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NY TANDPROTESE?

Ring 75 13 50 13
Specialist for tandproteser

klinisk tandtekniker

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

Lars Kongsbak – 30 års erfaring

MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

Guldagervej 97 - 6710 Esbjerg V
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Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv
•
•
•
•
•
•

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

Villaer i Sønderris rib
Et forebyggende skilt ved vejen
om vagtpatruljering holder ikke
tyveknægtene væk
KRIMINELT – Nybyggeriet på Plutovænget i Sønderris har fra starten været
plaget af omfattende tyverier. Knud Simonsen fra
KS Vagt oplyser, at firmaet
– allerede i forbindelse med
det indledende jordarbejde – blev hyret til af entreprenøren, som ikke kunne
have de store maskiner og
øvrige grej i fred.
Efter byggemodningen
er aftalen dog ikke blevet
fornyet med byggefirmaerne, men skiltet om vagtpatruljering er ved en fejl desværre endnu ikke blevet
taget hjem.
De nye huse under opførelse har også gennem længere tid været hårdt plaget
af tyverier, som nærmest
har forvandlet
boligdrømme
til mareridt.
Ikke blot byggematerialer,
men hele enheder er i nattens
mulm og mørke forsvundet
Et advarselsskilt
– desværre helt
uden betydning.

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

De pakkede reklamer og aviser
leveres hos dig – klar til omdeling

→

Du optjener løbende point til vores
gaveshop, hvis du er fast omdeler
under 18 år

→

Som voksen får du skattefri
kørselsgodtgørelse på landruter

Vi søger omdelere i alle aldre fra 13 år.

En håndværker på pladsen
kan for eksempel fortælle,
at cylinderen i låsene typisk
har en såkaldt ’byggecylinder’, som alle håndværkerne har nøgle til under byggeriet. Cylinderen skiftes
så ud ved nøgleoverdragelse til det færdige hus.
En teori kunne være, at et
byggefirma på et tidligere
tidspunkt og et helt andet
sted ikke har haft helt styr
på, hvilke håndværkere der
haft nøgle til et byggeri, og

Defence

Læs mere og søg jobbet på

blivomdeler.nu

Nybyggeriet på Plutovænget i

Ocean science

Renewable
energy

→

Start 2021
på en frisk – tjen
dine egne PENGE og
få samtidig masser
af MOTION.

Oil and gas

Bestem selv, hvornår på dagen,
du vil arbejde, indenfor vores deadline

→

→

De involverede typehusfirmaer bekræfter, der er forsvundet materialer fra flere
huse under opførelse, men
ønsker i øvrigt ikke at gå i
detaljer med
graden
af
tyverier. At
der i visse tilfælde heller
ikke har været tegn på
indbrud i de
ramte huse
kan
indikere, at der
er en nøgle
involveret i
tyverierne.

Civil
engineering

... der er klar til at tjene sine egne penge
ved omdeling af reklamer og aviser?
Vi har omdeling onsdag og
torsdag

Mistanke om nøgle

Her havde familien glædet sig til at se deres nye køkken.

Kender du en teenager...

→

fra husene, som i flere tilfælde oven i købet har nået
at være lukkede med døre
og vinduer.
Ud over at diverse byggematerialer, døre og vinduer
er blevet afmonteret og fjernet, findes også eksempler
på tyverier af et helt køkken, et bryggers, komplette
tagrender, ovenlysvinduer,
en stor byggetrailer – og
sågar er et komplet Genvex-anlæg blevet adskilt
og fjernet fra et loft, erfarer
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MacArtney global solutions
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ibbes under opførelse
liger, varevogne og byggepladser.
På baggrund af optagelser fra et vildtkamera i området, giver nogle
håndværkere udtryk for, de
formoder, at tyven eller tyvene forsvinder med tyvekosterne ad den ny cykelsti,
som sidste år førtes fra området under Tarphagevej og
frem til Guldager.
I græsområdet ved underføringen vest for Tarphagevej findes avisens
udsendte da også tydelige
dækaftryk, som umiddelbart ikke passer med snerydningsmateriel – men om
aftrykkene reelt har noget
med tyverierne at gøre, vides naturligvis ikke.
En byggegrund koster
ofte én million kroner, og et
hus koster ofte to eller tre.
Byggepladssikring koster
typisk 10-15.000 kroner.
Tyveriudgifterne dækkes
af forsikringsselskaberne
og typehusfirmaerne. Men
regningen betales i den sidste ende af de danske huskøbere, siger almindelig
logik.
Vi bringer på hjertingposten.dk en række nyttige
links til forebyggelse.

Sønderris er plaget af grove tyverier
om nøglen er tilbageleveret
eller er kommet i omløb.
Hos Syd- og Sønderjyllands Politi, fortæller vicepolitiinspektør Christian
Østergård, leder af Forebyggelsessektionen, at man
i flere år har arbejdet målrettet med information om
muligheder for sikring af
private byggepladser.
Tyveri og hæleri hænger
sammen som ærtehalm.
Så hvis folk ikke køber de
stjålne varer fra byggepladser, vil der ikke være noget
marked for byggepladstyvene. Danske byggepladser
er nærmest et tag selv-bord
for langfingrede typer – og
har de været længe. Christian Østergård, opfordrer
til bedre byggepladsindretning, og til at sikring tænkes ind fra starten. Han har
tidligere udtalt, at byggepladssikring efter hans mening er en by i Rusland, altså stort set fraværende eller
i hvert fald mangelfuld. Og
det gælder stadig:

tynde glas
ekstra lette

”Der er steder, hvor der
er styr på tingene, men
det generelle billede er, at
det halter – lige fra små
til kæmpestore byggepladser”, siger Christian
Østergård og peger på helt
åbne pladser og hegnede
pladser, hvor portene er for
ringe eller simpelthen ikke
bliver låst ved fyraften.

Fred og ingen fare

”Hvis man bare kan spankulere ind fra gaden, så er
det jo et signal til tyven
om, at her er fred og ingen
fare”, siger han og nævner,
at antallet af anmeldte byggepladstyverier på landsplan ikke har varieret meget over de seneste år.
Det er derfor også vigtigt,
alle tyverier anmeldes, så
politiets patruljeringer kan

VVS installatør
i Hjerting

intensiveres, når et område
plages – hvilket desværre
ikke altid sker i forbindelse med tyverier fra private
byggepladser eller håndværkernes biler.
Christian Østergård opfordrer også til, at både privatpersoner, håndværksfirmaer, byggefirmaet og
andre, kontakter Politiets
Forebyggelsessektion, som
gerne hjælper med besøg
og informationer til forebyggelse af tyverier fra bo-

Tekst og foto:
Claus Brinch-Danielsen

AUT. VVS INSTALLATØR
Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

7511 7472 / www.breinholtvvs.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.

89,-

Pr. m2 pålagt

Vicepolitiinspektør
Christian Østergård, Sydog Sønderjyllands Politi,
Forebyggelsessektionen.

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

TILBUD PÅ VORES
NYE FLERSTYRKEGLAS

UV-400

BREINHOLT VVS
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* Normalprisen er taget fra den aktuelle prisliste hos Hallmann.

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:
optik-hallmann.com

NY ADRESSE
Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,

Hellere spare mere. Hellere HALLMANN.

75 17 17 42
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