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Arbejdskraft  
og uddannelser

Så har vi taget hul på 2022. Internationalt ser 
det grumt ud med Ruslands truende adfærd 

mod Ukraine. Nationalt og lokalt ser det godt ud, 
men en invasion af Ukraine vil uden tvivl påvirke os. 
Der vil komme flygtninge, og der vil komme uorden 
i de økonomiske systemer og en voldsom politisk 
krise mellem de liberale demokratier i vest og Putins 
Rusland. Lad os alle bede til, at konflikten løses med 
diplomatiske midler. Det modsatte scenarie vil være 
skræmmende.

Nationalt går det som sagt godt, næsten alt for godt. 
Der mangler arbejdskraft i mange serviceerhverv, 
på hospitalerne og i industrien, mens mange 
højtuddannede unge med hovedsageligt humanistiske 
uddannelser ikke ønsker at flytte fra København og 
Aarhus. De lægeuddannede vil også helst blive i de 
store byer. 

Det går også ud over Vestjylland og Sydvestjylland, 
hvor mange firmaer forgæves forsøger at rekruttere 
arbejdskraft.

Måske skal vi se til Norge. Her får unge, der rykker 
mod nord, eftergivet studiegæld, og de før løntillæg for 
at tage job i Finnmark. Men vi kan også presse på for 
at få genåbnet uddannelser, for eksempel seminariet 
i Ribe. Det hører man desværre ingen fra byrådet sige 
noget om. Men det vil gavne hele kommunen. 

Esbjerg har heldigvis fået medicinstuderende 
og jurastuderende, men det må ikke stoppe her. Vi 
burde måske have en turismeuddannelse eller en 
naturvejlederskole? Lad os slippe fantasien fri. Og lad 
os gerne få private initiativer også.

Helt lokalt, så boomer det. Byggegrundene går 
som varmt brød, virksomhederne trives, dog med det 
forbehold, at mange savner arbejdskraft. Guldager 
har fået et supermarked, og Butikken i Hjerting føres 
videre.

Det nedlagte plejehjem Strandgården står tomt. Her 
kunne der måske efter en om- og tilbygning være et 
dejligt friplejehjem eller boliger for selvhjulpne ældre? 
Beliggenheden er superb, så investorerne står nok 
allerede klar. 

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

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

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

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

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

”Læ-
ringskurven 

har været me-
get stejl,” siger 

Susanne Dyre-
borg med et smil. 
Hun er den ny 

ejer af Butikken, 
som fremover får tilføjet 
hendes navn. 

Siden midt i januar har 
Butikken fyldt alt for hen-
de. 

Først var hun med tidli-
gere ejer Mie Hyttel på ar-
bejde med tusindvis af in-
formationer om, hvad der 
sælger godt, navne på leve-
randører, og hvordan man 
betjener kasseapparatet.

Siden er hun sammen 
med sin mand Torben Gre-
gersen gået i gang med at 
sætte Butikken i stand, så 
kunderne kan se, at der er 
sket noget, når hun åbner 
igen lørdag den 12. februar.

Det var ellers lidt af en 
mavepuster, da Susanne 
Dyreborg på aftenen den 
16. november måtte ind-
se, at hun på trods af et 
personligt godt valg ikke 
havde nok stemmer til at 
fortsætte som Dansk Fol-
kepartis lokalpolitiker i Es-
bjerg Byråd. 

”På valgaftenen blev jeg 
rigtig skuffet. Vi havde 
kæmpet for det, og jeg sy-
nes, der var mange ting jeg 
gerne ville være med til at 
ændre, og mange borgere 
jeg gerne ville hjælpe,” si-
ger Susanne Dyreborg.

Men nu stod hun uden 
et arbejde. Jobbet som øko-
nomiassistent på UC SYD 
havde hun sagt op i august, 
så hun havde god tid til 
valgkampen. Men selv om 
det kan virke som noget af 
et selvmål, ser Susanne Dy-
reborg det som et tiltrængt 
skub til at vælge en ny ret-
ning. 

”Hvis jeg ikke skulle 
være politiker, ville jeg 
ikke arbejde med økono-
mi og udbud. Så jeg tvang 
mig selv til at tænke andre 
tanker. Det var et bevidst 
valg,” forklarer hun. 

Da hun så, at Butikken 
søgte en ny ejer, var hun 
ikke i tvivl om, at det kun-
ne være noget for hende. 
Hun kan godt lide kon-
ceptet med nogle udvalgte 
lækre produkter, så det vil 
hun køre videre.

”Jeg kan godt lide, at vi 
har lækre produkter og 
ved, hvor de kommer fra. 
Her har vi en velfungeren-
de butik med stamkunder 
og turister. Jeg skal tilby-
de det, folk gerne vil have. 
Men jeg skal også udvikle 
på det,” siger hun. 

Blandt andet har hun 
planer om at få kunsthånd-
værk ind i butikken. Hun 

håber, hun kan gøre det så 
spændende, at folk gerne 
vil ned og se, hvad hun nu 
har fundet på. Med tiden vil 
hun også arrangere events 
– gerne sammen med loka-
le samarbejdspartnere. 

Hun har hovedet fuldt 
af Butikken lige nu. Men 
hun afviser, at hun er fær-
dig som politiker, selv om 
hun ikke på nuværende 
tidspunkt har planer om at 
stille op til kommunalval-
get igen. 

”Jeg ved ikke, om jeg er 
færdig med politik. Det 
tror jeg ikke. Jeg er stadig 
med i partiet og i bestyrel-
sen for vores lokalforening, 
og jeg interesserer mig for 
samfundet og politik. Men 
lige nu har jeg nok at se til,” 
siger hun. 

Tekst og foto:  
Katrine Friisberg

Susanne Dyreborg har kastet sig ud  
i noget helt nyt som butiksindehaver

Butikken er et nyt eventyr  
for tidligere viceborgmester

• Født i 1966  
i Østerbyen 

• Uddannet økonom 
• 1. viceborgmester i 

Esbjerg Kommune 
indtil nytår. Hun blev 
valgt ind i Esbjerg 
Byråd for Dansk 
Folkeparti i 2017, men 
opnåede ikke genvalg 
i 2021 

• Har arbejdet i Esbjerg 
og Varde Kommune 
– blandt andet som 
områdechef inden for 
ældresektoren i Varde 
Kommune 

• De sidste mange år 
har hun arbejdet med 
indkøb og udbud først 
på VUC, så på EUC 
Vest og til sidst på UC 
SYD 

• Hun sagde sit job 
op i august før 
valgkampen til 
kommunalvalget i 
november 2021  

• Bor i Lifstrup 
• Er gift med 

Torben Gregersen, 
selvstændig 
gulvmand. De har tre 
voksne børn

Susanne  
Dyreborg

Susanne Dyreborg er fra start alene i Butikken. Hvis hun vælger at blive aktiv politiker igen, vil hun dog have ansatte i Butikken. 
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