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VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og besøg vores flotte udstilling

Aut. VVS-installatør og kloakmester

Malervej 14  6710 Esbjerg V
CARL W. REIS A/S
Telefon 75 15 68 00  www.cwr.dk  

VI SØGER VILLAER TIL LEJE
Til ingeniører med familie søger vi villaer på 110-120 kvm. og  

150-200 kvm. med min. tre værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 

SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- & treværelses lejligheder i Esbjerg. 

Både møbleret og umøbleret.

40 12 76 77
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/
garanti gives!

Esbjerg
Housing

Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

Grønne blomsterkiler i Hjerting og Sædding

FORSKØNNELSE – Tak-
ket været 70.000 kroner fra 
Velux Fonden, som biolog 
Carsten Mathiesen, man-
den bag bogen om floraen i 
Marbæk, har skaffet, kom-
mer der nu blomster langs 
vejene i 6710 og resten af 
Esbjerg. Det sker i et tæt 
samarbejde med Lars Rei-
nau, Esbjerg Kommunes 
Vej- og Parkafdeling. 20-30 
frivillige skal så blomsterne 
i april og maj. 

”Vi satser på at tilså 
11.000 kvadratmeter i rabat-
terne langs indfaldsvejene 
til Esbjerg. Blandt andet 
kommer der en grøn kile 
fra Langliparken til Lilje-
vænget og langs Sædding 
og Gjesing Ringvej,” for-
tæller Carsten Mathiesen, 
næstformand i Danmarks 
Naturfredningsforening 
Esbjerg til Hjerting Posten.

28 forskellige blom-
stersorter er med i den 
frøblanding. som skal ud-
sås. Blandt andet de fem 

smukke blomster her på 
siden: Blåhat, hvid okseøje, 
valmue, liden klokke og 
kornblomst.

”Kommunen sørger 
med deres store maski-
ner for at gøre jorden klar, 
og frivillige med god tid, 

Biolog Carsten 
Mathiesen og  
Esbjerg Kommune 
går sammen om  
at så blomster 
langs vejene

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

Meget mere end revision

Den klassiske valmue er også med i 
blandingen, hvilket nok vil glæde mange.

Liden klokke er med i blandingen,  
så den kan vi også nyde synet af.

Hvid okseøje, der ligner en marguerit,  
er blandt de udvalgte engblomster.
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NY ADRESSE 
Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,  75 17 17 42 P

GRATIS

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:
optik-hallmann.com

100,–fra
kr.

Mærkestel

*Gælder fra 11.01.21 til 30.01.21 på udvalgte stel ved køb af brilleglas – Enkeltstyrke fra 900,–/flerstyrke fra 2.000,–. Kan ikke kombineres med andre tilbud/kuponner/kompletpristilbud. Billede kun som eksempel. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

STORT
LAGERSALG

HALLMANN

hygiejene-
koncept

Hellere ekstra billig. Hellere HALLMANN.

•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2  6700 Esbjerg  Tlf. 75 13 50 13

Grønne blomsterkiler i Hjerting og Sædding

for eksempel pensionister 
og efterlønnere som mig, 
vil derefter så blomster-
ne,” forklarer han, der er 
meget glad for, at den ny 
chef for Vej- og Parkafde-
lingen, Lars Reinau, straks 
var med på ideen. Frøene 
er blandet i sand for ikke 
straks at blæse væk.

Har et flerårigt sigte
Det spændende samarbej-
de om at skabe mere by-
natur i Esbjerg Kommune 
har et flerårigt sigte, idet 
de vilde, flotte engblomster, 
der sås på udvalgte arealer 
i Esbjerg Kommune, så som 
parker og vejrabatter, er 
flerårige. 

Udsåningen af engblom-
sterne vil bringe mere vild 
natur ind i byerne til stor 
gavn for vores insekter, her-

iblandt i særdeleshed vores 
meget betrængte vilde bier 
og sommerfugle. Ud over 
derved at øge biodiversite-
ten i byerne vil rigdommen 
og mangfoldigheden af de 
mange arealer med flotte 
blomstrende engblomster 
tillige bidrage til at sende 
positive signaler til borger-
ne om livskvalitet forbun-
det med grønnere og mere 
blomsterrige byer, er DN og 
kommunen enige om. Bor-
gerne kan også bidrage:

”Vi kan alle gøre noget 

for naturen. Ved blandt 
andet at udså engfrøblan-
dinger indeholdende nekt-
ar- og pollenrige blomster 
eller plante eksempelvis 
sommerfuglebuske kan 
også private, virksomhe-
der, borgere i boligblokke, 
skoler med flere være med 
til at forskønne omgivelser-
ne og samtidigt øge biodi-
versiteten samt bidrage til 
at forbedre livsbetingelser-
ne for blandt andre vore 
bestøvende insekter,” siger 
Carsten Mathiesen, initia-
tivtager til samarbejdet og 
tovholder for projekt Byna-
tur. 

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: DN Esbjerg

Den fine kornblomst er  
blandt de 28 sorter, der  
skal udsås langs 
indfaldsvejene.

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

Grøn køllesværmer, her på den smukke engblomst blåhat,  
er et af de insekter, der får glæde af blomsterne langs vejene.


