du
i Stories by og galleri Jon
Kig ind!
Husk også
Esbjerg kunstdage weekenden
Vi holder åbent lørdag og
søndag den 5.-6. september
KLIK LIKE PÅ
FACEBOOK

STORIES BY T. Asmussen · Gl. Guldagervej 14, 6710 Esbjerg V · telefon 6091 7534
Åbent: Onsdag - fredag: 12.00-17.30 · Lørdag 10-14

Til ingeniører med familie søger vi villaer på min. 150-200 m2
med min. 3 værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER,
SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi 2 & 3 værelses lejligheder i Esbjerg.
Både møbleret og umøbleret.

God leje og sikkerhed/garanti gives!

Kontakt Brian Jørgensen

40 76 05 08/
70 23 73 22

Stenhuggervej 8 · 6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 15 37 55

Udfører alt murerarbejde
- stort og småt

Socialt og holistisk

Konceptet hos Fit &
Sund handler ikke kun
om stramme muskler
og skarpt udseende.
”Vi kalder os jo fitness- og sundhedshuse. Vi lægger os
mellem hjem og arbejde, og vi er så det
tredje hus i folks liv.
Og vi går meget op i
det sociale - folk skal
føle sig hjemme hos
os,” forklarer ejer Maja
Schlebaum, Fit & Sund
Hjerting.
”Det gælder især vores specielle seniorhold
tre gange om ugen. De
dage bliver der også
gratis morgenbrød, og
der er altid gratis kaffe
og te til kunderne, så
de kan hygge sig sammen ved siden af træningen.”
Seniorholdene
vil
desuden danne ramme
om en seniorklub, hvor
frivillige ambassadører laver et socialt arrangement en gang om
måneden.
hvor Fit & Sund har en
stand med mere info.
Det er desuden værd at
bemærke, at Fit & Sund aldrig åbner et center uden
en fysioterapeut i samme
kompleks.

Mere på vej i huset

Galleri J n

T. Asmussen

VI SØGER VILLAER TIL LEJE

  Go' energi !

Langlihuset har da også en
erklæret strategi om at blive et samlet sundhedshus
med bl.a. læge, apotek og
andre relaterede sundhedsydelser som f.eks. netop fysioterapi.
Med Fit & Sunds indtog og
krav om en fysioterapeut
tyder det på, at der nu går
hul på bylden, omend kortene holdes tæt til kroppen.
”Det kommer jo så småt
derhenad, men jeg kan ikke
sige mere lige nu,” lyder det
fra Langlihusets ejer, Ulrik
Gammelgaard.
Men Fit & Sund bliver vel et
vigtigt boost for at kunne gennemføre strategien bag huset?
”Det kan du roligt regne
med!”
Tekst: Kurt Henriksen
Foto: PR

