
POLITI
Tyve har kig på
villaer i Gjesing
Villakvartererne nord for Gje-
sing Ringvej har i den senere
tid været genstand for flere
indbrud og forsøg på indbrud.
Derfor opfordrer politiet be-
boerne om at være særligt
opmærksomme. Det var f.eks.
natten til mandag en beboer
på Fridtjof Nansens Vej, da
vedkommende hørte trin i ha-
ven.

Syd- og Sønderjyllands Poli-
ti i Esbjerg blev kontaktet, og
det blev efterfølgende kon-
stateret, at nogen havde væl-
tet et tørrestativ. 

GYMNASTIK
Mor-far-barn-hold
er kæmpe succes
Spangsbjerg Idrætsforenings
Gymnastikforening har så
meget succes med deres
mor-far-barn-hold, at forening
har måttet ændre træningsti-
derne. 

Således hedder træningsti-
derne for hold 1 nu mandag
fra klokken 16-16.45, mens
hold 2 træner mandag fra
klokken 17-17.45.

AFSLAG
Deklaration 
bremser byggeri
Ejerne af huset på Golfvej 45
har af Esbjerg Kommune fået
afslag på en dispensationsan-
søgning fra en deklaration fra
1945 om en byggelinje på 12
meter fra vejmidte. 

JydskeVestkysten zoomer
ind på Esbjergs bydele og
landsbyer. Hver onsdag i uli-
ge uger sætter vi ekstra fokus
på Gjesing. Hvis du har et for-
slag til, hvad vi bør skrive om,
så kontakt os. 

JOURNALISTERNE

Ken Heidi Bjerre-
Mathiesen Christensen
Tlf. 7912 4632 Tlf. 7912 4631
kma@jv.dk hbc@jv.dk

FOKUS PÅ:
GJESING

JV på tour

Nørreskoven danner en dejlig ram-
me for områdets hundeejere - eller
gjorde det i det mindste i tidligere ti-
der. 

For det er så som så med hyggen
nu, mener dyreadfærdsspecialist
Dorthe Odefey, indehaver af Odefey
Dyreadfærdscenter i Tjæreborg.

Dorthe Odefey har igennem no-
gen tid fået adskillige nye kunder,
hvis hunde er blevet traumatiserede
af oplevelser i det rekreative områ-
de. Dels fordi de, mens de er blevet
ført i snor, er blevet overfaldet af lø-
se hunde, dels fordi deres ejere har
sluppet dem løs i såkaldt »fri leg«
blandt 20-30 andre hunde ved et fæl-

les mødested i skoven. 
– Skal man lufte sin hund uden

snor, kræver det, at man har fuld
kontrol over den og kan kalde den til
sig – hvilket man i øvrigt aldrig kan
være 100 procent sikker på. Folk,
der er bange for hunde, skal også
have lov at gå i skoven, og det er ik-
ke fedt, at der står en hundeejer og
hyler; »den gør altså ikke noget«,
når sådan en hund kommer sprin-
gende imod en, siger Dorthe Ode-
fey om adfærden i skoven. 

Men Dorthe Odefey advarer også
hundeejerne mod den modedille,
der er opstået, og hvor massevis af
hundeejere mødes på bestemte tids-
punkter og slipper deres hunde løs,
så de kan lege sammen. 

– Jeg var dybt rystet, de gange, jeg
observerede det. Jeg ved godt, at
der er mange hundeejere, der gør
det i en god mening, fordi de synes,
deres hund skal have lov at lege
med andre hunde og bruge sine
kræfter. Men det må skyldes, at de
ikke kan afkode deres hunds sprog.

Jeg så flere hunde overfalde andre –
og det var ikke leg - jeg så skræmte
hunde løbe for livet, konstaterer
Dorthe Odefey, som derfor på det
bestemteste fraråder, at hundeejere
arrangerer såkaldt fri leg under de
former.

– Ikke alle hunde kan sammen, og
der er altså ikke noget, der hedder,
at »det skal hundene selv finde ud af
indbyrdes«. For sådan et sammen-
rend er ikke en ægte, integreret
flok, hvor medlemmerne selv kan
rede trådene ud. Og det vil aldrig
kunne blive det, om de så mødes
med hinanden i 10 år. Det, der sker
derude, er en kamp, hvor de stærke-
ste overlever og resten bliver kanø-
flet, og din hund risikerer at blive ag-
gressiv og angst, sådan som nogle af
mine kunders hunde er blevet det.
Samtidig vil hunden føle mistillid til
sin ejer; »hvorfor tager du mig med
derover og lader dette ske?«, siger
Dorthe Odefey. Hun understreger,
at hun aldrig selv ville lufte sine to
hunde i Nørreskoven - med eller

uden snor – sådan som området har
udviklet sig. 

