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En hård tid for
mange firmaer
Beskæftigelsen er tårnhøj, ledigheden lav. Der
er gang i økonomien efter Corona, også lokalt.
Alligevel har vi her på avisen på det seneste fået trælse
beskeder fra advokater, der bestyrer konkursboer.
Beløbene, vi mister, er foreløbig ganske små, men
det er hjerteskærende at læse forklaringerne fra
advokaterne om, hvorfor det er gået galt. Ofte havde
firmaet haft et ganske udmærket 2021 med et fint
overskud, men så har begivenheder udefra smadret
deres forretning. Manglende leverancer, brudte
kontrakter og meget andet, indehaveren ikke selv har
været herre over.
Oven i dette kommer de Corona-lån, som nu skal
afvikles til staten på ganske kort tid. Her kunne staten
godt havde givet bedre betingelser. Og havde man
satset på, at ens pengeinstitut ville hjælpe, bliver
nogle firmaer skuffede. Eller må betale dyrt for det.
I den her situation kan der kun opfordres til alle i
det offentlige og i de store, velpolstrede firmaer, at
de betaler deres fakturaer hurtigt til de små. Det kan
måske forhindre nogle konkurser. Man kunne måske
også udlicitere noget arbejde til en kollegavirksomhed.
Og så skal vi huske at bakke dem op, hvis de starter
igen. Coronaens eftervirkninger er kommet nu.
Heldigvis har vi haft en skøn august måned, og
i Hjerting slutter den med et ordentligt brag af en
byfest, der i år er en halv dag længere end vanligt og et
program, der sprudler med nye tiltag.
Bak op! Kom og fest med på fodboldbanerne bag
Hjerting Skole fra torsdag til lørdag.

Sådan ser et første spadestik ud sådan set lidt fra dronehøjde.

Ungdomsbo forventer rift
om 32 nye boliger i Sædding
I uge 36 begynder byggemodningen af det areal, der kommer til at hedde
Kystvænget i Sædding. Derefter påbegyndes opførelsen af 32 lave dobbelthuse
UDVIKLING – Efter fem
års forarbejde og efter en
sejr til lokalrådet, som ikke
ønskede højhuse i området, var der fredag den
19. august endelig første
spadestik til 32 nye, lave
boliger i Sædding. Det
grønne område vil få navnet Kystvænget, når det er
bebygget. Det blev en varm
og festlig dag, hvor selv
borgmester Jesper Frost
Rasmussen tog sig tid til at
være med.
Første taler var hovedbestyrelsesformand Claus
Peder Aanum fra Ung-
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Har du ikke
fået avisen
i postkassen?

Nillers Pølsevogn var
et populært islæt ved
begivenheden. De kolde
sodavand var også populære
på den meget varme dag.

domsbo. Han glædede sig
over den store interesse for
byggeriet.
”Vi har været fem år undervejs med det her. Men
det vil nok tiltrække mange, også børnefamilier,
med den gode beliggenhed
så tæt ved kysten. Så vi forventer mange nye medlem-

mer, måske endda borgmesteren,” lokkede han med
et smil.

Boliger til alle

Jesper Frost Rasmussen
takkede for invitationen og
var oprigtigt glad for udsigten til 32 nye udlejningsboliger i Sædding:

”Vi får 32 topmoderne
boliger på et af de mest
attraktive steder i Esbjerg
Kommune, kun et stenkast
fra Sædding Strand. Det er
et areal, der nok har været
brugt mest til hundeluftning og små gåture, men
nu kommer der boliger,”
bemærkede han.
”Nogle steder i landet er
byggeriet gået i stå, men
her lykkes det. Og vi har
brug for boliger i alle prisklasser. Det støtter også de
virksomheder, der har brug
for arbejdskraft. Og den
blandede by, man taler så
meget om i Danmark, kan
vi lave i Esbjerg. Det bliver
dobbelthuse med terrasse, både for ældre, der har
solgte huset og for børnefamilier,” tilføjede han.
Byggeriet vil gå i gang
i uge 35 eller 36, fortæller Ungdomsbos direktør
Flemming Agerskov Christensen. Det kommer med
byggemodning og alt andet
inklusive til at koste 70 millioner kroner.
Boligerne bliver fra 95 til
115 kvadratmeter i størrelse, og den billigste husleje
kommer til at ligge på cirka
8000 kroner plus forbrug.
Husenes højde er maksimalt 3,7 meter. Tagene skråner let og er beklædt med
tagpap.
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