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Tid til en Hjertingborgmester?
Så er kommunalvalgkampen skudt i gang. Og
denne gang vil 6710 Esbjerg V kunne blive godt
repræsenteret i byrådet. Vi har givet spalteplads til de
6710-kandidater, der har ønsket det, og der har været
mange. Der er endnu flere på stemmesedlen. Man kan
se dem alle på esbjerg.dk.
Britta Bendix er i mellemtiden forsvundet ud af
billedet, da hun er blevet direktør for en stor, offentlig
uddannelsesinstitution. Men skulle man ønske sig at
stemme lokalt, er der masser af andre kandidater at
vælge imellem.
Hjertingboen Anne Marie Geisler Andersen fra
Radikale Venstre er værd at dvæle ved, for hun kan få
en nøglerolle, når valgkampen er sluttet og stemmerne
er talt op. Der står nemlig to blokke overfor hinanden
ved valget. Og hun er ikke med i nogen af dem.
På den røde side er der indgået valgsamarbejde
mellem Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.
I det blå ringhjørne står borgmester Jesper Frost
Rasmussens politiske venner klar i et valgteknisk
samarbejde mellem Venstre, Det Konservative
Folkeparti, Nye Borgerlige, Borgerlisten i Esbjerg
Kommune, Liberal Alliance, Kristendemokraterne,
Dansk Folkeparti og Esbjerglisten.
Forestil jer, at de to blokke bliver lige store, og
at Anne Marie Geisler Andersen bliver tungen på
vægtskålen. Så vil hun måske kunne lave en ’Sofie
Valbjørn’ som på Fanø, hvor borgmesteren fik et
flertal bag sig trods Alternativets få stemmer. Jo, det
kan blive en spændende valgkamp, selv om Jesper
Frost Rasmussen unægtelig står stærkt med alle de
spændende investeringer, som Esbjerg har kunnet
tiltrække.
Vi siger bare: Husk at stemme. Der er noget for enhver
ved dette valg, og det vil da være ærgerligt, hvis din
foretrukne kandidat kom til at mangle lige præcis én
stemme, ikke?
Her i 6710 er der stadig fremgang. Der udbygges på
livet løs i Sønderris, Aldi er ved at bygge i Guldager, og
Netto tripper for at komme i gang mellem Hjerting og
Sjelborg, hvor der kommer 200 byggegrunde.
Det grønne tænkes der heldigvis også på, som man
kan læse her i avisen. Vi får hundredvis af nye træer,
takket være en ihærdig indsats fra NaturSydVest og
andre aktører. Det højner livskvaliteten.
God efterårsferie!

Pladsen set lidt fra oven.
Foto: Eve Luftfoto.

Indvielse af Guldagerringen
blev et pænt tilløbsstykke
Snoreklip til ny naturlegeplads og en
energisti i Guldager tiltrak 100 personer
FRITIDSLIV – Guldager
Borgerforening har siden
2010 arbejdet på at få etableret Guldagerringen, der
i landsbyplanen for Guldager beskrives som det
nye og aktive rum i landsbyen, der understreger visionen om den sunde landsby med fokus på motion.
”I 2015 blev multibanen,
bålhytten og udendørsfitness på boldbanen i Guldager taget i brug, og i 2017
blev en række energistier
indviet, hvorefter der blev

sat fokus på, at få etableret
en naturlegeplads og en sti
langs Skelbækvej til Guldager Møllesø. Det lykkedes, blandt andet med støt-

te fra flere fonde og Esbjerg
Kommune, at få skaffet de
økonomiske midler til naturlegepladsen og energistien, der blev etableret i
foråret 2021,” fortæller borgerforeningens formand
Jørn Gade Pedersen.

Søren Heide Lambertsen
klipper den røde snor.
Foto: Ole Schultz.
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T. Asmussen

Æsker fra KIT Kompany:

Crepepapir blomster · Stempel
Krympeplast · Vævning · Stoftryk
Kom også og se alle
de fine recycled tunikaer
og kjoler fra Sissel Edelbo

Positiv udvikling

Formanden for Teknik- &
Byggeudvalget i Esbjerg
Kommune, Søren Heide
Lambertsen, påpegede i sin
tale vigtigheden af, at lokale
kræfter gør en indsats for, at
sikre en positiv udvikling
i et lokalområde. Det er
Guldager et godt eksempel
på, idet der efter lukningen
af Guldager skole er sket
en positiv udvikling med
blandt andet etablering af
Den internationale skole,
den kommende ny dagligvarebutik og etableringen
af Guldagerringen med de
mange aktivitetsmuligheder.
Herefter klippede Søren Heide Lambertsen den
røde snor over.
Indvielsen fortsatte med
at de fremmødte hyggede
sig med en pølse og lidt at
drikke.
Efter en til to timer kunne Guldager Borgerforening se tilbage på et godt
arrangement med stor opbakning.
-fina
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På grund af forsamlingsforbuddet skete indvielsen
desværre først mandag den
28. september 2021 klokken
17.
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