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Esbjerg kan ende 
med at få et 
succesvalg

Valgkampen til Folketinget er i fuld gang. Vi står 
midt i en verden med krig, mangel på energi i 

Europa, en galoperende inflation, stigende ledighed 
og en truende konkursbølge blandt mange små og 
mellemstore firmaer, men Radikale Venstre ville have 
et valg og fik det. 

Heldigvis har vi retfærdige og åbne valg. Vi kan se 
i diktaturstater, hvordan samfundet går i forrådnelse 
uden den friske ilt, som demokrati, ytringsfrihed og 
personlig frihed er. Så er et valg trekvart år før tid til 
at leve med.

Før kommunalvalget spåede vi, at borgmester Jesper 
Frost Rasmussen ville kunne spadsere let og ubesværet 
tilbage til sit borgmesterkontor efter valget. Sådan 
blev det også. For vælgerne belønner resultater, de kan 
lide stabilitet, og de kan lide kandidater, der kæmper 
for deres sag og lokalsamfund uden at beklikke 
modstanderne.

Et folketingsvalg er helt anderledes end et 
kommunalvalg. Der er kun 179 pladser inklusive de fire 
til Grønland og Færøerne, så kun de store partier kan se 
frem til mere end ét mandat i en storkreds. 

Ser vi på, hvordan Esbjerg og Fanø, som er en del af 
Esbjerg Bykreds, kan tænkes at blive repræsenteret, 
er det næsten utænkeligt, at Anders Kronborg (S) ikke 
bliver genvalgt. Den mand er her, der og allevegne, også 
på Fanø. Og han er hurtig til at tage lokale sager op.

Så er spørgsmålet, om Esbjergs øvrige kandidater kan 
samle stemmer nok. Hvis vælgerne i Trekantområdet er 
meget enige om, hvem de ønsker på tinge, bliver det 
en hård kamp. Men denne gang er der mange stærke 
kandidater her i Esbjerg og på Fanø, så et bud herfra er, 
at vi får minimum tre kandidater valgt.

God valgkamp og god efterårsferie!

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

Hjerting skal have en va-
skeægte landgangsbro, og 
det skal ske ved at forlænge 
den nuværende ponton 12 
meter ud i bugten, så lav-
bundede skibe kan lægge 
til. Den vil også, og det vil 
ske først, da det vil gavne 
flest, blive forlænget ind til 
strandbredden.

Det fortæller en lokal 
arbejdsgruppe bestående 
af Arne Lorenzen, Peter 
Petersen, Thorvald Børs-
mose, Michael Jørgensen 
og Ib Christensen. Som 
repræsentanter for blandt 
andet Hjerting Kanelaug, 
erhvervslivet, fritidsfisker-
ne og den lokale, maritimt 

interesserede befolkning 
har de sat sig for at få ført 
idéen ud i livet.

Vil søge fonde
Prisen på projektet lander 
på cirka én million kroner 
med de nuværende priser 
på træ, men det ser de ikke 
som nogen uoverstigelig 
hindring.

”Vi så jo med stiftelsen 
Frihavn, at det kunne lade 
sig gøre at få folk til at beta-
le for være en del af en god 
idé, og vi vil også søge fon-
de, som vi håber og tror vil 
give størstedelen af mid-
lerne. Så vi er optimister,” 
siger Peter Petersen.

Idéen opstod, fordi der 
kom en henvendelse fra 

Torben Korsgaard fra For-
eningen Martha på Fanø, 
der står for sejladsen med 
Martha af Sønderho.

”De ville mægtig gerne 
kunne lægge til her under 
deres sejladser i Ho Bugt. 
Og det vil da være fint, hvis 
deres gæster kunne en lille 
tur rundt i Hjerting, købe 
en is hos Stryhns eller stik-
ke hovedet ind i en af butik-
kerne”, siger Peter Petersen.

God dybde for små både 
Nationalparkens skib, Va-
dehavet, vil også kunne 
lægge til, det samme vil 
Langli, kajakroerne og ka-
nerne.

Gruppen har regnet ud, 
at der ved højvande vil 

være op til to meter dybt i 
tre-fire timer ude ved en-
den af broen. Og den skal 
laves, så man altid kan gå 
tørskoet derud, enten for at 
ro, sejle eller hoppe i van-
det.

Projektet vil blive præ-
senteret på et borgermøde 
på Hjerting Badehotel ons-
dag den 26. oktober klok-
ken 16.30. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

En forespørgsel fra foreningen bag turbåden Martha af Sønderho på Fanø gav en 
arbejdsgruppe idéen til at udvide pontonen ved Hjerting Strand til en landgangsbro

Lokal gruppe vil skaffe 
Hjerting en landgangsbro

Sådan vil den ny landgangsbro nogenlunde komme til at se ud. Tegning: Arkitekt John. E. Pallesen.

  Go' energi !


