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Grandelauget
Tirsdag den 11. oktober kl. 19
i Jon & Dittes Hus

Foredrag ved Laurits Tørnæs

med temaet ”Hvis der lukkes en dør,
får du mulighed for at lukke en anden op.”
Laurits Tørnæs vil med sit optimistiske
og positive livssyn give inspiration
til at bruge den tid, der er til rådighed.
Grandelauget byder på øl, vand, kaffe og kringle.
Alle er velkomne
Med venlig hilsen Bestyrelsen
og Dittes Hus
BE M ÆR K! Afholdes i Jon

Ny centerstatus åbner for 'full
DETAILHANDEL – Først
var det helt umuligt af hensyn til handelslivet i centrum – selvom den ønskede
detailanalyse faktisk viste
det modsatte.
Men nu har Esbjerg Kommunes
planforvaltning
ændret holdning, så der
alligevel er plads til et nyt,
’fullsize’ supermarked i
Hjerting på 3.500 kvm.
Det sker ved hjælp af
en ny centerstruktur for
Esbjergs detailhandel, så
Hjerting fremover får sta-

tus af bydelscenter på linje
med Sædding og Storegade i Østerbyen samt evt.
Strandbygade.
Bydelscentre har nemlig
mulighed for at etablere
butikker på op 3.500 kvm
ifølge planloven. Den nye
status kræver dog ændring
af kommuneplanen i næste
udgave ultimo 2017.
”Fra politisk hold ønsker
vi at understøtte en detailstruktur, hvor borgerne
skal have mulighed for at
købe uden brug af bil, og vi

ønsker også at styrke bylivet i centrum af Esbjerg,”
siger formanden for Plan
& Miljøudvalget, John
Snedker (S).

En god helhedsløsning

for i forhold til helheden
og en god udvikling for
hele Esbjergs detailhandel."
De
fire
nye by-

”Samtidig kan vi også se, at
der sker nogle ændringer
i detailmarkedet, og f.eks.
Hjerting udvikler sig med
flere udstykninger i hele
området, som er populært
for ny bosætning. Så nu
mener jeg, at vi har fundet
en løsning, vi kan stå inde

Hjerting Posten beskrev 22. juni, hvordan et forvaltningsnotat
i sagen ikke rigtigt stemte med analyserne og virkeligheden.

Kommunal kovending giver god plads
FORVALTNING - De nye
og mildere vinde for et nyt
stort supermarked i Hjerting kommer efter forvaltningens faglige afvisning
af ansøgningen for få måneder siden.
Ifølge
forvaltningens
sagsfremstilling har der
siden været afholdt ’afklarende møder med ICP’ –
Institut for Center-Planlægning – som har forfattet to
detailhandelsanalyser for
henholdsvis Sædding Centret og Hjerting Bycenter.
Spørgsmålet er så, hvilke nye oplysninger, der er
kommet til i mellemtiden?
”Det har været en diskussion af , hvor vægtningen ligger i forhold til, hvor

man kommer til at mærke
effekten andre steder. Og
så har vi haft en overordnet
drøftelse af centerstrukturen,” oplyser Esbjerg
Kommunes planchef, Peter
Bagge.

Nemt at være bagklog

Det har jo stået klart i analyserne hele tiden, at der var
plads til nye supermarkeder
begge steder?
”Det er jo altid en diskussion, hvad der ligger i
begrebet væsentlig påvirkning. Hvor er det effekten
ligger? Det har vi haft en
snak med ICP om.”
Kunne man ikke have undersøgt det fra start – inden
man sagde nej første gang?

”Man kunne jo godt have
valgt at tage nogle møder
med ICP, hvis man mente,
der var behov for det. Det
er altid nemt bagefter at
sige, hvad man kunne have
gjort, og jeg skal ikke sidde
og tørre noget af på nogen
som helst. Hvis man kan
blive klogere og få uddybet sagen, så gør vi det. Det
ville først være odiøst, hvis
man ikke brugte de nye oplysninger,” påpeger Peter
Bagge.
Men ICP’s konklusioner er
jo ikke nye – de stod vel tydeligt nok fra start?
”Vi har også kigget bagud og kigget på de analyser
og sager, der har været tidligere og set på de reaktio-

Før

ner, der har været der. Det
er jo også derfor, vi tager
snakken med ICP – hvorfor ser det sådan ud nu, når
vi også tager historikken
med?”
Er den vigtigste øvelse for
detailhandelsplanlægning ikke
at kigge fremad?
”Man kan ikke kun kigge
fremad, man skal også se
på historikken og de erfaringer, der ligger. Vi har
måske lagt for meget vægt
på den del, og så er vi blevet klogere i stedet for at
sætte os ned og blive fornærmede.”
Tekst: Kurt Henriksen
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size' supermarked i Hjerting
delscentre er forskellige og
skal derfor udfylde forskellige roller, hedder det i forvaltningens indstilling til
udvalget.
Bydelscentret i Sædding
har en central beliggenhed
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i forhold til de to store bydele Sædding og Fourfeld
og er desuden placeret ved

Tarphagevej, en af Esbjergs
store indfaldsveje.
Det nye bydelscenter i
Hjerting begrundes med
byens
selvstændige
karakter
samt
Hjertings
placering
langt fra
Esbjergs
bymidte.
Med
status
som bydelscentre er der
dermed
åbnet for
det videre arbejde
med
store
supermarkeder
i
både
Sædding
og Hjerting.
Noget tyder dog på, at
planerne i Sædding Centret
er knapt så fremskredne.
Her oplyses ifølge forvaltningen, at ’projektet for-

sat er under udvikling, og
planlægningen ønskes derfor ikke igangsat på nuværende tidspunkt.’
I Hjerting har man kun
afventet den politiske beslutning, så her er man klar
til at gå videre.
”Nu kigger vi på de muligheder, det her giver os.
Vi er i gang med at finde
ud af, hvad der er den bedste løsning for Hjerting og
kunderne,” siger direktør
Frederik Villemoes fra Villemoes Holding A/S, der
ejer Hjerting Bycenter.

