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En forsinket båltale
Årets store sankthansbål på Hjerting Strand
blev i år et nyt coronaoffer. Arrangørerne i
form af Hjerting Badehotel Hjerting Borgerforening,
Hjerting Erhvervsforening og Café Stryhns turde ikke
tage ansvaret for at arrangere noget, der måske,
måske ikke ville overholde reglerne for forsamlinger.
Hjerting Posten spurgte i den anledning Esbjerg
Kommune, om folk i mindre grupper så måtte tage
bålfad med på stranden, da bålreglementet ikke har
forudset den mulighed. Desværre kom der aldrig svar,
ellers ville vi have skrevet om det på facebook.
Bål og båltale fik vi altså ikke. Og så må redaktøren
jo til tasterne. Og den skrevne båltale her kommer til
at handle om det nære, det lokale. Vi mærker selv et
stort pres fra større medier for tiden. Selv om de både
får fast statsstøtte og har fået ekstra krisestøtte, er
de ikke blege for at sælge annoncer til spotpriser, også
her i 6710. Og det sker ofte med lange kontrakter, så
hele markedsføringsbudgettet er væk, når vi ringer
med et godt tilbud.
Så husk, at jeres avis, der har 40 år på bagen og
gerne vil fortsætte med at være her, er afhængig af
jer. Vi er ikke ’på støtten’. Og så er synligheden i øvrigt
bedre i en lille, lokal kvalitetsavis.
Vi kan ikke gøre meget andet, indtil lovgiverne
ændrer på loven. En lille ting gør vi dog. Fra dette
nummer uddeler vi til alle husstande i Bryndum. Vi har
også har aviser til afhentning hos Brugsen i i Tarp og
arbejder på at finde et godt sted i Vester Nebel. Så kom
gerne med nyheder og annoncer, kære borgere i den
nordlige ende af området! Vi er mange købedygtige
læsere hernede sydpå.
Og ellers: Støt dine lokale handlende og hav en god
sommer!

Arbejdet med de nye rør, der skal aflaste Fovrfeld Bæk, er påbegyndt og nærmer sig hastigt afslutningen.

Rørlægning i Fovrfeld Ådal

Forsinket projekt med at få regnvand væk fra ådalen skrider nu hurtigt fremad
OVERSVØMMELSER –
De voldsomme regnmængder de seneste år har givet
store oversvømmelser af
Fovrfeld Ådal og utilsigtede overløb fra Renseanlæg
Vest. Overløbene til havet har givet røde flag
på stranden.
Et nyt rørlægningsprojekt,
der
skal afhjælpe en del
af problemet, er nu
fuld i gang.

er godt,” siger Jarl Thiesen fra Sædding Fovrfeld
Lokalråd. Han håber, det
giver færre røde flag, selv
om projektet indebærer, at
regnvand fra de nye rør vil

blive udledt direkte til trafikhavnen.
Det er Esbjerg Kommune
og DIN Forsyning, der har
fundet på den midlertidige
løsning.

Kloakken udvides

Forsinket projekt

”Det skulle have været i gang i januar,
men nu sker der noget, og det skrider
hurtigt fremad. Det
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HANDEL UNDER
ÅBEN HIMMEL

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

mail@hjertingposten.dk

Jeg har samlet en
masse gode tilbud!
Priser fra 50,- / 100,/ 150,- / 200,KOM OG GØR ET

Tiltagene kan nedbringe mængden af overløb til
bækken med 90 procent
og mindske den samlede
mængde overløb til Vadehavet med op til 25 procent,
fortæller Karen Sandrini,
formand for Plan & Miljøudvalget.
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Planen går overordnet ud
på at udnytte kapaciteten
i kloakken og Renseanlæg
Vest endnu mere, fortæller
projektchef Henrik Blicher
fra DIN Forsyning:
”Første del af planen er at
udvide kloakken ved Fovrfeld Bæk, så der kan ledes
mere vand fra Fovrfeld til
renseanlægget. Anden del
går på, at vi flytter overløb fra bækken og ned til
havnen i stedet, hvor der er
mindre sårbart. Den sidste
brik i planen er at udvide
Renseanlæg Vest, så der er
plads til mere spildevand.”
”Hvis vi skulle separatkloakere os ud af problemet, ville vi først være klar
med en løsning om 30-40
år.”

Kun naturlig vegetation

I forbindelse med opgravningsarbejdet gøres det
klart for entreprenøren, at
det sårbare naturområde
skal have lov til at ’hele’ af
sig selv. Der kommer derfor
til at være bar jord i en periode, indtil den naturlige
vegetation har bredt sig ind
over de opgravede områder.
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