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Siemens
kigger
igen på
Esbjerg
ERHVERV: SE’s kommende erhvervspark med fokus på intelligente energisystemer, gør den attraktiv for Siemens.
Af Heidi Bjerre-Christensen
Tlf. 7912 4631, hbc@jv.dk
og Ken Mathiesen
Tlf. 7912 4632, kma@jv.dk

ESBJERG: Den tyske gigantkoncern Siemens valgte Esbjerg fra og agter som bekendt i stedet at placere en
stor vindmølleproduktion i
England.
Men erhvervsjord i Esbjerg Kommune er stadig
interessant og aktuel for
Siemens – omend i noget
mindre målestok og i en lidt
anden sammenhæng. Det er
Siemens Energy, der lige nu
går med overvejelser om at
lokalisere sig fysisk med
kontor i Esbjergs nye og mu-

ligt kommende erhvervspark »Next Step City« i Kjersing. Planerne for erhvervsparken Next Step City blev i
går præsenteret, da energiselskabet SE ved et storstilet
arrangement tog det første
spadestik til et nyt, opsigtvækkende energirigtigt domicil ved Lyshøjen.
Til stede var også divisionsdirektør Claus Møller,
Siemens Energy. Han beskæftiger sig bl.a. med såkaldte intelligente energisystemer, og han fremhæver,

Familien Koppel gennem 100 år
Anders, Benjamin og Marie Carmen Koppel tager i ord
og toner publikum med rundt i Koppel-familiens historie; fra Herman D. Koppel, over Savage Rose i
1960'erne og op til nutiden med jazz, soul, gospel og
store klassiske værker. Aftenen vil byde på en række
smagsprøver på Koppelske kompositioner, ligesom
der vil blive fortalt anekdoter de færreste kender til!
Debat om det samfundsmæssige aspekt i Koppel
musikkens historie. Kan musik og sang være med til at
ændre på uretfærdigheder og undertrykkelse i denne
verden?
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Kontakt os på tlf 70 20 23 77
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at der foreløbigt er tale om
overvejelser, men han siger
samtidig, at overvejelserne
er så konkret, at han har været i Esbjerg to gange indenfor det seneste.
– Vi kigger flere steder i
landet, og her er Esbjerg bestemt en mulighed, fordi vi
her med det nye erhvervsområde vil bl.a. vil få mulighed for at bruge SE’s net til
test, når vi taler Smart Grid
(Intelligente elsystemer, der

kan integrere alle tilkoblede
brugeres, Red.), forklarer
Claus Møller.
Han skønner, at skulle det
ende med at Siemens Energy placere sig i Next Step City, vil det komme til at skabe
omkring 25 arbejdspladser.
I forvejen har Semco Maritime og Rambøll gjort sig
overvejelser om at bygge i
den kommende 70.000
kvm. store erhvervspark.
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FAKTA ■ ■ ■
DOMICIL
■ Centralt i det nye Next Step City er SE’s nye domicil, der
etableres ved Lyshøjen. Domicilet får form som en cylinder
med fire etager over jorden og en etage under jorden, og
bygningen forsynes med energieffektive teknologier bl.a. ti
km jordslanger til køling og Danmarks næststørste solcelleanlæg. SE’s har 750 medarbejdere, heraf skal ca. 450 personer arbejde i det nye domicil. Domicilet ventes at stå klar til
indflytning i maj 2013

Byens bokseklub brillierer

Esbjergenser er
dansk judo-mester
■ ESBJERG: Theis Nielsen,

Af Annett Bruhn
Tlf. 7912 4642, ann@jv.dk

ESBJERG: Stemningen var
høj i EBBK Esbjerg søndag
aften, da bokseklubben
vendte hjem fra Hancock
Boxcup i Skive, hvor der deltog 200 boksere fra Dan-

SPAR MANGE PENGE:

Torsdag den 17. november kl 19.00
Esbjerg Højskole, Stormgade 200

Adm. direktør Niels Duedahl redegjorde for Esbjergs erhvervsudvikling, hvor han efter fiskeri, olie/gas og offshorevind
Foto: Morten Flarup
ser det intelligente energisystem som næste skridt.

