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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- og treværelses lejligheder i Esbjerg.
Både møbleret og umøbleret.

Der gives god leje
og sikkerhed/garanti!

Esbjerg
Housing

Kontakt Brian Jørgensen

40 12 76 77

Ring for et godt tilbud
på 69 15 67 10
eller se på firststop.dk

SÆDDING

Trods jobskiftet bevæger
David Dupont-Mouritzen sig
stadig i det martime miljø, da hans
kontor ligger på Nordre Dokkaj.

Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V
69 15 67 10 · saedding@firststop.one
DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

Fra museum til milliardprojekt

Mangler I tæpper?

David Dupont-Mouritzen skal i sit ny direktørjob hos CIP styre et milliardprojekt

- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend
LÆKKER BERBER

LUKSUS BERBER

Mange farver.
Pæn og velegnet til
alle rum.
4-500 cm. bredde.
Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet
med kompakt
skumbagside.
4-500 cm. bredde

89,-

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

Grøn omstilling

{

fortsat

Sædding Centret
Fyrvej 34B
6710 Esbjerg V
tlf. 21 86 96 12
tpspost@saedding.nu

Læs mere om Frivilligforeningen
og de mange forskellige aktiviteter på:
Facebook “f ” Logo

www.sædding.nu
Træfpunkt Sædding

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

● Totalrenovering af
badeværelser
● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde Vi giver gerne tilbud eller overslag
● Tekniske
- enten det gælder
installationer nybyggeri,
modernisering
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Aut. VVS
Installatør

ERHVERV – Det vakte opsigt, da David
Dupont-Mouritzen
fra
Hjerting opsagde sit udmærkede job som direktør
for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Hans tiltræden som Project Director eller projektdirektør på det milliardstore
PTX-projekt, som Copenhagen Infrastructure Partners
(CIP) har planlagt i Esbjerg,
er lige så overraskende.
Vi har besøgt ham i hans
kontor på Nordre Dokkaj.
Hvad skal du i dette job?
”CIP er kapitalforvalter
for blandt andet pensionskasser, og formidler penge
til projekter, som havvindmølleparker, biogasanlæg
og den slags energiinfrastruktur, der bidrager til
den grønne omstilling. Min

opgave er at være i front på
det PTX-projekt, der skal
op at stå her i Esbjerg, hvor
man med vedvarende energikilder fra havvind laver
grøn ammoniak. Processen med at lave ammoniak skaber desuden en stor
mængde varmt vand som
kan bruges til eksempelvis
opvarmning. Og netop den
store mængde overskudsvarme gør det oplagt at placere anlægget i nærheden
af en større by med et fjernvarmenet, der kan aftage
den. Og hvorfor så lige Esbjerg? Udover muligheden
for at bruge overskudsvarmen på en begavet måde,
så har Esbjerg Danmarks
største vestvendte havn,
hvorfra man kan udskibe
ammoniakken,” forklarer
han, ligesom Esbjerg også
er relativ tæt på de kabler

der tager imod de store
mængder vindstrøm, der
kommer fra havvindmølleparkerne i Nordsøen.

Skal finde specialister

Du er jo ikke ingeniør, hvad
skal du så helt konkret?
”Jeg skal få rigtigt mange
brikker til at falde på plads
på samme tid. Jeg skal sørge for, at en række specialister leverer ind til projektet,
så vi kan realisere Europas
største PtX-anlæg. Det er
jo ikke en naturlov, at det
bliver til noget, bare fordi
pengene er der. Der skal
udarbejdes et grundlag,
der er så overbevisende, at
der er garanti for at økonomien hænger sammen,
og at vi har styr på både
risikohåndteringen og miljøhåndteringen. Ellers kan
det ikke realiseres.”

Ammoniak er et farligt produkt. Hvordan takler I de bekymringer, det giver?
”Ammoniak er ikke ufarligt, men man har produceret det i mere end 100
år, og derfor bygger det på
en meget sikker og kendt
teknologi. Derudover vil
afstand til bebyggelse sammenholdt med anlæggets
sikkerhedsforanstaltninger
skulle godkendes af myndighederne.”
Hvad er der af arbejdspladser i det?
”Der forventes at være
100-150 ansatte, når projektet er i drift. Dertil kommer
de mange job hos leverandører under opførelsen.”

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Nu åbner Steen kajakbutik i Sædding
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eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 60 22
Fax 75 11 78 75

Kom med på bølgen den blå, når
kajak- og paddle board-butikken åbner
HANDELSLIV – Mandag
den 1. marts i det herrens
corona-år 2021 traf Steen
Lehmann Larsen en hurtig
beslutning. Og der var kort
fra tanke til handling. Han
etablerer nemlig fra 1. april
KajakShoppen i Sædding
– nærmere betegnet på
adressen Fyrvej 34B – med
egen indgang over for Fakta, så de op til fem meter
lange kajakker nemt kan
komme ind i butikken og
ud igen, når de er solgt til
glade kajakroere.
Siden lejemålets overtagelse har Steen knoklet
– assisteret af kæresten
gennem mange år, Helle

Rosenkrantz, når hun har
fri fra sit eget arbejde – for
at få de omkring 400 kvadratmeter lokaler gjort klar
til kajakker, paddle boards
og andet udstyr, der forhåbentlig ankommer så
betids, at der kan holdes
åbent klokken 10-15 alle
dage i påsken.
Steen Lehmann Larsen
er en kendt figur i surferkredse og siger til Hjerting
Posten, at han har tillid til,
at der er et behov for både
at kunne få rådgivning og
handle grej lokalt.
Tekst og foto:
Claus Brinch Danielsen

Steen L. Larsen og kæresten Helle Rosenkrantz knokler for at få
KajakShoppen på Fyrvej 34 B i Sædding klar til påsken.

