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Stort navnesponsorat

Kirkekoncert med

Lene Siel

29. januar 2017 kl. 15
i Hjerting Kirke

pris 200 kr. (+ gebyr 3,50 kr.)
Køb billet på www.jonogditteshus.dk
Der er mulighed for efterfølgende
spisning på Badehotellet

JULEGAVEIDÈ!

MOUNTAINBIKE – Ambitionerne er store og håndteringen næsten professionel, selvom projektet er
drevet af frivillige kræfter.
Så det virker naturligt, at
det kommende mountainbike anlæg i Ådalen nu vil
sikre finansieringen med et
stort navnesponsorat.
Bikepark Ådalen får dermed et andet – og endnu
ukendt – sponsornavn, når
anlægget efter planen indvies næste efterår.

Sponsor på stadion

”Vi er faktisk i hus med finansieringen og har en hovedsponsor på plads, som
selvfølgelig vil have navngivet parken efter sig. Nu
skal kommunen så beslutte
sig, om de vil acceptere et
navnesponsorat,” siger formand Jan Slot fra foreningen MTB Esbjerg, der står
bag projektet.
Er det bare en formalitet?
”Man ved jo aldrig. Men
når f.eks. vores stadion kan
hedde Blue Water Arena,
kan det her vel også have et
sponsornavn. Der kommer
jo ikke store reklameskilte
ude i terrænet, og det er et
kæmpebeløb, de spytter i
kassen.”

TID TIL

For nylig bevilgede Esbjerg Kommunen 100.000
kr. til projektet, og foreningen har også selv været
rundt med raslebøssen.
”Vi har samlet mange
penge ind, selvom det har
været lidt op ad bakke. Men
så har vi fået penge fra en
masse fonde og 120 med-

lemmer har doneret hver et
personligt beløb – lige fra
150 kr. og op til 1.000 kr.,”
fortæller Jan Slot.
Resten af pengene skal
så komme fra den ukendte
hovedsponsor – hvis ellers
kommunen giver lov.
”Vi har ikke fortilfælde,
hvor den slags anlæg er ble-

Ring 69 15 67 10 eller se på firststop.dk

VINTERDÆK
Få nye vinterdæk, bilen vinterklargjort, lavet service,
klargøring til syn eller anden form for service!

Nyt

Dækce
i Sæddnter
69 15 6 ing
7 10

SKARPE VINTERTILBUD
4 stk. vinterdæk, inkl. moms,
montering, afbalancering og miljøgebyr
175/65R14
195/65R15
205/55R16

Bridgestone

Dayton

2.499,2.699,3.799,-

1.999,2.299,2.799,-

Er din størrelse ikke nævnt,
så ring på 69 15 67 10
for et godt tilbud!
Husk: gratis vinteropbevaring af
sommerhjul ved køb af vinterdæk!

4 stk. Dayton (fra Bridgestone)
vinterdæk inkl. stålfælge til

Toyota Aygo, VW UP,
Seat Mii og Skoda Citigo
T
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skal sikre Bikepark Ådalen
Formand for Teknik- og
Byggeudvalget,
Anders
Kronborg (S) vil endnu
ikke lægge sig fast på en
holdning til sagen.
”Lige nu har jeg kun fået
mundtlig orientering om,
at der er noget på vej, så
jeg har ikke set nogen sagsfremstilling endnu. Vi vil
selvfølgelig tage en stille og

Bikepark Ådalen får højst
sandsynligt et sponsornavn,
når det ambitiøse projekt
efter planen bliver indviet
engang til næste efterår.

rolig seriøs drøftelse, som
vi altid gør. Med den viden,
vi har nu, og fordi udvalget ikke har haft lejlighed
til at drøfte sagen, så er det
for tidligt til en skråsikker
konklusion,” siger Anders
Kronborg.
”Det er jo første gang, jeg
hører om sådan en sag her,
så der kan også ligge nogle
principielle spørgsmål, der
gør, at vi skal dykke ekstra
grundigt ned i det”

I tråd med ambitioner

Udvalgsformanden
har
personligt ’stor sympati for
alt på to hjul’, og han har

bl.a. selv cyklet tre gange til
Paris med Team Rynkeby.
”Det her er et projekt, jeg
har øjnene stift rettet imod.
Det ligger i tråd med den
’active living’-politik vi har
for kommunen, og et af de
vigtige områder for udvikling er netop Sædding
Ådalen, som jeg synes har
været lidt forsømt i forhold
til andre af vores områder.
Det skal vi gerne have løftet
lidt op, og det kræver også
nogle aktiviteter,” fastslår
Anders Kronborg.
Tekst og foto: Kurt Henriksen

Vi udfører:

vet opkaldt efter sponsorer,
og der er ingen formelle
regler på området,” oplyser
funktionsleder Niclas Ibsen
fra Esbjerg Kommunes Teknik & Miljøforvaltning.
”Kultur- og fritidsforvaltningen har en politik
for navngivning af sportsanlæg, men her er vi jo
ude i naturen, hvor der er
et særligt hensyn at tage, så
der ikke kommer en skilteskov op. Der har været
snak om, at banen får navn
efter sponsoren som officielt navn, og nogle af de
mindre sponsorer vil gerne
have navn eller logo på de
enkelte forhindringer.”

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!

Snedkeri og specialopgaver
Nybygning og tilbygning
Renovering og ombygning
Montage m.m. Ingen opgav

Kontakt Brian Jørgensen

40 76 05 08/
70 23 73 22

e
for stor ell
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i
en snak!

PÅ
TJEK OSILOT
TRUSTP

Private/erhverv
Nybyggeri/renovering
EDB/Fiber
Videoovervågning

En politisk beslutning

Niclas Ibsen understreger,
at det i sidste ende er en
politisk beslutning og vil
ikke afsløre forvaltningens
indstilling, før sagen kommer på udvalgets møde i
december.
”Men vi har haft et rigtigt
godt samarbejde med MTB
Esbjerg, og generelt er vi
positive overfor hele projektet.”

Firmaet ejes og drives af
Aut. El-installatør
Martin Jensen.
Beskæftiger 8 ansatte
og kører ud fra basen
i Esbjerg og Fanø.

Den Jyske Elektriker | Øresundsvej 6 | 6715 Esbjerg N | tlf. 7070 7081
mj@denjyskeelektriker.dk | www.denjyskeelektriker.dk

Tømrer & Snedker ApS
Tlf. 60 15 11 85 • www.iversents.dk
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Flensborg
+49-461-17617

Belysning/LED
El-tjek
Tyverialarmer
Solceller

100 TEST-PERSONER SØGES!

Hver Optik Hallmann butik søger test-personer!
100 test-personer!
Køb vores nye glas med glidende overgang
til en helt fantastisk pris!*
•
•
•
•
•

Gratis synsprøve
Øjeblikkelig skarpere – altid og overalt
Tynde og lette glas med glidende overgang
Individuelt fremstillet
Inkl. super antirefleksbehandling og hærdning
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www.optik-hallmann.dk

Sønder Løgum Aabenraa Esbjerg Fredericia Haderslev Horsens
+49-4663-189990 74623470 75171742 75925950 74536068 75611600

Ikast
79154515

Kolding
75531053

Flensborg
Løgum
Aabenraa
Esbjerg
* Tilbuddet kann ikke kombineres med andre tilbud eller diverse rabatkuponer. Tilbuddet
gælder Sønder
t.o.m.
30.11.2016.
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