– Jeg kender desværre adskillige,
der heller ikke tør at gå tur i Nørre-
skoven mere - med eller uden hund.
Det er trist – det er jo en offentlig
park, siger hun. 

Hundespecialist advarer
mod Nørreskoven
TRAUMER: Det udarter til
mishandling af hundene
og rendyrket mobning, når
hundeejere lægger op til fri
leg i Nørreskoven, mener
hundeadfærdsspecialist.

FAKTA
.SOCIALISERING

Dorthe Odefeys Dyreadfærdscen-
ter tilbyder blandt andet såkaldte
socialiseringshold, hvor man under
kyndig vejledning kan få en indsigt i
hundesprog - hvorfor din hund rea-
gerer, som den gør, hvorfor de og
de hunde ikke vil kunne sammen
osv. Her deles legen op, så nogle
hunde vil opleve at lege med andre
hunde i en større flok på fem, mens
atter andre måske kun vil kunne le-
ge med en enkelt anden hund. Ad-
færdsforståelse er, mener Dorthe
Odefey, ligeså vigtigt som lydig-
hedstræning. 

Esbjerg Kommune er i øje-
blikket beskæftigelsespro-

jekt for en række af byens bro-
læggere, der opsætter meterhø-
je, skarpe granit kantsten bl.a.
på strækningen Gl. Vardevej. 

Samtidig foretages den es-
bjergensiske standardløsning
med at indsnævre kørebanen til
biler og udvide cykelstien til
næsten vejbanebredde. 

Vi har desværre oplevet den
slags løsninger flere andre ste-
der i byen – dårligt gennem-
tænkte – og udelukkende med
det formål at genere trafikafvik-
lingen. 

Hvad er det, kommunen vil?
Ødelægge trafikafviklingen?

Gl. Vardevej er skæmmet af
fejlopsatte helleanlæg, der i an-
skaffelsespris var så dyre, at
kommunen trods erkendelsen
af fejlskøn ikke har råd til at
fjerne dem igen. 

I Esbjerg, hvor vi arbejder for
at fremme mulighederne for
udvikling af industri og erhverv,
ender vi op med et smalsporet
vejnet uegnet som infrastruktur
for en dynamisk erhvervsby –
nu må de ansvarlige ruske op i
de embedsmænd/politikere,
der helt har misforstået, hvem
der betaler vejgildet.

Gl. 
Vardevej
skæmmes
yderligere 
Michael Jensen
MJ Rengøring ApS, Ndr. Fovrfeld-
vej 10, Esbjerg, skriver blandt an-
det:

TRAFIK

Med aircondition, kasse, hæveauto-
mat og seks kontorpladser er Syd-
bank ret så godt kørende i den mid-
lertidige pavillon på Gjesing Torv.

Alligevel er det ikke underligt,
hvis medarbejderne ser frem til ind-
vielsen af den helt nye bankfilial,

som nu for alvor begynder at ligne
noget på torvet. Bygningen er stort
set lukket udvendig, men der mang-
ler montering af zinkplader på faca-
den. 

Ifølge filialchef Heidi Vejrup forlø-
ber byggeriet af den nye filial plan-
mæssigt, og det forventes således,
at medarbejderne kan rykke ind i
den cirka 500 kvadratmeter store fi-
lial i to plan i uge 5. 

Medarbejderne har haft lejlighed
til at kigge indenfor i deres kom-
mende arbejdsplads, og de er yderst
positive.

– Man får allerede nu en rigtig god

rumfornemmelse, når man står der.
Det bliver et lyst rum med højt til lof-
tet – et godt sted at arbejde og et
godt sted for kunderne at komme,
fortæller Heidi Vejrup.

Den nye filial i Gjesing bliver et ar-
bejdssted med 14 skriveborde. I dag
beskæftiger filialen otte medarbej-
dere, hvoraf to på skift sidder i filia-
len i Sædding, da der kun er plads til
seks medarbejdere i pavillonen.

Den ny filial bliver også arbejds-
sted for medarbejderne ved filialen i
Sædding Centret. Hvornår fillialen i
Sædding lukkes ned er dog endnu
ikke afgjort. 

Den nye Sydbank-filial på Gjesing Torv ventes at stå indflytningsklar i uge 5. FOTO: ORLA LUND

Ny Sydbank-filial ventes klar i uge 5 
BYGGERI: Bygningen er nu
lukket, og Sydbank venter
at kunne skifte pavillonen
ud med en ny og moderne
filial i uge 5. 
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