
6  27. april 2022Hjerting Posten

Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.
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Meget mere end revision

Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

40 12 76 77
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/garanti!

Esbjerg
Housing

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.

VI SØGER

ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

ellafant.dk

Fem glade kassedamer og  
en glad kassemand i Meny

KÅRING – Hele seks af 
kassemedarbejderne i su-
permarkedet Meny blev i år 
indstillet til titlen som årets 
sødeste kassedame. En af 
de indstillede Jesper Bon-
nerholdt kunne ikke agere 
fotomode. Det kunne til 
gengæld de fem øvrige ind-
stillede kassedamer m/k.

”Og godt nok er der et 
sammenfald i navnene, 
men absolut ingen nepo-
tisme – kun gode relatio-
ner,” forsikrer chefen for 
foretagenet, Lars Hansen, 
med et stort smil, mens han 
både deler flotte buketter 
ud og remser navnene på 
de udvalgte kandidater op: 
Marlene Frahm, Maibritt 
Gadeberg Laursen, Britt 

Cederholm Laursen, Julie 
Cederholm Iversen og Rik-
ke Smorawski.

Det er ugebladet Hjem-
met, der, for nu niende 
gang, har bedt alle kun-
der hos alle landets køb-
mænd og supermarkeder 
om at indstille deres helt 
egen kassedame-favorit, 
og i fjor var det faktisk en 
Meny-medarbejder, der løb 
med prisen, nemlig Jørgen 
Sørensen fra Meny i Harlev 
ved Aarhus.

”Vi var også med sidste 
år, men med færre kandi-

dater. Derfor glæder jeg 
mig over den positive frem-
gang, og over at kunderne 
indstiller vores medarbej-
dere,” lyder det fra Lars 
Hansen. 

Han erkender dog sam-
tidig, at ingen af hans seks 
kandidater vil løbe med 
den endelige sejr i årets 
dyst.

”Vi nåede ikke helt frem 
til finalen, men vi er stolte 
over at have været med,” 
understreger han – men 
glæder sig også over, at 
en Meny-medarbejder fra 

Køge var blandt de i alt fem 
kandidater på landsplan, 
der nåede hele vejen til fi-
nalen. 

I år har Hjemmet især 
haft bud efter kunderne for 
at hylde de mange kasseda-
mer, der har taget en eks-
tra tørn i forbindelse med 
corona-pandemien. Mange 
af dem påtog sig nemlig en 
plads i allerforreste linje og 
sørgede for, at alle kunne 
handle ind i landets butik-
ker.

Tekst og foto: Jens Bytoft

For niende gang 
har kunderne hos 
landets købmænd 
og supermarkeder 
indstillet lige 
præcis deres 
personlige 
kandidat til titlen 
som årets sødeste 
kassedame

Fem indsigelser mod kommuneplan

BEKYMRING – Det poli-
tiske ’Forslag til kommu-
neplan 2022-2034’ i Esbjerg 
Kommune bliver mødt 
med fem indsigelser fra 
lokalrådet i Sædding-Fovr-
feld. Det oplyste formand, 
Lise Retbøll, på rådets ge-
neralforsamling.

Indsigelserne sker, fordi 
vi ønsker at sikre, at kom-

munen ikke på et senere 
tidspunkt vil få mulighed 
for at komme med bemærk-
ninger som ’I kunne jo bare 
have gjort indsigelse’, når 
eller hvis, der opstår pro-
blemer,” lød det fra forman-
den – tilsyneladende belært 
af tidligere erfaringer.

”Igen kan vi konstate-
re, at borgere ikke har fået 

en direkte orientering af 
kommunen, når forslaget 
til kommuneplan lægger 
op til, at et område skal 
skifte status. Vi kan også 
se, at kommunen, ad den-
ne ’bagvej’, forsøger at give 
tilladelse til etagebyggeri, 
og det endda i områder, 
hvor Lokalrådet, sammen 
med beboerne, tidligere 

har fået politisk accept af, 
at der kun må bygges i op 
til to etager,” fortsatte Lise 
Retbøll.

Ikke desto mindre slut-
tede formanden sin beret-
ning med en tak for godt 
samarbejde til Esbjerg 
Kommune – også selv om, 
rådet altså ikke altid er eni-
ge med politikerne.

Tekst: Jens Bytoft

Lokalrådet i Sædding-Fovrfeld anker over at ’berørte parter’ 
ikke får besked, når der er optræk til ændringer

De fem søde kassedamer: Fra venstre Marlene Frahm, Maibritt Gadeberg Laursen, (siddende ved 
kassen), Britt Cederholm Laursen, Julie Cederholm Iversen og Rikke Smorawski.


