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Højdesyge
på øverste etage
Det er muligvis en god idé med gode argumenter
for nye højhuse i Sædding. Men hvorfor skal
sagen så jappes, luskes og sjuskes igennem?
Hvorfor vil ingen rigtig kendes ved denne gode idé,
hvorfor skal sagen hastes igennem uden gyldig grund,
og hvorfor tårner fejl og selvmodsigelser sig op?
Man kunne næsten ønske sig, at der sad en skummel
skurk et sted og hev i edderkoppetrådene – så var der
da i det mindste én, der havde styr på det. Foreløbig kan
vi konkludere, at Esbjerg Kommune slet ikke har snor i
sagen. Ikke engang høringsbreve kan man sende ud.
Og ikke engang advarslerne om fejl fik forvaltningen
til at lette bagdelen af egen kraft, før lokalrådet
– bogstaveligt talt – gjorde benarbejdet.
Her på avisen må vi som sædvanlig også gøre
arbejdet, når det bliver bare en smule bøvlet og
besværligt fremfor dem, der får millioner i mediestøtte
– udover momsfritagelse – for bl.a. at udøve lidt
demokratisk kontrol. Men nogen skal jo gøre det.
Apropos bøvl: Det er fair nok, hvis sagsbehandlingen
af det meget store Facebook-byggeri har drænet
kommunens planafdeling for ressourcer. Det er en
vigtig sag for hele kommunens udvikling og fremtid.
Man kunne også have undt den venlige og netop
fratrådte tekniske direktør en mere elegant exit.
Men det er også hans forbandede pligt som leder
at prioritere ressourcerne, så alle sager behandles
seriøst – selv hvis nogen af dem så må vente.
Det er også fair nok, at Ungdomsbo føler sig ramt af
kritikken, selvom man sådan set bare forsøger at leve
op til kommunens boligvisioner. Og det er fint med
uformelt samarbejde for at få de tusind små og store
ting i et stort byggeprojekt til at falde i hak.
Men der er tilsyneladende rod i rollefordelingen
mellem bygherre og myndighed, og den demokratiske
proces sejler rundt, for politikerne har jo ikke en
chance for at gennemskue, hvad der foregår. Er det
Ungdomsbo eller embedsmænd, der ønsker højhuse?
Kan højhusene f.eks. ’næsten ikke ses’ eller er de ’en
markør til lands og til vands’? Er der et tredje højhus
i spil senere? Vælg selv i modsigelserne inde i avisen.
Der er mange mellemregninger, men resultatet var
givet på forhånd: Højhusene skal bygges. Meget tyder
på, at det hænger sammen med den nye ghettoplan,
og vores område skal – selvfølgelig – tage sin del af
ansvaret for genhusning. Men så sig det ligeud.
Og hvis kommunen alligevel vil lege bygherre, så gå
dog planken ud. Tag en snak med ejerne af Sædding
Centret, hvor nye lejligheder på den store grund skal
finansiere en rokade og genfødsel af centret.
Der er sikkert masser af regler, der forhindrer det.
Men mon ikke Esbjerg Kommune og Ungdomsbo kan
fikse det på et ’dialogmøde’?

Redaktør

Kurt Henriksen

Grafiker/bogholderi

Tina Foldager

kh@hjertingposten.dk tf@hjertingposten.dk

Art Director

Casper Heiberg

Kopiering af Hjerting Postens redaktionelle indhold og annoncer
for videre produktion eller offentliggørelse er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse.
Oplag: 13.000
Udgiver: Blue Sail Media ApS

Tryk: OTM Avistryk
Distribution: FK Distribution

Husstandsomdeles i hele 6710-området: Fovrfeld, Guldager, Hjerting,
Hostrup, Kokspang, Sjelborg, Sædding og Sønderris samt en del af
6715: Bryndum, Tarp og Vester Nebel

Lise Retbøll, Hans Jørn
Christensen og Jarl Thiesen (t.h.)
fra Sædding-Fovrfeld Lokalråd
ser meget kritisk på sagsgangen
for de planlagte højhuse i Sædding.

