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onsdag 26. oktober 2005

Den meget b r e d e enighed

Tam aften med
spidskandidater
til topposten i
den nye Region
Syddanmark.

Af Erik Haldan

VALGKAMP: Knap fyrre
havde mandag aften fundet vej til Hotel Britannia
for at møde de tre politikere, der slås om at blive
formand for Regionsrådet
i den kommende Region
Syddanmark.
Den konservative Kent
Kirk fra Esbjerg, Venstres
sønderjyske amtsborgmester Carl Holst og den fynske socialdemokrat PoulErik Svendsen var for første gang samlet i Esbjerg
på mødet, som den fjerde
politiker i panelet, Enhedslistens Baltser Andersen, Tønder, havde taget
initiativet til.
De tre favoritter til topposten i Region Syddan-

mark, røg ikke ligefrem i
totterne på hinanden.
Tværtimod var mødet
præget af en enighed så
bred, at de politiske forskelle var svære at få øje
på.
Sygehusområdet fyldte
mest, men her var de tre
politikere enige i de store
linier: Region Syddanmark
skal have et sygehusvæsen, der både byder på
nærhed og kvalitet i sit tilbud til borgere, der har
brug for behandling.

Dynamisk erhvervsliv
De tre politikere er også
enige om, at en dynamisk
erhvervsudvikling er et
andet priomært mål og arbejdsområde for de 41 politikere, der får plads i Regionsrådet.
Som Kent Kirks udtrykte
det:
- Reginsrådet skal tage
vare på det, vi alle skal leve af - erhvervslivet, og på
den sundhedssektor alle
før eller siden får brug for.

“Religionsrådet”
Poul-Erik Svendsen fik
smilene frem, da han kommenterede den beskedne
vælgerinteresse, der hidtil
har været for valget til
Regionsrådene.
- Jeg møder folk, der mener, jeg stiller op til “Religionsrådet”, sagde PaulErik Svendsen, som gerne
havde set kommunalvalget og valget til regionsrådene hver for sig på hver
sin valgdag.
Carl Holst pegede flere
gange på behovet for
bredt samarbejde i det
nye Regionsråd, og det
ønske bakkede Poul-Erik
Svendsen og Kent Kirk op.

Bekymrende enighed
Den udtalte enighed burde bekymre vælgerne,

■ Tre favoritter til topposten som formand for det nye Regionsråd var i Esbjerg mandag. Forrest er det
Kent Kirk (C) og Carl Holst (V). I midten redaktør Peter Orry, JydskeVestkysten, der havde en nem opgave som ordstyrer. Bag ham socialdemokraten Poul-Erik Svendsen fra Fyn. Og på venstrefløjen Enhedslistens spidskandidat Baltser Andersen fra Tønnder, der havde fået ideen til mødet.

mente Baltser Andersen.
- Derfor er det vigtigt, at
sådan nogle som os også
kommer med i regionsrådet. Hvem skal ellers bide
de store, enige partier i
haserne, sagde han.

Respons eh@ugeavisen-esbjerg.dk
telefon 76 11 42 16

It-firma ekspanderer
Når Centex bliver færdig
med ombygningen af murermester Jannik Sørensens
tidligere værksted på Glarmestervej 11 i Sædding, råder firmaet over 220 m2 og
er for alvor rustet til at
fortsætte sin ekspansion.
Centex, der leverer alt i itog netværksløsninger, blev
startet af maskiningeniør
Lars Thulin i 1999. Med en
ballast som programmør,
systemkonsulent og underviser oven i uddannelsen
begyndte han for sig selv i
privatboligen på Lyngvej,
og kunderne begyndte at
strømme til.
Sidste år ansatte han så
Mads Rahbæk Skydt som
systemkonsulent, og derefter gik jagten på bedre lokaler ind.

Foto Tue Sørensen

Kent Kirk nævnte energiproduktion, som en erhvervsgren, hvor Region
Syddanmark har fine forudsætninger for at blive
den førende i landet.

