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SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

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

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

KOM BILLIGT, 
MILJØVENLIGT OG 
BEKVEMT RUNDT, 
I ALT SLAGS VEJR

 Smedevej 2  •  6710 Esbjerg V  •  Telefon 75 15 04 00  

www.park-have.dk

Lokal forhandler af 

BACH
Kabinescooter

 og serviceværksted

BOOK en gratis prøvetur hos dig selv eller hos os. 
Ring & hør nærmere ved Torben 20220940

HANDL HOS DIN LOKALE FORHANDLER

BOOK en gratis prøvetur hos dig selv eller hos os. en gratis prøvetur hos dig selv eller hos os. 

HANDL HOS DIN LOKALE FORHANDLER

Fås med 
3 eller 4 

hjul!

40 12 76 77
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/garanti!

Esbjerg
Housing

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.

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

Ungdomsbo klar til byggeri  
på Kystvænget i Sædding
FAMILIEBOLIGER – 
På byrådsmødet den 19. 
april blev givet tilsagn 
om 6.541.700 kroner som 
grundkapital for bygning 
af 31 familieboliger på op 
til 115 kvadratmeter i det 
kommende Kystvænget.

Forud var et tidligere æn-
dringsforslag til lokalplan 
med byggeri i to etaper og 
57 boliger trukket tilbage 
efter byggeriet i hørings-
perioden havde mødt vold-

som modstand fra bebo-
erne i området og fodfejl i 
kommunens håndtering af 
forløbet.  

”Projektet, som boligfor-
eningen nu har fremlagt 
og modtaget tilsagn om 
kommunal grundkapital 
til, svarer i store træk til 
etape ét i det oprindelige 
oplæg. Ungdomsbo er al-
lerede repræsenteret med 
flere boligtyper i det meget 
efterspurgte område vest 

for Sædding Centret,” siger 
Flemming Agerskov Chri-
stensen, direktør i Boligfor-
eningen Ungdomsbo.

Mødt med interesse
”At det tilrettede projekt gik 
glat igennem høringsfasen, 
tager vi som udtryk for, 
beboerne i området grund-
læggende er interesserede i 
étplans familieboliger til en 
fornuftig leje. Sæddingom-
rådet er jo særdeles attrak-
tivt at bo i med nærhed til 
både strand, indkøbsmu-
ligheder og store rekreative 
områder. Allerede nu har vi 
modtaget flere henvendel-
ser fra interesserede, men 
egentlig opskrivning til bo-
ligerne kan først foretages, 
når byggeriet går i gang,” 
supplerer formand Claus 
Peter Aanum.

Boligforeningen er netop 
nu ved at lægge sidste hånd 
på udbudsmaterialet sam-
men med byggerådgiverne 
fra Ingeniørværket. Inde-
haver, Finn Moe Bojsen 
også ser frem til at være en 
aktiv del af det kommende, 
spændende byggeri, som 
er planlagt med masser af 
grønne friarealer mellem 
boligerne, hvor børn kan 
tumle sig uden risiko for 
gennemkørende trafik – og 
beboerne hygge sig ved de 
planlagte lækroge. 

”Vi forventer, at kunne 
udsende udbudsmateria-
let hen over sommeren, og 
forhåbentlig kan byggeriet 
gå igang i løbet af efteråret, 
så boligerne står klar til at 
modtage de første, af de 
nye beboere allerede i efter-
året 2022,” slutter Finn Moe 
Bojsen.

Tekst og dronefoto:  
Claus Brinch-Danielsen

Boligforening er nu sikret grundkapital 
på 6,5 millioner kroner til projektet

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  

    • Fyrmestervænget 11 • 6710 Esbjerg V
75 11 67 19 / 40 11 67 19 • info@spar-2.com • spar-2.com

F.eks. kan vore lifte nå helt 
op til 7. etage, og vi har hverken 

højdeskræk eller præstationsangst.
Vi leverer kvalitet til tiden!

De 31 nye, étplans familieboliger kommer til at ligge i området mellem Kystparken,  De 31 nye, étplans familieboliger kommer til at ligge i området mellem Kystparken,  
Lyngvejs Ældrecenter og boligforeningens rækkeboliger på Strandvænget og i Fyrparken.  Lyngvejs Ældrecenter og boligforeningens rækkeboliger på Strandvænget og i Fyrparken.  

Sådan vil boligerne  
komme til at se ud. 
Illustration: Ungdomsbo.