Lokalrådet raser:

Rent makværk i højhus-sag
Stærk kritik af kommunens ageren, forkerte beregninger og usædvanlige procedurer

Det er slemt
nok i sig selv, at
337 høringsbreve om
Ungdomsbos planlagte højhuse ved Strandvænget i Sædding til
berørte borgere endte i
én enkelt E-boks, så hele
høringen nu skal gå om. Og
det slemt, at kommunens
fadæse først blev indrømmet, da Sædding-Fovrfeld
Lokalråd bogstaveligt talt
selv havde lavet benarbejdet ved at stemme dørklokker.
Men det er meget værre, mener lokalrådet. Hele
sagsforløbet og forvaltningen af den er én stor skandale, lyder kritikken fra
lokalrådet, der har en faglig
ekspert i bestyrelsen.
”Jeg har arbejdet med
den her slags projekter gennem mere end 40 år over
hele landet, så jeg har stor
erfaring,” siger Hans Jørn
Christensen, medlem af bestyrelsen i lokalrådet.
”Det, der chokerer mig allermest, er, at de regner på
en måde, så der sammenlignes æbler og pærer. Det er
et makværk hele vejen.”
Hjerting Posten møder
ham sammen med lokalrå-

dets formand Lise Retbøll
og næstformand Jarl Thiesen, og det er nogle både
rystede og hovedrystende
’lokalrødder’, der har fulgt
sagen og gravet sig ned i
materialet.
”Vi havde jo aldrig fundet ud af det, hvis ikke
Hans Jørn havde så meget
forstand på det her,” siger
Lise Retbøll.
”Politikerne kan jo heller
ikke finde ud af det – de
er hovedrystende overfor,
hvad der er hoved og hale i
den her sag,” supplerer Jarl
Thiesen.

Ikke normal procedure

Lokalrådet ser meget kritisk
på kommunens og Ungdomsbos ageren – både i
processen fra de oprindeligt
57 tæt/lave boliger til senere 90 boliger inklusive tre
højhuse på fire, fem og seks
etager – og for f.eks. byggeprocenter og rollefordeling
mellem bygherre og myndighed.
På et møde med borgmester Jesper Frost Rasmussen
og den netop aftrådte tekniske direktør Hans Kjær
har man bl.a. spurgt ind til,
hvordan antallet af boliger
gik fra først 57 til 90 og nu
til 62 boliger.

”Svaret var, at det var
sket ’i dialog’ med Ungdomsbo, men det er ikke
normal procedure,” mener
Hans Jørn Christensen.
”Normalt vil man som
boligforening med en ansøgning, som kræver tilpasning af lokalplanen,
arbejde ud fra det. Man
begynder ikke at lave en
masse andet, som man ikke
har søgt om. Hvorfor skulle
man ellers søge om det?”

Byggepct. overskrides

I forhold til byggeprocenter
påpeger lokalrådet, at planerne langt overskrider de
30 pct., der gælder for området.
”Det overholdes for den
første del med 30 tæt/lav
boliger, men ikke for anden del med 32 boliger i
højhuse. På mødet med
kommunen var påstanden,
at der er tale om én samlet
byggesag, men det passer
simpelthen ikke, når der
foreligger to forskellige ansøgninger,” forklarer Hans
Jørn Christensen.
”Det ville svare til, at jeg
og min nabo blev enige om,
at den ene bygger 200 kvm
hus og den anden 100 kvm,
selvom vi hver især kun har
grundareal til 150 kvm.”

Vi er din lokale

Opdelingen i separate
afdelinger bekræftes af en
mail fra Ungdomsbo til
kommunen 16. oktober.
På lokalrådets møde med
kommunen blev fejlene
i sagsbehandlingen bl.a.
forklaret med travlhed på
grund af det store Facebook-byggeri ved Andrup.
”Derfor tror vi, at de
mange indsigelser ikke er
behandlet af en kompetent
person – ellers havde de
ikke fået den behandling,”
siger Jarl Thiesen.
”Det er uheldig sag, som
slet ikke skulle have været
sat i gang. Jeg kan ikke forstå, at man skal bygge højhuse herude og ikke inde i
byen,” siger Lise Retbøll.
Hvad tror I selv, motiverne
kan være?
”Vi har jo en anden tese,
som vi også fremførte på
mødet. Det skulle vel aldrig være sådan, at vi har et
problem ude på Stengårdsvej med ghettoplanen, men
det turde man så ikke skrive noget om? Vi kan i hvert
fald se, at man forsøger at
snige noget ind ad bagdøren og så håber på, at det
bliver spist,” siger Hans
Jørn Christensen.

farv

- og dit lokale malerfirma med mere end 35 års erfarin

Vi er din lokale

Tekst og foto: Kurt Henriksen

farver

- og dit lokale malerfirma med mere end 35 års erfaring

Vores malerteam

mail@hjertingposten.dk • 75 47 09 99
Hjerting Posten · Bytoften 2A · Hjerting · 6710 Esbjerg V

www.hjertingposten.dk
Claus

Har du ikke fået
avisen i postkassen?
Så send en mail med din adresse
og telefonnummer på

mail@hjertingposten.dk

Mette

Jan

Jacob

Vi udfører alt indenfor
malerarbejde ude og inde.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Ønsker du at male selv tilbyder
vi råd og vejledning hos dig eller i butikken samt kvalitetsmaling.

