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Vinterklar have!
Brænde hentes

Havneøen gik fri af skader fra
Tidsplanen holder og selve den nye ø
er nu lukket helt af for vand og storm

E-mail: michael@haveglaede.dk

Overlad ikke din bil til hvem som helst

gå til fagmanden

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

HC’s Autoservice I/S

Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Mangler I tæpper?
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend
LÆKKER BERBER
Mange farver.
Pæn og velegnet til
alle rum.
4-500 cm. bredde.
Pr. m2 pålagt

89,-

LUKSUS BERBER
Meget flot kvalitet
med kompakt
skumbagside.
4-500 cm. bredde
Pr. m2 pålagt

100,-

BOUCLÉ TÆPPE
Flere flotte farver.
Velegnet til alle
rum samt trappe.
Pr. m2 pålagt

119,-

26 16 90 30
www.alsingtaepper.dk

● Totalrenovering af
badeværelser
● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde Vi giver gerne tilbud eller overslag
● Tekniske
- enten det gælder
installationer nybyggeri,
modernisering
Aut. VVS
Installatør

Det yderste tværdige med den store stormport
i midten er nu spunset færdig. Senere skal de to
spunsvægge boltes sammen og hullet fyldes op
med sand, mens stenene til venstre fjernes
og gør plads til kajkanten på forhavnen.
LANDVINDING – ”Foreløbig har vejrguderne jo
hjulpet os godt, men der
kan selvfølgelig altid komme en brandstorm om 14
dage.”
Sådan sagde Torben Hartung, Esbjerg Kommunes
projektleder på Havneøen
ved Esbjerg Strand, da vi
bragte en stor artikel om
byggeriet af den nye kunstige ø i slutningen af august.
Måske skulle han blive
meterolog eller spåmand,
for nøjagtig 14 dage efter
avisens udgivelse kom den
faktisk – den store storm.
Heldigvis gik det ikke så
galt, at den nye ø sejlede ud
i bugten igen.
”Vi havde jo fire rør liggende inde i det midlertidige dige rundt om selve
Havneøen – gennem de rør
pumpede vi vand ud inde
bagfra. Og lige omkring de
rør var sikringen med fiberdug og sten ikke særlig
god, så der brød bølgerne

igennem,” fortæller Torben
Hartung, da vi besøgte arbejdspladsen forleden for at
få en status.
”Derfor sejlede vandet
gennem en slags ’kanal’,
men området var stadig
beskyttet mod bølgeslag,
og vandet steg egentlig
bare op. Så skaderne var
begrænset, men selvfølgelig røg der lidt sand rundt
omkring.”

Vandet presses ud

Siden er arbejdet skredet
støt og roligt fremad, og
selve Havneøen er nu ’hegnet ind’ med de ydre diger,
så det midlertidige dige er
fjernet igen. Der er også
spunset – altså sat store
jernplader ned i havbunden for at holde på sandet –
rundt om tværdiget yderst
mod bugten, hvor den store
sluseport skal monteres.
”Lige nu er vi igang med
at spunse rundt om selve
Havneøen og er begyndt

på fundamentet for vejbroen, der skal føre derovre. Så
der ligger en masse sandmateriale, som er bygget op
– dels for at køre med maskinerne på det, dels for at
konsolidere den bløde havbund under Havneøen,”
forklarer Torben Hartung.
”Bunden er jo den her
’svamp’, som vi gerne skal
have presset sammen og
have vandet ud af, og indtil
videre har den sat sig omkring 4 cm. Vi kan ikke helt
vide, hvor meget der skal
til, men vi måler jo på det
løbende og ser, hvornår det
stabiliserer sig”.

Bygninger på pæle

Det hele skulle gerne have
sat sig på plads, inden man
begynder at bygge på Havneøen. For selve bygningerne bliver det dog ikke
noget problem, hvis
ellers
bygherrerne
følger anbefalingen
om at pælefundere,

ligesom det er sket på Esbjerg Brygge. For enden af
den finder man en stor udsigtsplatform ud for Semco
– som også har sponseret
den – og den kan anbefales,
hvis man vil have et overblik over byggeriet.

Betonklodser i vejen

Eneste sten på vejen for
arbejdet – bogstaveligt
talt – er nogle store betonklodser, som ligger ved
ydermolen over mod Tage
Sørensens Plads, hvor der
skal være en bådrampe.
”Det er måske stenfyld,
der er dumpet i et gammelt
skruehul engang. Vi har
fjernet alt det, vi kan, men
spunsen rammer stadig på
noget, så vi arbejder på en
alternativ løsning. Der er
en lille drillepind der, men
ellers er vi ikke stødt på
andre overraskelser – det
er gået rigtig fint, og vi
følger tidsplanen”.
Så I er ’home free’ nu?

eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 60 22
Fax 75 11 78 75

En af de store spunsningsmaskiner i sving på Tage Sørensens Plads med skulpturgaven fra den afdøde mæcen yderst til venstre.
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efterårsstorme

www.strand-galleriet.dk

”Frie & Friske”

”Rokke & Rulle”

”Køre & Kæle”

” Kisse & Misse”

Jes Nordby

1 stk. kr. 850, 2 stk. kr. 1.600, alle 4 stk. kr. 2.950

Grafisk tryk, håndrevet papir, sølv eller sort ramme, 39 x 39 cm
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Vandsport

Havneøen

”1864”
V

Ele
me
Element
1:1 side
nt
1:0.00
.00 top

toptom
ntbot
1:0.00
.00
ment
.00
Eleme 1:1
1:1
Ele

”Det føler vi os,
Havneplads
ja. Nu skulle jeg
Træskibshavn
mene, at Havneøen ikke kan
Lystbådehavn
skylle væk. Når
man har med natur at gøre, kan
man selvfølgelig
Stormport
aldrig helt vide
det, men vi sover
Forhavn
roligt om
Udsigtsplatform
natten –
Semco
skal vi
ikke sige
Tage
Sørensens
det sådan.”
Plads
Planen er,
at vanddelen af
arbejdet skal være færdigt med udgangen af 2018.
Derefter går man i gang
med det landtekniske, der
svarer til enhver anden,
almindelig byggemodning
på land. Den skal være færdig ved udgangen af 2019,
så de første byggerier kan
gå i gang i starten af 2020.
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Vejbro

Esb

jer

g

g
Br y

ge

”Over broen” ” Så er vi på vej”
Jens Brammer

”På farten”

1 stk. kr. 1.750, 2 stk. kr. 3.000

Grafisk tryk, sort ramme med passepartout, 50 x 40 cm
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”Det går efter planen.
Man kan selvfølgelig aldrig
helt vide med naturen, men nu kan
vi sove roligt”, siger kommunens
projektleder Torben Hartung.

Hans Chr. Thomsen - originale portrætter

24 x 16cm på lærred - u/ramme - pr. stk. kr. 1.800

Tekst og foto: Kurt Henriksen

"Control"

Hans Henrik Fischer

”Paranoid”

Pr. stk. kr. 1.500 - sæt kr. 2.500

Grafisk tryk med sort ramme - 30x30cm museumsglas

Vejers Havvej 72,
6853 Vejers Strand
Tlf: 2055 5806

De 26 meter lange rør her skal bankes 23 meter ned og bære vejbroen, hvis profil ses lige bagved.

strand@strand-galleriet.dk
Fre-lør-og søndag 11– 16, eller efter aftale

