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Hjerting lokker
Hjerting har et positivt problem. Mange små 
erhvervsdrivende vil gerne åbne en forretning 

eller et kontor i byen, men der er ved at være udsolgt, 
så at sige. Vi har blandt andet fået en succesfuld 
køreskole, et skrædderi, en livsstilsforretning, og 
vi har nu, som man kan læse her i avisen, fået en 
begravelsesforretning. Held og lykke til Tina og Morten 
– og velkommen til.

Man kunne håbe, at køberen af Netto fik noget plads 
til overs, så der kunne komme en herretøjsforretning, 
en elektronikforretning og meget andet godt. Eller 
at nogen af byens investorer fik en god idé til, hvad 
der ellers kan gøres på ejendomsfronten. Hjerting 
lokker iværksættere, ser det jo ud til. Og når de 
200 byggegrunde ved Sjelborg kommer til salg, vil 
efterspørgslen uden tvivl stige.

Hjerting IF var igen heldige med vejret, da der var 
byfest. Og takket være god markedsføring blev 
byfesten en stor succes med rekordresultat. Tillykke 
med det og et stort skulderklap til byfestudvalget og 
alle andre frivillige. Nu skal folk i byen bare lære at 
bruge padelbanerne lidt mere.

Her på avisen mærker vi en svagt nedadgående 
interesse for annoncering. Facebook stjæler meget 
af interessen. Med stærkt stigende udgifter er det på 
godt jysk lidt træls. Men vi er gået i tænkeboks omkring 
et digitalt abonnement, så man kan støtte uden at 
skulle annoncere. Aviserne i Hjerting og på Fanø er folk 
jo glade for, mærker vi.

Kanelauget, der netop har afviklet Classic Race 2022, 
har fået ny vitalitet og har samarbejdet med kirken 
om et nyt kirkeskib. Det er jo herligt og en god idé fra 
menighedsrådets side.

God fornøjelse med læsningen af den ny avis!

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

SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

 Ring for et godt tilbud  
på 69 15 67 10   
eller se på firststop.dk

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

Timeafregning hjælper dig 
med at tæmme høje elpriser

ENERGI – Energiprisernes 
himmelflugt gør det ekstra 
vigtigt at holde øje med 
både forbruget og priserne 
på ikke mindst strøm, og 
her gælder det om at tage 
alle værktøjer i brug. Hos 
det lokale andelsselskab 
Hjerting El & Vandforsy-
ning, der dækker stort set 
alle husstande i Hjerting, 
har kunderne glæde af flex
afregning time for time, så 
strømforbruget kan lægges 
i de perioder, hvor elprisen 
er lavest.

”Alle vores kunder har 
de mest moderne elmålere, 
som er fjernaflæste og giver 
adgang til fleksibel strøm-
pris. Dermed kan man selv 
gøre noget for at tage top-
pen af de høje elpriser,” 
fortæller Michael Jørgen-
sen, formand for bestyrel-
sen i Hjerting El & Vand-
forsyning.

”Der kan være gode be-
sparelser i at være opmærk-
som på, hvornår strømmen 
er billigst og så indrette sig 
efter det bedste tidspunkt 
at starte for eksempel opva-
skemaskine, tørretumbler 
eller opladning af elbilen. 
Ved at ændre en smule på 

sine vaner kan der være 
mange penge at hente,” til-
føjer han.

Følg priserne med app
Elpriserne fastsættes på 
den nordiske elbørs, og 
det er nemt at følge pris-
variationerne for det kom-
mende døgn på apps som 
eksempelvis True Energy, 
der er gratis for alle elkun-
der at downloade og bru-
ge på en smartphone eller 
tablet. Her kan man følge 

de kommende strømpriser 
time for time og indrette 
sig efter det. 

Derudover bør man føl-
ge de generelle spareråd, 
for eksempel fra Energi-
styrelsens hjemmeside  
sparenergi.dk.

”Vi kan desværre ikke 
gøre noget ved de globa-
le og vejrmæssige kræfter 
på energimarkedet, men 
som forbrugere kan vi alle
sammen kigge på vores 
egne vaner og elappara-
ter i hjemmet. Og her hos 
Hjerting El & Vandforsy-
ning sørger vi hele tiden 
for at optimere vores drift 
og holde omkostninger-
ne nede, så vi er blandt de 
mest effektive selskaber i 
hele landet,” siger Michael 
Jørgensen.

Overskud til kunderne
”Som et lille andelsselskab 
skal vi hverken finansie-
re udbytte til aktionærer 
eller store forkromede er-
hvervseventyr, så et even-
tuelt overskud går ubeskå-
ret tilbage til kunderne. En 
sammenligning af priserne 
dokumenterer, at vi ligger 
helt i bund, så der er abso-
lut ingen grund til at skifte 
leverandør. Desværre ople-
ver mange kunder, at use-
riøse strømsælgere udnyt-

ter situationen med ’gode 
tilbud’, som er umulige at 
gennemskue, men viser at 
være dyrere i den sidste 
ende.”

I forhold til mere seriøse 
konkurrenter som for ek-
sempel selskaberne N1 og 
OK er Hjerting El & Vand 
også klart billigere. 

Som grafen viser, ligger 
abonnementpris og netaf-
gift klart under de store 
selskaber for en typisk hus-
stand med et årligt forbrug 
på 4000 kWh.

Klart billigst
”Selve den rå elpris på 
strømbørsen Nord Pool er 
ens for alle. Så det er kun 
på abonnementpris og net-
tarif, man kan konkurrere, 
og her kan de store bare 
komme an, for vi er klart 
billigst,” fastslår Michael 
Jørgensen.

”Det er der desværre 
nogle kunder, der har lært 
på den dyre måde – især 
hvis de har skiftet til nogle 
af de useriøse strømsælge-
re. Vi ved det, og har det fra 
kunderne selv, for de kom-
mer altid tilbage. Og selv-
om det tit er noget praktisk 
rod, hjælper vi selvfølgelig 
altid folk med at vende til-
bage til os,” slutter han.

-fina

Hvis du lægger 
strømforbruget i de 
billigste perioder, 
kan du spare 
mange penge, lyder 
det fra Hjerting El 
& Vandforsyning, 
som tilbyder 
flexafregning

Dit lokale elselskab er billigst
Abonnement- og netpriser excl. Nord Pool el-pris, som er ens for alle

Kilde: Elpris.dk  
Eksemplet er beregnet med en privat husstand med et årligt elforbrug på 4.000 KWh – til priserne  
skal lægges selve den “rå” elpris, der fastsættes på strømbørsen Nord Pool og er ens – uanset elleverandør.

Kr. pr. kWh

4,10 kr.

4,05 kr.

4,00 kr.

3,95 kr.

3,90 kr.

3,85 kr.

3,80 kr.
Hjerting 

El & Vand N1 OK

Michael Jørgensen  
opfordrer borgerne i  

området til at vælge lokalt.

Illustrationen viser, hvad man kan spare ved at holde fast i Hjerting El & Vandforsyning.