før du har set nærmere på

mark og Tyskland. Ni guldmedaljer og fire sølvmedaljer blev det til. Og for tredje
gang blev klubben kåret til
bedste klub ved stævnet.
– Det gik bare superflot
det hele, fortæller en glad og
stolt formand, Søren Dalsgaard Madsen.
– Gevorg Gevorgian, der
vandt over Torben Keller i
2007, vandt guld i Skive, og
det samme gjorde Martin R.
Pedersen. Han boksede en
flot kamp langt over niveau.
Sytten kampklare boksere
fra EBBK stillede op ved
stævnet og blandt dem var
selvfølgelig Peter Gram.

– Desværre kom Peter ikke
i kamp, for der var ikke en
modstander til ham, forklarer den ellers meget tilfredse formand.
Mike Adelholm, der er udtaget til landsholdskampene i den kommende weekend, var spændt på at møde
sin modstander Adam Bashranov, fordi han tabte til
ham sidste gang, de mødtes
i ringen. Men Mike vandt
guld, og både han, Peter
Gram, Martin R. Pedersen og
Yulik Hrudzina er rigtig klar
til landskampen mellem
Danmark og Holland.

Esebryg sender
juleøl på gaden

Pensionister får
råd fra politiet

■ ESBJERG: Esbjergs nye

■ VESTER NEBEL: Torsdag

bryggeri Esebryg ved Per
Wriedt og Peter Bertelsen
har i forvejen sendt øllene
Boldesager, Spangsbjerg og
Hjerting på gaden med succes.
Nu kommer Esejulebryg
2011, som er byens første
egenproducerede juleøl i
en menneskealder. Der er
tale om en øl baseret på
amerikansk pale ale, en
frisk humlet øltype. Den er
blandt andet tilsat ægte,
brun Jamaica Rom samt en
sil
anelse julekrydderier.

kan pensionisterne i Vester
Nebel få gode råd til, hvordan man sikre sin bolig
mod tyveri og overfald, og
hvordan man skal forholde
sig ved overfald eller tyveri. Det er Chr. Lauridsen fra
lokalpolitiet i Esbjerg, der
kommer og fortæller. Arrangementet foregår i Vester Nebel Sognehus torsdag 17. november klokken
14. Det er gratis, og man
kan selv tage kage med til
kaffen, som koster 10 krosil
ner.

KØB DIREKTE HOS PRODUCENTEN

Nyt flertal! - Ny regering! - Ny politik?
Offentligt møde med
Henning Hyllested
MF for Enhedslisten
 Er der vilje til social opretning i regeringen?
 Hvad kræver Enhedslisten for at stemme

for finansloven?
 Skal vi have eltog eller damptog på
Esbjerg-trafikken?
Alle er velkomne til mødet onsdag den 16. nov. kl. 19.30
i Fælleshuset Spangsbjerghaven 91 - 93
Arr.: Enhedslisten Esbjerg - www.enhedslisten-esbjerg.dk

16 år, har dyrket judo i
seks år, og i weekenden
blev han så dansk mester.
Titlen blev vundet i juniorrækken, som går op til 20
år.
Hans træner, Lars Jørgensen, lægger da heller ikke
skjul på begejstringen:
– Det er stort, at han deltager i sit første DM og så
endda vinder.

Mystisk funk
og 80’er disco
■ ESBJERG: Jazz Esbjerg

har onsdag Le Funk Mystique på plakaten ved en
koncert på Tobakken klokken 20.
Som navnet antyder spiller orkestret mystisk funk,
feransk psycadelic og 80’er
disco iblandet en god portion afro-beat, reggae og
blus. Udført med den legende og improviserede tilgang til musik, som bandets rødder i jazz afstedkommer.
Bandet består af Niclas
Knudsen, guitar, Jeppe Tuxen, keyboards, Thomas
Vang, bas, og Mads Andersen, trommer.
Niclas Knudsen er blandt
andet kendt fra bandet
Ibrahim Electric og Junglehjk
breed.