Flere muligheder i spil

”Vi har god kontakt til interesserede aktører, og der
er flere muligheder i spil.
Det er et spørgsmål om,
hvordan vi får det hele til at
gå op – også i forhold til de
bestående lejere.”
Bliver der fortsat plads til
dem i det nye setup?
”Vi skal selvfølgelig tage
hånd om dem og tage højde for deres ønsker. Jeg så
gerne, at det hele gik op i
en højere enhed, og de har
jo også nogle rettigheder,”
siger Frederik Villemoes
uden ligefrem at love for
meget.

Rent praktisk kan Villemoes nu gå videre med
projektering og planlægning for den nye udgave af
Hjerting Bycenter.
Den egentlige byggestart skal dog afvente den
nye kommuneplan i 2017,
men alt det forberedende
arbejde med planlægning
og byggetilladelse kan gå
i gang nu, oplyser Esbjerg
Kommunes planchef Peter
Bagge.

Mulig byggestart i 2017

Kan I så være klar til byggestart ved udgangen af 2017?
”Det kunne man godt
forestille sig,” siger Frederik Villemoes.
Og folk kan være klar med
indkøbsvognen i 2018?
”Det ville da være herligt!”
Snakker vi et rigtigt supermarked og ikke en forvokset
discountbutik?
”Jeg vil helst ikke sætte
type på, men et supermarked er oplagt og selvfølgelig en af de ting, vi arbejder
med.”

Få din bolig helt solgt
Start med en gratis salgsvurdering
Ring til danbolig på 7512 4200

VI SØGER VILLAER TIL LEJE
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

Har du ikke fået din avis?
Så send en mail med din adresse
og telefonnummer på

Tekst: Kurt Henriksen
Illustration: Tina Foldager

mail@hjertingposten.dk

EDC Poul Erik Bech - Hjerting

edc.dk

Ring – og MATCH din bolig
Ring til os, så tjekker vi med det samme, om vi allerede har
køberen til din bolig i vores landsdækkende køberkartotek

EDC Poul Erik Bech · Landsdækkende
Villa søges

Villa søges

Andel søges

Villa på vængerne
Villa i Hjerting på Havbakken eller
på Skipper- Skytte- Lodsvænget
m.v. søges af familie fra Herning.
Skal være med 2 værelser foruden
soveværelset.
Prisniveau: kr. 2.000.000.

Villa i Sønderris
Familie fra Esbjerg Ø søger villa i
Sønderris på min. 110 m² og min. 3
beboelsesrum. Gerne indflytningsklar og evt. med gæstetoilet, god
have og carport. Helst det "gl."
område.
Prisniveau: op til kr. 2.100.000.

Andelsbolig i Hjerting
Andelsbolig i 1 plan på min. 85 m²
og med lille gårdhave/terrasse og
med beliggenhed i Hjerting søges.
Prisniveau: kr. 600.000 afhængig af
boligydelse.

Kunde id:
Telefon:
Kontakt:

Kunde id:
Telefon:
Kontakt:

Kunde id:
Telefon:
Kontakt:

8739780
58587414
Claus Boe Nielsen

Gl. Guldagervej 9
6710 Esbjerg V
75116611

9031613
58587414
Claus Boe Nielsen

8994770
58587414
Claus Boe Nielsen

Villa søges

Villa søges

Andel søges

Villa i 6710 Esbjerg V
Villa i Sædding og Fovrfeld med 3
børneværelser søges af familie
som har solgt og bor til leje. Villa
på min. 145 m² og gerne med 2
badeværelser og stor stue. Skal
være børnevenligt.
Prisniveau: op til kr. 2.500.000.

Villa i Hjerting tæt ved vandet
Familie fra Søndervig bestående af
2 voksne og 2 børn søger villa med
min. 4 beboelsesrum, beliggende i
Hjerting og tæt på vandet. Gerne
gæstetoilet foruden bad og helst
villa med stor stue.
Prisniveau: kr. 2.500.000.

Andelsbolig med lille have
Køber søger andelsbolig i Hjertingområdet - gerne en af foreningerne
på Styrmandsvænget el. Hjertingparken. Boligen skal være i 1 plan
og ca. 90 kvm. med soveværelse
samt ekstra værelse. Gerne nem
lille have. Pris andel max. 800.000.

Kunde id:
Telefon:
Kontakt:

Kunde id:
Telefon:
Kontakt:

Kunde id:
Telefon:
Kontakt:

9028095
58587414
Claus Boe Nielsen

8999645
58587414
Claus Boe Nielsen

8921874
58587414
Claus Boe Nielsen

