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ESBJERG
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BINZER OG CO.
KLAR MED NY CD

KOLONIHAVER I ESBJERG LEJES UD TIL SPOTPRISER

Kæmper overvejer
nye domiciler
sing. I forbindelse med SE’s nye domicil vil energiTo af Esbjerg største arbejdspladser, Semco Maritime selskabet skabe en 70.000 kvm. stor erhvervspark
og Rambøll, overvejer kraftigt, om de skal blive nabo- »Next Stop City«, og det er her, de to store erhvervser til SE, tidligere Syd Energi’s, nye opsigtvækkende virksomheder også overvejer at bygge nye domiciler.
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domicil, som i dag påbegyndes ved Lyshøjen i KjerAf Heidi Bjerre-Christensen og Ken Mathiesen

MANDAG
14-11-11
UDGAVE 4 . UGE 46
21. ÅRG. . NR. 314 . PRIS: 22,00 KR.
(FRA 9,74 VED ÅRSABONNEMENT)

jv.dk

Sparer du nok op
til pension?
Og hvad med
din mand?
Få overblik med Blå time.
Læs mere på nykredit.dk

NU KRÆVER
POLITIET
ØSTTYVE
UDLEVERET

NÆSTVED-EFB 2-3. Knap fire minutter inde i overtiden lykkedes det EfB at tage tre point med hjem. Nu
venter en lang vinterpause.

Udenlandske tyve, der har
begået indbrud i private
hjem, stjålet værktøj fra
håndværkernes biler eller
kørt af sted med hele lastvognstog, bliver nu systematisk krævet udleveret til
retsforfølgende i Danmark, når de stoppes i udlandet.
En ny efterforskningsenhed i Padborg har siden
februar, da den blev dannet, fået udleveret og
dømt 45 personer –
primært polakker og
litauere.
Politiet håber, at den
konsekvente linje på sigt
får en præventiv effekt.
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Problemer med ALKOHOL?
I behandling mens du bor hjemme
og passer dit job
Til dig selv eller en du holder af.
Kontakt os for råd og vejledning.
Ring alle dage 70 10 03 03
89:9;<=>9?@=AB=CDE?F;>=
DanskMisbrugsBehandling.dk

REDNINGSKORPSDANMARK A/S
er i julehumør, og tilbyder derfor:
AUTOHJÆLP I DANMARK
For 498 kr for 1 år PLUS yderligere
3 måneder autohjælp, tilbuddet er
gældende frem til 24. december 2011.

Tlf.7025 3112 • www.redningskorpsdanmark.dk

