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9 INDLAND

Vi sætter varmerekord i år

1 BUSINESS

VKO-forslag deler vandene

11 NAVNE

Tina Turner fylder 75 år

Minister afviser eksempler
på manglende udkantslån
Af Mads Thyrsted Laursen
og Rasmus Just
7 INDLAND

E

rhvervs- og vækstminister Henrik Sass
Larsen (S) er ikke overbevist om, at realkreditinstitutterne giver afslag til
køb af ejendomme på landet udelukkende
på baggrund af låntagernes postnummer.

Det skriver han i et svar til Landdistriktsudvalget, efter at ministeriet har gennemgået en række eksempler fra afviste låntagere. Politikerne skal diskutere sagen ved
en høring på Christiansborg i dag.

Fronterne er dermed trukket skarpt op.
Ministerens svar provokerer politikere
fra begge fløje, som kritiserer Sass Larsen.
– Det er udtryk for en arrogant holdning,
siger SF's Karina Lorentzen.

Rådhuset
begynder at
ligne noget
6 VARDE

Byggeriet af nyt rådhus går efter
planen og ventes klar til indflytning næste sommer. Det sørger blandt andre byggelederne
for. Det er fra venstre: Nicolaj
Beier, Martin Fogh og Brian S.
Larsen. Som noget ret så udsædvanligt for et stort offentligt
byggeri holder budgetterne.

Foto: Henrik Reintoft

Kristina Bonnichsen Nowak
HR-chef
i N&K Spedition

Vi rekrutterede tre nye medarbejdere via

     
ansøgninger på kort tid. Faktisk var alle tre stillinger
besat inden for tre uger. Det var meget positivt.
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Borgmester Erik Buhl (V) og viceborgmester Kjeld Anker Espersen (S) sidder begge med i byggeudvalget og er begge begejstrede over det ny rådhus, der holder budgettet på i alt 60
millioner kroner.
Foto: Henrik Reintoft

Rådhuset rager op i Varde
Byggeri: Opførelse af det nye rådhus til 60 millioner kroner går efter planen og vil være klar til aflevering i juni næste år.
Af Henrik Reintoft,
hre@jv.dk

VARDE: Han gnider sig i hænderne, mens fødderne næsten hæver
sig over jorden. Der er tale om
borgmester Erik Buhl (V), som
tirsdag beså det nye rådhus sammen med viceborgmester Kjeld
Anker Espersen (S).
– Vi er godt inde i processen.
Og nu kan vi få en fornemmelse
af rummene indvendig. Det ser
rigtig spændende ud, siger Erik
Buhl om det nye rådhus til 60
millioner kroner.
Han fortæller, at der kun er

300.000 kroner tilbage af budgettet til uforudsete udgifter.
– Vi går ikke på kompromis
indvendig. Men vi er lidt tættere
på, end godt er, siger Erik Buhl.

Muld kom i vejen
At der ikke er så mange penge til
uforudsete udgifter skyldes især
det forhold, at til alles store forundring var det gamle rådhus
bygget direkte oven på muld.
– De sidste 1000 år har man
haft den viden, at man ikke bygger oven på muld. Det er imod
alle regler. Så vi har gravet 3.000
kubikmeter muld væk, fortæller

De åbne kontorfællesskaber er opdelt i afdelinger og adskilles alle med en orange port og sort væg.
Foto: Henrik Reintoft

byggeleder Nikolaj Beier fra STB
Byg.
Sammen med projektleder
Martin Fogh fra STB Byg og kommunens Martin Højgaard Jensen
og Brian S. Larsen leder han byggeriet, som skal stå klar til aflevering den 2. juni næste år.
I gennemsnit arbejder 35 mand
på byggeriet. Og selv om det ikke
har været et krav, så er der
mindst seks lærlinge med til
byggeriet.
– Vi har haft fuld tillid til, at de
følger den aftale, vi har lavet med
Dansk Byggeri, siger Erik Buhl og
henviser til partnerskabsaftalen.

Lige nu sidder de kommende
ansatte på Titan på Engdraget og
i det gamle kommunekontor i
Årre. Og den 20. december skal
alle afdelinger have besluttet,
hvem der skal sidde hvor i det
nye kontorfællesskab.
– Nu begynder det at blive
alvor, siger Erik Buhl, der som
den eneste får sit eget kontor.
Ellers kommer alle til at sidde i
mindre eller større grupper. At
der overhovedet ikke er små
kontorer, skyldes udsigten til
store regninger. Op til 20 procent
mere ville rådhuset koste, hvis
der skulle indrettes kontorer.

Det første man træder ind i er den store hall med trappen
op til førstesalen og med ovenlysvinduer.
Foto: Henrik Reintoft
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Rådhuset
■ Det ny rådhus koster i alt 60
millioner kroner alt inklusive. Ud af
budgettet er der kun 300.000 kroner tilbage til uforudset udgifte.
■ Rådhuset bliver i alt på 5.964
kvadratmeter inklusive 869 kvadratmeter kælder.
■ Det et STB Byg, som opfører
rådhuset for Varde Kommune.
■ Den ny rådhussal bliver formentlig
ikke stationær, så salen kan bruges i
mange andre sammenhænge.

Der sættes i alt 1200 kvadratmeter kobberfarvet facade op
på det nye rådhus.
Foto: Henrik Reintoft

