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De lokale aviser  
i fare for at dø

Coop, Forbrugerrådet, Dansk Industri og en 
række aktører på venstrefløjen har netop 

lanceret et stykke lobbyarbejde for at få erstattet Nej 
tak-ordningen med en Ja tak-ordning. 

På overfladen ser det vældig fornuftigt ud, da det 
sælges som en kamp mod et enormt papirspild. Men 
laves loven om, risikerer stort set alle lokale aviser at 
måtte lukke, også Hjerting Posten.

Sagen handler om reklameaviser. Coop erkender, at 
deres salg falder i mange områder, især udenfor de 
store byer, hvis de holder op med at uddele reklamer. 
Men Coop vil gerne spare penge på reklameaviserne 
og regner med, at en Ja tak-ordning vil få så få borgere 
til at sige ja tak til reklameaviser, at alle, også deres 
konkurrenter, vil holde op med at uddele dem.

Hvis lovforslaget gennemføres, vil distributions-
selskaberne, og det er her i området FK Distribution, 
standse deres omdelinger. Alternativt kan de begynde 
at omdele pakkepost. Det er der stigende efterspørgsel 
efter. Eller FK Distribution kan mangedoble prisen for 
at uddele distriktsaviser. Og så kan det slet ikke løbe 
rundt at udgive lokalaviser længere. Kun dagbladene 
får statsstøtte, vi får intet. I forvejen er papirprisen 
røget i vejret, hvilket Hjerting Posten foreløbig ikke har 
ladet gå ud over kunderne. Flere og flere annoncekroner 
ryger også til Google og Facebooks aktionærer.

Sagen har medvind, fordi reklameaviserne er 
så synlige. Ingen kan med deres egne øjne se det 
miljøskadelige i at køre en tur til Skagen eller rejse på 
skiferie, men reklamer og aviser er synlige og irriterende 
for mange. Vores avis er imidlertid produceret på 
miljøvenligt papir, der er lavet at genbrugte aviser 
og træmasse fra de nordiske skove, der hele tiden 
genplantes. Og farverne er 100 procent vegetabilske. 
Ved bortskaffelse kan avisen bruges til nye aviser eller 
brændes af og blive til miljøvenlig fjernvarme.

Løsningen for dem, der er irriterede, er jo blot at 
tilmelde sig Nej tak-ordningen. Man kan endda tilvælge 
den lokale distriktsavis i ordningen, så man ikke 
risikerer at miste Hjerting Posten i postkassen. Men en 
Ja-tak-ordning vil slå lokalaviserne ihjel. 

Søg tilskud fra 
Nationalparken

NATIONALPARKEN 
– Igen i år uddeler Natio-
nalpark Vadehavet 75.000 
kroner i støtte til lokale 
projekter og lokale net-
værksarrangementer. For-
målet skal understøtte nati-
onalparkplanen.

Nationalparkens besty-
relse har udvalgt fire emner, 
som der kan søges tilskud 
til: Lokale netværksarran-

gementer, udvikling af nye 
events, forbedring af mu-
lighederne for friluftsliv, 
og forbedring af naturen i 
nationalparken.

I lighed med foregående 
år, er der i 2022 afsat i alt 
75.000 kroner.

Der er ansøgningsfrist 15. 
marts 2022. Det maksimale 
beløb per projekt er 10.000 
kroner.

Man kan læse mere på 
nationalparkvadehavet.dk, 
hvor man hente det obli-
gatoriske ansøgningsske-

ma og finde en vejledning. 
På hjemmesiden kan man 
også finde link til national-
parkplanen.

Nationalparken uddeler 
i øvrigt igen i år tilskud til 
ikke-kommercielle arran-
gementer, der er med til at 
markere Nationalparkda-
gen, som i år afholdes søn-
dag den 22. maj.

Nationalparken har af-
sat i alt 50.000 kroner, og 
ansøgningsfristen er den 
15. marts 2022. Har man 
spørgsmål, er man velkom-
men til at ringe til konsu-
lent Marianne Thorlund 
Tølbøll på 91 33 47 15.

-fina

75.000 kroner skal fordeles på lokale 
projekter, og der er penge til fejringer 

International skole bygger en 
ny børnehave med plads til 65

SKOLELIV – En ny børne-
have med plads til 65 børn 
i alderen tre til seks år vil 
i juni måned i år stå klar 
ved Esbjerg International 
School i Guldager. Det be-
tyder, at børnehaven kan 
rumme 20 ekstra børn. 
Fondsmidler betaler den ny 
børnehave, der kun koster 
5,5 millioner kroner.

Byggeriet er gået i gang 
for få uger siden, så det er 
gået forbløffende hurtigt 

med at få ’skallen’ på plads. 
Og det er der en forklaring 
på, fortæller administra-
tionschef Jesper Hammer, 
der er tovholder på bygge-
projektet.

”Da vi havde fået revet 
den gamle pedelbygning 
ned og støbt fundament, 
havde totalentreprenør CM 
Byg ApS allerede bygget 
alle vægge i deres store hal 
i Gredstedbro, så de kom 
hurtigt op at stå, og der 

kom hurtigt tag på, så det 
hele ikke druknede i regn,” 
smiler den tilfredse admi-
nistrationschef.

Skolen, der også tidli-
gere har haft held med at 
tiltrække store sponsorer 
til deres byggeprojekter, 
har denne gang fået børne-
haven betalt af midler fra 
Claus Sørensens Fond, Den 
A. P. Møllerske Fond, Lida 
og Oscar Olsens Fond samt 
Esbjerg Fonden.

Byggeriet er så grønt som 
muligt, der er blandt an-
det brugt genbrugstræ på 

yderfladerne. Men da der er 
strikse krav til udluftning, 
vaskemaskiner, antal vand-
haner, toiletter med meget 
mere i en daginstitution, er 
der grænser for, hvad man 
kan gøre. Men der kommer 
da også to Clever-opladere 
til elbiler, fortæller han.

Skole og børnehave rum-
mer nu 325 børn, en vækst 
på fem om året. Alle kan 
skrive deres børn op til 
børnehaven.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Stabil vækst har betydet pladsmangel i 
Esbjerg International Schools børnehave

Finder man på et godt arrangement, kan det jo ske, man får 
brug for lokalt øl fra WestBrew. Foto: Ulrik Pedersen.

MFG Byg, Sjelborgvej 62, Hjerting  
Ring 20 87 83 80 for en uforpligtende snak!

Din lokale murer
• Til- og ombygning • Badeværelser  
• Fliser og klinker • Tagarbejde  
• Facaderenovering • Omfugning 
• Pudsning • Vandskuring • Køkken 
• Reparationer • Hovedentreprise

Alt indenfor murerarbejde – inde og ude

Administrationschef Jesper Administrationschef Jesper 
Hammer glæder sig over, at Esbjerg Hammer glæder sig over, at Esbjerg 
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