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ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

ellafant.dk

Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

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

Håndværkervej 38 · 6710 Esbjerg · Tlf. 31 555 833 · info@kg-s.dk · www.kg-s.dk  BÅDE PRIVAT OG ERHVERV

VI TILBYDER 
Fliserens

Algebehandling
Imprægnering

Facaderens
Tagrens 

Tagrenderens
Graffi tiafrensning

Miljø
Industrirengøring

Smæk benene op og nyd sommeren på din terrasse eller 
i din indkørsel, der ser ud som ny med en fl ise rens fra 
KGS Flise- og Facaderens. 
Kontakt os på tlf. 31 555 833 og hør nærmere. 
Husk at du kan benytte servicefradrag på fl iserens.

Graffi tiafrensning

Smæk benene op og nyd sommeren på din terrasse eller 

FLISERENS
kun kr. 35 pr. m2

inklusiv alge behandling. 

TILLÆGSPRISER:
Imprægnering kr. 15 pr. m2

IBF fugesand kr. 10 pr. m2

GODKENDT 
ALGE -

BEHANDLING 
AF TAG

fra kr. 795

TRÆNGER DINE FLISER
TIL EN KÆRLIG HÅND?

BEHANDLING 

795

Hold Hjerting Ren er for alle

RENGØRING – God ger-
ning kan ikke gøres for tit. 
Så selv om der var Hold 
Hjerting Ren i efteråret 
2020 – forårsindsamlingen 
var aflyst på grund af coro-
naepidemien – så kan du 
og din familie på søndag 
den 18. april klokken 10 til 
14 igen deltage i det hygge-
lige og snusfornuftige ar-
rangement.

Da coronarestriktioner-
ne stadig gælder, er det 
dog stadig uden fælles 
begivenheder som 
grillpølser og sam-
menstimlen. Man 
holder sig i sin 
egen ’boble’ 
og afleverer 
det skrald, 
man finder, 
i containe-
ren på 
parke-

ringspladsen skråt 
overfor Hjerting 

Badehotel.
Poser kan man 

hente i Meny eller 
Butikken, så læn-
ge lager haves. 
Der er også 
tænger til låns 
til de hurtige.

Som tidli-
gere er der 

præmier til 
dem, der 
ønsker at 

aflevere en 
kupon. Spar 

Nord giver et gavekort på 
3000 kroner til Cityforenin-
gen, der er fire gavekort 
på 500 kroner til Hjerting 
Badehotel, 10 gavekort til 
Stryhns Super Vaffelis, to 
gavekort til Breinholt VVS 
á 500 kroner og to gavekort 
til Hjerting Installations-
forretning á 500 kroner.

På landsplan deltog 
149.000 danskere i 2020. 
Fokus i år er på take away-
skrald.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Søndag den  
18. april holdes  
der igen Hold 
Hjerting Ren

Fra affaldsindsamlingen i efteråret 2020. Selve stranden bød ikke på så meget, Fra affaldsindsamlingen i efteråret 2020. Selve stranden bød ikke på så meget, 
men de hold, der samlede op ude i byen, fandt en del skrald.men de hold, der samlede op ude i byen, fandt en del skrald.


