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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.