Kig ind og få gode råd
hos Betina Ruppert

Betina
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Få et uforpligtende
økonomitjek

Lad os finde mere alpehygge
i din økonomi
Book et møde, så giver vi din økonomi et eftersyn og går
på jagt efter kælketure og kilometerlange pister i dit budget
– helt uforpligtende.
Besøg os på sparnord.dk/esbjerg eller Standbygade 20.

Spar Nord Esbjerg | 72 25 03 00 | esbjerg@sparnord.dk
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Spørgsmål og selvmodsigelser
På trods af afspærring og vejarbejde
har vi alle åbent og er klar i 2019!

v/Dorte Skytte - 75117200

• Fodpleje
• Zoneterapi
• Afstressende
behandling

Telefon: 22 19 46 44
Book tid online på
ellenkosmetolog.dk

Ungdomsbo ville selv opføre tæt/lav byggeri
Hvorfra kom
egentlig idéen
om nye højhuse i
Sædding? Den kom
ikke fra Ungdomsbo
selv, der oprindeligt
lavede planer for i alt
57 boliger som tæt/lav bebyggelse ved Strandvænget
som eneste projektskitse.
”Vi tror på, at også her
er der stor efterspørgsel på
den form for boliger”.

Sådan skrev direktør Peter Sandager fra Ungdomsbo i boligforeningens eget
blad ’Trappenyt’ i december 2017 – senere forsvandt
dette projekt ud igen.

Illustration fra det oprindelige projekt (avisens markering i blå).

- men hvem ønsker egentlig at bygge højt?
Normalt ansøger en bygherre kommunen om et
ønsket projekt – herunder
også hvis byggeriet f.eks.
kræver ændringer i eller
dispensation fra lokalplanens regler om f.eks. højde,
og bebyggelsesprocent.
For Strandvænget står
det ikke lysende klart,
hvem der egentlig ønsker

at bygge højt, og Ungdomsbos oprindelige projekt forsvandt undervejs.
I kommunens sagsfremstilling (herunder) er det –
som normalt – bygherren,
der fremfører sine ønsker,
men ifølge formanden for
Ungdomsbo (t.h.) er det
dog Esbjerg Kommune, der
ønsker at bygge i højden.

Uddrag af
formandens
leder i
Ungdomsbos
beboerblad
’Trappenyt’
december
2018 (t.h.).

- og hvorfor forsøgte man en hastebehandling?
Først hastede det rigtig meget med at få besluttet
projektet inden nytår 2018, skrev kommunens
forvaltning i sin indstilling (øverst t.h.)
Det skete med henvisning til reglerne for kommunens del af finansieringen (grundkapital), men
i praksis var der allerede en politisk aftale på plads
som omtalt her i avisen 5. december.
Nu skriver man så, at finansieringen i virkeligheden bliver billigere for kommunen
(nederst t.h.). Men der er i øvrigt også fejl i den
beregning ifølge Sædding-Fovrfeldt Lokalråds
ekspert, og det har kommunen nu erkendt.

Afstands-/
Læsebrille
inkl. mærkestel

Flerstyrkebrille

3.500,–
kr.

* Tilbuddet gælder til og med d. 28.02.2019 –
kan ikke kombineres med andre tilbud eller gavekort.
Udvalgte mærkestel og 2 flerstyrke letvægtsglas 1,6
eller 2 enkeltstyrke letvægtsglas 1,6 inkl. superantirefleks,
hærdning og cleancoat.

BOOK DIN TID ONLINE: www.optik-hallmann.com
Esbjerg, Østervangsvej 4b, Tel: 75 17 17 42

Med

2.400,–
kr.

inkl. mærkestel

*

*

brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland
Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens
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tårner sig op i højhus-proces
stOR BRunch-Lunch

Bliver højhusene visuelt markante eller ej?
Byggeriet ’vil ikke medføre
en væsentlig visuel påvirkning’, skrev forvaltningen i
sin oprindelige indstilling.
Ungdomsbos rådgiver er
dog ikke just helt på linje:
”Byggeriet vil fremstå
som en markør, til lands og
til vands,” lyder det bl.a.

Rådgiverenes beskrivelse (t.h.)
versus kommunens (herunder).

