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

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

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

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

RestauRant

sJeLBORG stRanD
Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 70 71

Følg os på facebook - Sjelborg StrandFølg os på facebook - Sjelborg Strand

stOR fROkOstBuffet
MeD uDsIGt

Sild, lune retter, 
salater, desserter og oste

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET
Åbent for selskaber - fødselsdage - 

mindesamvær alle ugens dage, ved min. 20 pers.

PÅ UDVALGTE DAGE

298,-

Åbningstider:
Lørdag
søndag

11.30-16.00

Indvielse med masser af sol og smil

MARITIMT – Danmarks 
smukkeste klubhus. Min-
dre kan vist ikke gøre det, 
når man skal beskrive Ma-
ritimt Center på havneøen, 
undervejs kaldt Lanternen. 
Lørdag den 21. januar var 
der indvielse, og det blev 
en rigtig Esbjerg-begiven-
hed med borgmester-sno-
reklip, mange taler, dåb af 
en ny robåd og frem for alt 
masser af smil og sol på en 
ellers iskold dag.

Verdenspressen, i hvert 
fald den lokale del af den, 
fik først en rundvisning i 
grupper sammen med an-
dre inviterede. Vi så blandt 
andet Esbjerg Roklubs im-
ponerede træningsfacili-
teter, som klubben håber 
vil tiltrække flere unge. Vi 
hørte også om triatlonklub-
bernes kommende aktivi-
teter. Der vil for eksempel 
være baner i vandet ved 
havneøen, sikret mod bå-
dene. Havneskolens lokaler 
og de tre dykkerklubbers 
klubrum blev også vist 
frem. Her er der blandt an-

det egen kompressor, der 
kan fylde dykkerflaskerne 
med komprimeret luft.

Borgmester Jesper Frost 
Rasmussen var glad og 
stolt:

”Jeg har glædet mig til at 
skulle indvie dette fantasti-
ske sted. Vi står i en byg-
ning med et kæmpepoten-
tiale. Det er en destination i 
sig selv, og flere vil blive in-
teresseret i at blive en del af 
fællesskabet,” sagde han.

Seniorarki-
tekt 

og projektleder Frank 
Denis Foray fra Snøhetta 
fortalte, hvad arkitekternes 
vision om bygningen hav-
de været: Åben, cirkulær, 
beskyttende, uden bagside, 
terrasser med sol forskelli-
ge tider på dagen, åben for 
alle.

Han roste Esbjerg Kom-
mune:

”Der har været en impo-
neren-

de vilje og beslutsomhed 
fra Esbjerg Kommunes side 
– et respektfuldt samarbej-
de,” lød det.

”Vi håber, det vil enga-
gere hele Esbjerg og skabe 
nye generationer af sejl-
sportsfolk,” tilføjede han.

Thomas Kock fra Werk 
roste kommunen for at 
have udskrevet en arki-
tektkonkurrence for at 

Maritimt Center 
på havneøen fik 
tusindvis af gæster 
på indvielsesdagen 
lørdag den 21. 
januar. Det spås 
en fremtid som 
turistattraktion
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Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2  6700 Esbjerg  Tlf. 75 13 50 13

•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

Indvielse med masser af sol og smil

få de bedste 
løsninger, og 
Jens Møller 
fra Lokale- og 
Anlægsfon-
den sagde det 
samme. Det havde været 
afgørende for dem.

DIF-formand Hans Na-
torp:

”Tillykke til foreningsli-
vet i Danmark og til os alle. 

Det er et moderne møde-
sted for alle os vandsports-
entusiaster. Der vil komme 
besøg fra hele landet, det er 
jeg sikker på!”

Brugerformand Lars Bis-
gaard kom der også ros fra:

”Tak til kommunens væl-
gere og de fremsynede po-
litikere,” lød det.

I dagens anledning døb-
te Johan Hoffmann en båd, 

hans fond havde givet til 
roklubben.

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: Claus Brinch-Danielsen

Vi søger omdelere i alle aldre – du 
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit 
fodaftryk i lokalområdet med et 
fleksibelt fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob som omdeler. 

Du kan vælge én eller flere ruter. 
Ruterne er i nærheden af, hvor 
du bor, og du kan låne en trailer af 
os, som du kan gå eller cykle med. 

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling.

Bestem selv hvornår på dagen, du vil 
arbejde, inden for vores deadline.

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

Båden Johan Hoffmann døbes 
af den glade giver af samme 
navn.

Maritimt Center vil som Danmarks smukkeste Maritimt Center vil som Danmarks smukkeste 
klubhus blive en turistdestination, spåede flere.klubhus blive en turistdestination, spåede flere.

Nogle fakta om 
Maritimt Center
• Pris: 63 millioner 

kroner
• Claus Sørensen Fon-

den og Alice og Tage 
Sørensens Fond har 
støttet byggeriet med 
sammenlagt 11 mil-
lioner kroner. Lokale 
og Anlægsfonden 
ydet støtte med 5,73 
millioner kroner, her-
af 530.000 kroner til 
arkitektkon kurrencen

• Størrelse: Cirka 2800 
kvadratmeter plus 
1000 kvadratmeter til 
terrasser og bådskur

• Bygningen rummer 
en stor café

• Bygherre: Esbjerg 
Kommune  

• Der er anvendt cirka 
65 kilometer europæ-
isk varmebehandlet 
fyrretræ til Maritimt 
Centers facade og 
tagkonstruktion  

• Maritimt Center er 
tegnet af det inter-
nationalt anerkendte 
arkitektfirma  
Snøhetta og danske 
Werk Arkitekter i 
samarbejde med 
rådgivende ingeniør-
firma Oluf Jørgensen

• Blev indviet lørdag 
den 21. januar 2022

• Foreninger i huset: 
Esbjerg Roklub, Es-
bjerg Søsport, Dyk-
kerklubben Nemo, 
Sportsdykkerklubben 
Ægir, Safe Divers 
Esbjerg, Esbjerg Tri & 
Multisport, Multiatle-
terne og Havneskolen