- Dem har vi fundet på
Glarmestervej, hvor jeg
selv bor privat ved siden af
virksomheden. Det er ideelt, når man som os tilbyder kunderne døgnvagt.
Jeg skal bare over gården,
så kan jeg gå ind i kundens
system, siger Lars Thulin.
Han overog ejendommen
pr. 1. juli i år, og siden er
nok en systemkonsulent,
Michael Kjøgx, blevet ansat, ligesom Lars Thulins
hustru, Bente Thulin, er
sekretær og bogholder på
halv tid.

verkapacvitet hos os. Så
kan de fra deres egen pc
koble sig op på vores system, hvor alle oplysninger
lagres. I stedet for måske at
have firmaets server stående i et hjørne, er den placeret hos os under topsikrede forhold, hvor vi også
sørger for back up.
Så er firmaets dokumenter sikret mod både indbrud, brand, hærværk osv.,
forklarer Lars Thulin.
- Det betyder også, at firmaet sparer en it-afdeling,
tilføjer han.

It for håndværkere

Kunder i hele verden

En af de ting, man venter
sig meget af, er it-systemer
for eksempelvis håndværksfirmaer.
- De lejer simpelthen ser-

Kunden kan logge sig på
egen server, uanset om
han befinder sig i København eller Tyrkiet, og kunderne hentes heller ikke

FAKTA: Den nye Region
Syddanmark får 22 kommuner med i gennemsnit
55.000 indbyggere. I alt 1,2
millioner indbyggere. Regionsrådet får 41 medlemmer.

Børnetøj
i centret

I dag er afstande intet problem, og Lars Thulin har kunder fra hele verden, som han servicerer via nettet. Hos Centex opbevares kundernes oplysninger under topsikrede forhold.

kun fra lokalområdet. De
kommer fra hele landet
samt England, Polen, Kina,
Holland, Tyskland eksempelvis.
- Vi behøver jo ikke nødvendigvis at besøge dem.
Vi kan fjernstyre deres
maskiner herfra og med
øjeblikkeligt varsel afhjæl-

Foto: René Hollmann.

pe eventuelle problemer.
- For ledelsen er det også
en fordel at samarbejde
med os. Når vi installerer
netværksløsninger, står vi
for hele projektledelsen,
og så giver vi besked, når
vi er færdige, og systemet
kører, siger Lars Thulin.

Den 3. november starter en børnetøjsforretning i Sædding Centret.
Hvor Fiffy lå for nogle
år tilbage, rykker nu
“Moon” ind. Bag forretningen står Bente Iversen, der i forretningen
får hjælp af datteren
Pia. Samen vil de sælge
børnetøj til piger og
drenge fra 0-16 år. Sammen med tøjet forhandles også en del tilbehør,
ligesom der er specielle
børnestørrelser til de
lidt runde piger.

Af Karen Sloth, Scan-PR

PROBLEMER MED HØRELSEN?

Indlæg af:
Finn Laus Petersen, Tarp

Så kom til Audiodan Høreklinik A/S

Hypnotisør, kirkegårdsgartner

Danmarks første private høreklinik – mere end 25 års erfaring
Uforpligtende høreanalyse
og afprøvning af verdens mest
avancerede høreapparater.
Bedre taleforståelse, også i støj/selskab.
4 års garanti.
3 måneders ombytningsret.
1 måneds returret.
Offentligt tilskud.
Tilskud fra ”danmark”.

STEM PERSONLIGT

www. audiodan.dk
Bomhusvej 1, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 00 47
Leif Sejrup
Direktør
Teknisk audiolog

Godkendt af Sundhedsstyrelsen
Audiodan Høreklinik er medlem af PAKS
(Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning)
Det giver Dem en sikkerhed for professionel og seriøs behandling.

Storegade 86, 6100 Haderslev
Tlf. 73 52 52 30
Stormgade 17, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 10 00 45

Ny ældrepolitik:
• Flere ansatte i ældre-plejen
• Mindre medicin • Bedre hygiejne
• Et opmuntrings-team
• Velfungerende køkkener på ældre-centre,
så de ældres madønsker kan opfyldes.

