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Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

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

Har du et godt tip?
Så send det til  

mail@hjertingposten.dk

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

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

Tonny og Michelle har succes 
med webauktioner i Sædding

ERHVERV – Tonny er nok 
af de fleste kendt som den 
halvskaldede ejer af Nice 
Hair i Guldager.

Efter at have solgt sin 
sidste ejerandel i firmaet 
til Egmont i foråret, har 
han og kæresten kastet sig 
over et nyt erhvervseventyr 
med webfirmaet Comple-
ted, som blandt andet sæl-
ger alskens beklædnings-, 
kosmetik- og elartikler via 
online webauktioner med 
op til 500 deltagere på Face-
book. Siden har i dag flere 
end 13.000 følgere.

På det seneste har store 
sættevogne afleveret 155 
paller fra hovedsageligt 
Frankrig med 19.500 for-
skellige varenumre til en 
normal udsalgsværdi på 

mere end 20 millioner kro-
ner i lokalerne i Sædding 
Centret, hvor Kajakshop-
pen og Kop og Kande tid-
ligere holdt til.

Lagersalg i lokalerne
Lokalerne er foreløbig lejet 
ét år frem, og det er tanken, 
at det ene lokale fremover 
skal benyttes til lagersalg, 
mens det andet fortsat skal 

bruges til webauktionerne. 
I en tidligere levering var 
blandt andet også 300 par 
sko af det danske mærke 
Shoe the Bear, som normalt 
sælges i butikkerne til om-
kring 1200 kroner parret.

Konceptet med få varer 
af hver slags, indkøbt fra 
restpartier, konkurssalg og 
lignende ser ud til at falde 
i smag for kunderne, som 

primært er kvinder i alde-
ren 35-55 år. I øvrigt er den 
personlige oplevelse online 
meget vigtig for indehaver-
ne, som ved auktionerne 
faktisk bådes kender og er 
på fornavn med de fleste af 
kunderne.

Tekst og foto:  
Claus Brinch Danielsen

Med Tonny Nielsens 
Bruuns og Michelle 
Lauridsens indtog 
i Sædding Centret, 
er der efterhånden 
meget få ledige 
lokaler i centret

Lageret i Sædding Centret er godt fyld op. 155 paller med varer kom der før jul.

Lillian fortæller om Halfdan Rasmussen

KULTUR – Mandag den 6. 
februar klokken 19 er der 
foredrag om forfatteren 
Halfdan Rasmussen i Søn-
derris Sognehus. 

Foredragsholder er Lilli-
an Hjorth-Westh, som har 
arbejdet i højskoleverde-
nen i mange år og sluttede 

med at være forstander for 
Bornholms Højskole. Nu 

foretager hun blandt andet 
humoristiske rundrejser 

med bemærkelsesværdige 
personer, og Halfdan Ras-
mussen er en af dem. 

Han er kendt af de fleste 
for sin underfundige hu-
mor, som vi møder flere ste-
der i Højskolesangbogen, 
når vi blandt andet synger 
Livet er en morgengave. 

Arrangør er Grundtvigsk 
Foredragsforening.

-fina

Tidligere højskole- 
forstander vil  
fortælle om  
humoristisk  
forfatter

Lillian Hjorth-Westh rejser 
rundt med foredrag om 
humoristiske personer.  


