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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.
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Meget mere end revision

210 nye byggegrunde på  
vej i Guldager og Sjelborg

UDVIKLING – Tre private 
grundejere i 6710 får råd 
til lidt større julegaver end 
normalt i år. De har nemlig 
afgivet tre store jordlodder 
til boligbyggeri, dels ved 
Sjelborg og dels ved Gul-
dager. I alt 39,6 millioner 
kroner er der eksproprieret 
jord for. Og det er skattefri 
beløb.

I Guldager skal der byg-
ges 80 boliger overfor Aldi, 
og ved Sjelborg skal der 
være plads til op til 130 
nye boliger. Her er jorden 
allerede blevet undersøgt 
for fortidsminder som man 
kan se på de store afskrab-
ninger og jordhøje.

I Guldager, på hjørnet 
af Guldagervej og Tarp-

hagevej, vil området blive 
bebygget i etaper, skriver 
Nordvest-Nyt, Guldager 
Borgerforenings blad. De 
første 20 parcelhusgrunde 
vil blive udbudt i det nord-
vestlige område. Senere føl-
ger flere.

Tidligere udstykninger 
i Sønderris på den side 
af Taphagevej er tidligere 

blevet revet væk. Hjerting 
Posten får desværre ikke 
salgsannoncer fra kommu-
nen, så man må orientere 
sig i bymedierne eller prik-
ke til sin lokale politiker.

I Hjerting er der også 
hårdt brug for byggegrun-

de ved Sjelborg, hvor den 
ny Netto i øvrigt skal byg-
ges.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Tre private grund-
ejere afgiver jord 
for 40 millioner 
kroner til store ud-
stykninger til nye 
villakvarterer i 6710 
Esbjerg V

Rekord for havets museum i 2022

TURISME – Fiskeri- og 
Søfartsmuseet havde i 2022 
125.566 gæster, bedste be-
søgstal i 13 år, fortæller 
museumsdirektør Merete 
Jankowski. I 2019, før Coro-
na, var tallet 106.965.

”Vi høstede særligt frug-
ten af en professionalise-
ring af vores presse- og 

markedsføringsarbejde og 
et skarpt fokus på at syn-
liggøre museet for turister, 
der ikke kender museet i 
forvejen. Vi forventer et 
stærkt 2023 med både sær-
udstillingen Havets my-

sterier og en udstilling om 
havets usynlige liv i samar-
bejde med Nationalparken 
til efteråret,” siger hun.

Med forrygende timing 
fik Fimus lige før vinterfe-
rien en verdenssensation, 

idet den 12-årige gråsæl 
Else fødte en sund sælun-
ge, som den spættede sæl 
Arn må være far til. I natu-
ren lever de to sælarter helt 
forskellige liv, så der var 
spænding om ungens ve og 
vel. Vi kunne som de før-
ste fotografere mor-barn-
svømning af høj klasse.

-fina

Fiskeri- og Søfarts-
museet i Sædding 
tiltrak mange nye 
gæster i 2022

Else og den endnu ikke køns-
bestemte sælunge nyder livet 
i Fimus’ sælarium sammen. 
Foto: Hjerting Posten.

To store byggefelter i 
henholdsvis Guldager og 
Sjelborg er snart klar til 
bebyggelse.