Buffet
(med forbehold)

HVER LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 11.30

Sild, lune retter,
dessert og ost

189

,-

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET

RestauRant

sJeLBORG stRanD
Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V

- er det normalt at ændre på projekter
midt under politisk behandling?

Tlf. 75 11 70 71

Følg os på facebook - Sjelborg Strand

Lokalrådets fagmand, som
har arbejdet med byggeprojekter gennem 40 år,
kalder det helt usædvanligt,
at bygherre og myndighed
arbejder så tæt sammen om
tilretning midt i processen.
”Men sådan foregår det,”
siger Ungdomsbo direktør,
der finder det helt normalt.

VI SØGER VILLAER TIL LEJE
Til ingeniører med familie søger vi villaer
på 110-120 kvm og 150-200 kvm
med minimum tre værelser
- gerne moderne og ikke møbleret.

- kommer der et tredje højhus senere eller ej?
Ikke kun politikere og lokalråd er forvirrede over, hvad
der er op og ned i sagen.
Mails fra dels 8. november, dels 1. december (t.h.)
mellem kommunen og Ungdomsbo viser, at der også
er et tredje højhus i spil.
Denne er fra Ungdomsbos
direktør, som afviser det.

Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER,
SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- og treværelses lejligheder
i Esbjerg. Både møbleret og umøbleret.

God leje og sikkerhed/garanti gives!
Kontakt Brian Jørgensen

40 76 05 08/
70 23 73 22

- og er ønsket om flere små
boliger en del af løsningen
på ny ghettoplan?
”Vi kan blive tvunget til ’social eksport’ af 60 pct. af beboerne fra Stengårdsvej,” skriver formanden for
Ungdomsbo i december 2018.
Udfordringen er den nye ghettoplan, som kan tvinge Ungdomsbo til
at sælge eller nedrive nogle af sine

almennyttige boliger og genhuse
folk i ’andre områder’ af kommunen.
Sædding-Fovrfeld Lokalråd ser
en sammenhæng med kommunens
ønske om flere, mindre boliger i højhuse. Ungdomsbos direktør afviser,
at kommunen har lagt pres på.

Friskolebussen kører til nærvær,
samvær og ligeværd.

SKOLEBUS
Vi sørger for
transport af elever
til Billum Friskole
fra dit område

FRISKOLEBUS

Kom og hør om:
Glade børn, der gerne vil i skole.
Børn som får dannelse – og uddannelse.
Børn der lærer at bruge både hænder og hoved.
Børn med både selvfølelse og fællesskabsfølelse.
Billum Friskole tilbyder forældre og børn et
tillidsfuldt fællesskab.
Velkommen til infomøde mandag den 4. februar
kl. 16.30-18.00.

BILLUM FRIskole
- så kan du lære det !
Kildegårdvej 20, 6852 Billum
billumfriskole.dk .

Billum Friskole tilbyder et samlet pasnings- og skoleforløb. Et engageret og trygt miljø med tid til alle.
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Grandelauget
Tirsdag den 19. februar kl. 19
i Jon & Dittes Hus

SANGEREN DORTE MØRUP TAGMOSE
OG PIANIST SØREN KASPERSEN
Kom og nyd en hyggelig aften
i selskab med Dorte Mørup
Tagmose, der hører til blandt
landets allerbedste fortolkere
af PH og Kaj Normann Andersens
tekster og sange.
En stor succes landet over.
Grandelauget byder på øl, vand, kaffe og brød.
Alle er velkomne
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Bemærk: Afholdes i Jon & Dittes Hus!

Tak
til
alle
vore
sponsorer
– med jeres støtte er vores årlige bankospil en begivenhed!
Sponsorer: Malerfirmaet Vagn Tønder A/S · Steff Byg A/S
· Slagter Theilgaard · Din Tøjmand Bruun, Varde · PS Byg
· N & K Spedition, Esbjerg · Brunos Autoservice ApS
· Eventkokken Guldager · Fakta Sønderris · Hjerting Posten
· VVS Finn Qvist Jensen ApS · Raaby Revision ApS
· Salon Mighty Sharp · Hjerting installationsforretning ApS
· Peters Auto

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Guldager Forsamlingshus

Ungdomsbo: Vi arbejder ud fra
kommunens boligvisioner
Ikke en fair kritik,
siger direktøren
for Ungdomsbo

