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ERHVERV – Når man har 
den eneste ejendomsmæg-
lerforretning i byen, så skal 
det også afspejle sig i mar-
kedsandelen.  Derfor har 
ejerne af EDC Poul Erik 
Bech Esbjerg-Hjerting A/S 
sat et nyt og stærkt hold 
på opgaven med at få flest 
huse i Hjerting, Sjelborg, 
Guldager, Sønderris og 
Sædding til salg. Og få dem 
solgt, naturligvis.

De to mæglere, der nu 
sammen med blæksprut-
ten Lone Bolding skal få 
afdelingen i Hjerting op i 
højeste gear, er medinde-
haver Morten Riis Nielsen 
fra Hjerting og den nyan-

satte og meget erfarne ejen-
domsmægler Kenn Han-
sen, der tidligere har boet i 
området.

”Han er simpelthen ble-
vet headhuntet på bag-
grund af sin 26 års erfaring 

med lokalt ejendomssalg,” 
fortæller Morten Riis Niel-
sen, der ejer 25 procent af 
firmaet. Thomas Eenberg 
har også 25 procent, mens 
Poul Erik Bech A/S ejer 50 
procent.

At have stifteren Poul 
Erik Bech fra Varde med i 
baggrunden giver særlige 
fordele. For eksempel kan 
alle 70 butikker i EDC Poul 
Erik Bech-kæden sælge 
de ejendomme, som Hjer-
ting-afdelingen udbyder. 
Eller henvise købere fra 

deres køberkartoteker til 
forretningen i Hjerting. Det 
sker jo, at eksempelvis kø-
benhavnere flytter til 6710. 

Det giver i øvrigt også de 
lokale frivillige mulighed 
for at søge midler fra Poul 
Erik Bech Fonden, som alle 
forretninger i kæden bidra-
ger til med en del af salæ-
ret.

”Vi er også selv interes-
seret i at støtte det lokale 
foreningsliv med vore egne 
midler, for eksempel kun-
ne jeg da forestille mig en 
Hjerting Open-padelturne-
ring med os som sponsor,” 
siger Morten Riis Nielsen, 
hvis søn spiller fodbold i 
HIF.

Det vigtigste er imidler-
tid at få fortalt og vist de 
lokale købere og sælgere, at 
EDC er det bedste valg.

”Og det vil vi gøre med 
høj etik, ordentlighed, per-
fektion og en god faglig-
hed,” fastslår Morten Riis 
Nielsen.

”Vi vil være Hjertings 
førstevalg, og vi ser et stort 
vækstpotentiale i området. 
Og sammen med vore kol-
leger i Kirkegade i Esbjerg 
er vi i alt ni personer til at 
sælge huset,” tilføjer han.

Kenn Hansen påpeger en 
anden fordel. 

”Og så skal man ikke 
glemme, at hvis man har 
købt hus af os og kommer 
fra en anden del af Esbjerg, 
så kan vi hjælpe med at 
sælge det hus, man vil have 
solgt der. Man behøver 
ikke spekulere på at finde 
en anden mægler til det,” 
siger han.

En meget aktiv brug af 
køberkartoteket er med til 
at speede salget op.

”Vi har et åbent køber-
kartotek, dog uden navne, 
på EDCs hjemmeside, og 
hvis vi får en henvendelse 
fra en familie, der gerne vil 
købe i området, er vi ikke 
blege for at dele flyere ud i 
det eller de kvarterer, hvor 
køberne gerne vil bo,” tilfø-
jer Morten Riis Nielsen.

I anledning af de nye an-
sigter i butikken og en vel-
overstået renovering af lo-
kalerne er der en reception 
torsdag den 7. april klokken 
15-17.
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Mens vi venter  
på freden i Ukraine

Der var nok en del, der rystede lidt på hovedet, 
da redaktøren for et par måneder siden nævnte 

muligheden for en stor strøm af flygtninge fra Ukraine 
til Europa. Men desværre gik det sådan. Putin har taget 
fat på at smadre Ukraine, der på mange punkter er et 
mere moderne og velfungerende land end Rusland. 
De unge, russiske mænd, der dræbes i titusindvis på 
slagmarken, er han åbenbart ligeglad med, selv om de 
er Ruslands fremtid. Det er tænderskærende sørgeligt.

Sagen med diktatorer er, at de i sagens natur 
bliver mere og mere pressede og vanvittige i deres 
beslutninger, jo flere lande og mennesker, de invaderer 
og myrder. Der er ingen vej tilbage. Enten fortsætter de 
deres blodige metier, eller de bliver selv elimineret.

Det mest forfærdelige, som vi nu kan se så klart, 
er, at atombomben har ændret spillereglerne. Vi kan 
ikke bare beslutte at gå i krig for at fjerne Putin, som 
vi gjorde med Hitler. Han kan trykke på knappen og 
udrydde hele menneskeheden, hvis ingen i Rusland får 
stoppet ham.

Derfor er det så vigtigt, at Iran og andre diktaturer 
ikke får atomvåben. Det erkender vi nu, klarere end 
nogensinde. Einstein havde ret. Atomvåben var den 
forkerte vej at gå. At de også bør afskaffes, står lige 
så klart. Det bliver en lang vej. Man kunne håbe, at de 
handelsglade kinesere kan vise vejen. Fred og velstand 
hænger sammen.

Herhjemme og i Hjerting tager vi med åbne arme imod 
de ukrainske flygtninge. Vi har mange ukrainere bosat 
i Danmark i forvejen, og deres indsats i landbruget, 
i industrien og som medborgere har gjort, at vi ikke 
tvivler på, at de flygtninge vil udnytte deres chance. De 
er veluddannede, de vil klare sig selv, og de er nemme 
at integrere.

Det har rejst en debat om diskrimination, forståeligt 
nok. Den er svær, men vi må tage den, som det 
demokratiske land, vi er. Vi kan ikke rumme alle udefra, 
der ønsker et bedre liv, men vi kommer til at mangle 
arbejdskraft frem til 2040, fordi vi er mange, der bliver 
gamle. Skal vi have en green card-ordning? 

Eller noget andet?
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Forårs surprise til dig i hele uge 13 
25 % på ALT Anna von Lipa

25 % på ALT Pernille Corydon 
25 % på udvalgte Second Female 
30 % på udvalgte Sissel Edelbo

Intro 20 % rabat på  
BERGS potter/krukker
Kom glad

Hjerting har kun én 
ejendomsmægler-
forretning, nemlig 
EDC Poul Erik Bech 
på Gl. Guldagervej.  
Nu skal den op 
i gear med nye 
kræfter

Nyt hold hos EDC i Hjerting  
vil være nummer ét i området

De to nye mæglere og 
Hjerting-kontorets trofaste 
salgskoordinator Lone 
Bolding. Til venstre ses  
Kenn Hansen, til højre 
Morten Riis Nielsen.

Lone Bolding og  
Morten Riis Nielsen ser  
på en aktuel sag sammen.


