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SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Dorte Veis Svendsen
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Lene Nørby Nygaard

Lene Overgaard Langelund
Karsten Toft
Bo Christiansen

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Michael Madsen 30 16 67 76
Kasserer: Jens Knudsen 51 15 75 55

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Ditte Nørskov 20 51 97 60

Theis Nielsen 26 39 24 28
Mathias Hedeager Paulsen 61 28 79 40
Kim Langerhuus 22 68 33 77
Thomas Rejkjær Nielsen 51 94 88 89

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI BORDTENNIS
Formand: Bjarne Karlskov 52 58 65 03

bjarne@karlskov.net
Se mere på: www.sgi-bordtennis.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix

Ny Netto skal bruge 20-25 ansatte
HJERTING/SJELBORG – Så er lokalplanen for den 
ny Netto-forretning på hjørnet af Hjerting Landevej 
og Sjelborgvej på plads.

“ Ja, det var dejligt, og nu kan vi for alvor se fremad 
mod åbningen. Nu skal vi blot have en byggetilladel-
se, så jeg tror en åbning bliver ultimo 2023,” siger ud-
viklingsdirektør Carsten Hadsbjerg, Salling Group.

 ”Normalvis vil en butik af denne størrelse have 
mellem 25-30 mennesker ansat – såvel fuldtid som 
deltid,” lyder hans svar på vores spørgsmål om antal-
let af nye arbejdspladser.

MacArtney A/S har købt den nuværende Net-
to-bygning på Bytoften i Hjerting. 

Hjertingkoret giver koncert i Hjerting
HJERTING – Hjerting Koret nu klar til at jule-under-
holde i Hjerting Kirke. Det sker tirsdag den 13. de-
cember klokken 19.30.

Korkoncert i Bryndum Kirke 14. december
BRYNDUM – Onsdag den 14. december er der jule-
koncert med Bryndum og Vester Nebel Kirkers vok-
senkor, Cantica, hvor programmet for aftenen vil in-
deholde julesange for enhver smag. 

   

BOLIGSALG – Hele tiden 
bombarderes vi med salgs-
priser, liggetider og udbud 
af boliger. Det kan være 
svært at bevare overblik-
ket, så vi har fået hjælp fra 
Boligsiden for at få det.

Det er udviklingen under 
og efter Corona, der inte-
resserer os. Og så er det rart 
med nogle konkrete tal.

Et rækkehus eller en vil-
la i 6710 Esbjerg V kostede 
i januar 2019 i gennemsnit 
2.655.503 kroner. Kvadrat-

meterprisen var 15.579 kro-
ner.

Salgspriserne toppede i 
august 2021. Her opnåede 
et hus en gennemsnitspris 
på 3.193.857 kroner, en stig-
ning på 20,3 procent eller 
538.354 kroner siden januar 
2019. Kvadratmeterprisen 
var nu 19.168 kroner.

Siden er priserne faldet 
stille og roligt, og i oktober 
2022 var salgsprisen faldet 
til 2.812.272 kroner, men 
dog stadig et pænt stykke 

over niveauet, før Coro-
na-epidemien startede i 
marts 2020. Her var prisen 
2.417.410 kroner. Kvadrat-
meterprisen var 15.776 kro-
ner.

Salget toppede i 2021
Kikker vi på antallet af 
solgte villaer og rækkehu-
se, så lå tallet på 16 i januar 
2019. Tallet toppede med 40 
i marts 2021. I oktober 2022 
var tallet 14, et af de laveste 
tal i den periode, Boligsi-

den har undersøgt. Det al-
lerlaveste tal var 10, og det 
var i januar 2020.

Udbuddet lå i januar 2019 
på 129. Rekorden lå i sep-
tember 2020, og den var 
140. I oktober 2022 ligger vi 
på 126. Bundrekorden sås i 
december 2021 med 92 ræk-
kehuse og villaer til salg.

Vi lægger alle tal ud på 
hjertingposten.dk

Tekst: Finn Arne Hansen 
Grafik: Per Eskildsen

Købte man et typisk rækkehus eller en villa i 6710 i januar 2019 og solgte det i august 
2021, tjente man godt en halv million kroner. Så faldt priserne – og så steg de igen 

Boligsalget i 6710 har været 
på rutsjetur under Corona 

Boligerne i Hjertings grusvejskvarter hører traditionelt til i den dyre ende af skalaen. Det ændrede rutsjeturen ikke på.

Sådan kommer den ny Netto til at se ud.  
Illustration: Salling Group

Dronefoto: Claus Brinch-Danielsen
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