FORSVAR –
Hos Ungdomsbo
ærgrer man sig over
den hårde kritik af
de planlagte højhuse i
Sædding og finder den
ikke helt retfærdig.
”Vi følger jo bare Esbjerg Kommunes politiske
visioner for flere og mere
mangfoldige boligtyper, og
vi kan se, at vores ventelis
ter vokser,” siger direktør
Peter Sandager fra Ungdomsbo.
”Vi bliver bedt om at
finde nogle projektmuligheder, og Sædding er et af
vores mest populære områder, hvor vi i forvejen har
en meget velfungerende
driftsafdeling”.
Ved at lægge nye bolig
afdelinger fysisk tæt på de
gamle kan man få mere
effektiv drift f.eks. ved, at
viceværterne dækker flere
boliger uden transporttid.
Jeres oprindelige tanke var
57 én-etages boliger – hvordan
kom I derfra og til 90 boliger
inklusive højhuse?
”Vi begynder at arbejde
med det, og det er jo også
i samarbejde med kommunen og planfolk, og der får
vi jo allesammen – øeh, så
skal vi også have lidt mere
luft mellem boligerne. Det
kan jo også blive for tæt, og
så begynder vi at arbejde
mere i højden,” forklarer
Peter Sandager.
Hvornår og hvorfra kom
ideen til højhuse?
”Jeg ved ikke, hvornår
den kommer – det er jo en
proces. Der er jo mulighed

”Vi pejler jo
bare efter kommunens
visioner for boligudvikling,”
siger Ungdomsbos direktør, Peter Sandager.
for en væsentlig højere bebyggelsesprocent – man
kan stoppe mange flere boliger ind.”
Du sagde jo, at de lå for tæt?
”Ja – men det er, hvad vi
synes. Det blev for massivt.
Først laver vi tæt/lav, men
synes, det bliver for tæt – og
så begynder vi at stable lidt
i højden.”
Er det kommunens folk, der
presser på for højhuse?
”Nej – overhovedet ikke.
Det er i samarbejde.”

Kommunen ønsker luft

Din egen formand skriver, at
’Esbjerg Kommune ønsker’
højhuse på grunden?
”Det kan godt være taget ud af en sammenhæng.
Vi vil også gerne have de
punkthuse. Det er både
kommune og boligforening. Når vi får at vide, at
der skal være lidt mere luft
mellem, så gør vi det.”
Hvem får I det at vide af?
”Det får vi at vide på
planafdelingen, at man gerne ser lidt mere luft mellem
husene,” siger Sandager.
Så det er kommunen, der
ønsker mere luft?

”Ja – og det kan man så få
ved at fjerne nogle boliger
eller stable dem.”
Hvad har de sagt til jer?
”At vi skal have mere luft
mellem husene. Det er jo
sådan en modelleringsproces.”
En erfaren rådgiver siger, at
den dialog her er helt usædvanlig – normalt søger man
om et projekt, som myndighederne så forholder sig til?
”Ja, men dengang havde
vi jo ikke søgt om noget.”
Ændringerne sker jo også
midt i den kommunale behandling?
”Ja, men sådan foregår
det. Når man sidder og arbejder med det, så ser man,
hvad der kan lade sig gøre,
hvad bliver godt, og hvad
skal justeres.”
I processen forsvinder jeres
oprindelige projekt med tæt/
lav jo?
”Det ved jeg ikke noget
om.”
Har I overvejet kun at søge
tæt/lav – så er alle jo glade?
”Nej – vi vil gerne have
højhuse. Som der står i kommunens visioner, vil vi gerne have varieret byggeri.”

Er der en 3. etape med et
højhus mere i spil?
”Nej, det er der ikke.
Hvad fremtiden byder, kan
jeg ikke sige noget om.”
Er der plads til et tredje?
”Ja, der er jo en grund,
som hører til en af vores
afdelinger, men det er ikke
noget, vi har tænkt os at
bygge på nu.”
Senere i samtalen siger
han dog, at det er der ’overhovedet ingen planer om’.
”Når man bygger to, så
tegner man jo dét, grunden
giver mulighed for.”
Du sagde, at der var plads
til ét højhus mere?
”Nej – lad være med at
skrive det.”
Nu spreder du jo selv mere
forvirring?
”Der er en matrikel, men
vi skal ikke bygge etagebyggerier – det har vi ikke
tænkt os. Vi bygger to.”
I en mail til kommunen
fra 1. december sidste år om
højhusene omtaler Peter
Sandager selv muligheden
for ’en evt. bygning 3.’
Tekst og foto: Kurt Henriksen

Meget mere end revision
Din lokale sparringspartner,
der arbejder ihærdigt på at
tilføre din virksomhed størst
mulig værdi og udbytte
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33 6710 Esbjerg V Telefon 75 15 17 33 www.danskrevision.dk

