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Renovering skaber job

20-årig gav sig
selv problemer

Renovering: Forvandlingen af Stengårdsvej over de næste tre år vil give mellem 60-65 lokale jobs gennem
hele byggeperioden, fortæller de lokale virksomheder, der har vundet entrepriserne.
Peter Sandager,
direktør i Boligforeningen Ungdomsbo, der står
for den store
forvandling af
Stengårdsvej
glæder sig over,
at det hovedsageligt er lokale
håndværkere, der
har vundet licitationerne. Foto: André

Af Susanne K. T. Pedersen,
skj@jv.dk

ESBJERG: Ord som ghetto,
slidt, indvandrer, ballade og
multietnisk smeltedigel er
ofte ord, folk forbinder med
Stengårdsvej. Men et storstilet projekt med renovering af vejens boligblokke,
en nytænkning og omdannelse af udenomsarealerne
og et splinternyt bydelshus
skal vende op og ned på områdets ry og gøre det til et attraktivt boligområde. Ikke
nok med, at forvandlingen
gerne skal give et positivt
løft til området, det skaber
samtidigt mellem 60-65 lokale jobs, da det næsten
udelukkende er lokale virksomheder, der har vundet
de forskellige entrepriser
på Boligforeningen Ungdomsbos projekter i området.
– Vi er rigtig glade for, at vi
kan holde arbejdspladserne
lokalt efter licitationen. Nu
håber jeg også, at virksomhederne kvitterer med et
øget optag af flere lokale
lærlinge i de mange håndværksfag, vi kommer til at
beskæftige. Vi vil selv arbejde på at aktivere flere af områdets unge i processen, så
de bliver beskæftiget og tager ejerskab, lyder det fra
Peter Sandager, direktør i
Ungdomsbo.
Ordrerne varmer hos
håndværksvirksomheder.

Stor værdi
– Det betyder rigtig meget
for os at få sådan en ordre.
Ungdomsbo er en god kunde for os i dagligdagen, så

Amfetamin
i lommen
ESBJERG: En patrulje fra
Syd- og Sønderjyllands
Politi i Esbjerg stødte ved
01-tiden natten til lørdag
på en 25-årig mand i Jernbanegade over for banegården. Han blev visiteret og
sigtet for de 0,9 gram amfetamin, han havde på sig.

Bil udbrændt
ESBJERG: En u-indregistreret personbil brændte natten til lørdag ved EUC Vest

Thorup

ESBJERG: En 20-årig mand
fra Esbjerg nåede at skaffe
sig selv en bunke problemer på halsen med sin
opførsel i de tidlige morgentimer lørdag. Den unge
mand blev anholdt 05.45
på Torvet, efter at fordi han
ikke havde efterkommet
den ordre, han fik af politiet et kvarter tidligere om at
forføje sig. Anledningen
var ifølge vagtchef hos Sydog Sønderjyllands Politi,
Søren Strægaard, at den
20-årige lavede ballade.
Ankommet til Politigården
satte den 20-årige trumf på
ved at true en af betjentene
med at slå ham ihjel – og
desuden også betjentens
familie. Det udløste på
stedet en sigtelse for trusler på livet og trussel mod
heidi
tjenestemand.

Adfærdsbøvl
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det er rart at vise, at vi også
kan være med, når der er
hård konkurrence, fortæller
Claus Olesen, indehaver af
Olesen & Jensen, der skal stå
for el-entreprisen på boligblokkene. Han forventer at
sætte fire til fem mand på
opgaven i de tre år.
Hos Ribe VVS regner de
med at sætte otte-ti mand på
opgaven, tømrervirksomheden Jensen & Jensen regner med at have arbejde til
15-20 tømrer gennem de tre
år, mens Nem Byg regner
med at have 20-25 på bydelshuset i det halvandet år,

på Spangsbjerg Møllevej.
Syd- og Sønderjyllands
Politi fik fat i den tidligere
ejer, der imidlertid oplyste,
at bilen blev solgt til skrot
for tre år siden.

de har til at bygge det.
– Vi er rigtig stolte af at have vundet den her opgave.
For det første er det rigtig
bekvemt for vores medarbejdere, at de kan tage på arbejde indenfor kommunegrænsen. For det andet vil vi
rigtig gerne være med til at
vende op og ned på folks opfattelse af området. Mange
forbinder Stengårdsvej med
ord som ghetto, slidt og
grimt, men sandheden er, at
det er et af Esbjergs mest
velholdte og befolkede boligområder. Flere af de
udenbys-entreprenører, der

gav bud på entrepriserne,
var overrasket over, at det
skulle renoveres, fordi standen er så god, fortæller Tho-
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De vandt licitationen
■ Installationsentreprisen: Ribe VVS A/S. Ribe 53.473.503 kr.
■ Elentreprisen: Olesen & Jensen A/S. Esbjerg 20.350.256 kr
■ Murerentreprisen: Kjær & Trillingsgaard AS. Kolding
46.584.113 kr
■ Tømrerentreprisen: Jensen & Jensen A/S. Esbjerg
94.489.155 kr
■ Landskabsentreprisen: Chr. Brinck & Søn Aps. Esbjerg
75.556.043 kr
■ Totalentreprisen på Bydelshuset: Nem Byg, Tjæreborg.

05.07.16 - 25.08.16 Nordby KirKe & SøNderho KirKe

Fanø Sommerkoncerter

Spritkørsel
ved Ribe
RIBE: En kvinde på 33 år
blev ved 21.30 fredag aften
anholdt ved Lundsmarkvej
i Ribe og sigtet for spritkørsel. Kvinden blev taget
med for en blodprøve til
nærmere bestemmelse af
promillens størrelse. heidi

mas Thomsen, direktør i
Chr. Brinck & Søn, der skal
stå for den grønne forvandling af udenomsarealerne.

ESBJERG: Politiet stødte
natten til lørdag på en
række personer, der mildt
sagt ikke iagttog det Emma
Gadske regelsæt. En 20-årig
mand blev bortvist i bymidten, da han ikke kunne
opføre sig ordentligt, mens
en 17-årig mand blev sigtet
for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at
forsøge at indlade sig i
slagsmål med en anden.
Politiet mødte ham igen
senere, hvor han meddelte
betjentene, at de var nogle
"fucking svin", og så brast
tålmodigheden hos ordensmagten; den 20-årige blev
anholdt og sat i detentionen. En 34-årig mand, der
omkring midnat gav politiet skråt op-tegnet i Skolegade, fik en bøde, og det
samme overgik en 29-årig
mand, der gav politiet hele
heidi
to fuckfingre.

Så er det nye
program på gaden,
på biblioteket
... O G PÅ “N ET TE T”

Esbjerg International Chamber Music Festival 2&3
Tirsdag 23.08.16 kl. 19.30 Nordby Kirke
Torsdag 25.08.16 kl. 19.30 Sønderho Kirke
Billetsalg: Online kr. 130,-. I Kirken fra en
time før koncerten kr. 150,-.

Læs mere: www.fanokoncerter.dk
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