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esbjerg-firma udvider paletten

ESBJERG
Få gode tilbud i din indboks
- tilmeld dig på Deal.dk

Forsikringsmægler vil nu
også være rådgiver ved
køb og salg af firmaer og
fast ejendom.

Festlig pålægskagemand
Imponér til din næste fest med en
pålægskagemand fra Næsbjerghus vælg mellem 2 størrelser
Deal pris fra

225,-

Rabat

40%

Værdi

375,-

af erik haldan

erherv: Contea med hovedsæde
i Esbjerg har stor ekspertise i rådgivning om forsikring med både
offentlige og private firmaer samt organisationer og boligselskaber i hele
landet som vigtige kunder.
Nu udvider firmaet med en ny
afdeling, der kan rådgive kunder om

de såkaldte transaktionsforsikringer
i forbindelse med køb og salg af virksomheder og fast ejendom. Kapitalfonde og deres porteføljeselskaber
vil i fremtiden også kunne trække på
Contea med hensyn til analyse og
afdækning af risici, de kan forsikre
sig imod.
- Der findes flere forskellige typer
af transaktionsforsikringer. De vil typisk dække ukendte risici og fungere
lidt som en ejerskifteforsikring i en
privat ejendomshandel. En transaktionsforsikring kan også dække kendte
risici og anvendes gerne i forbindelse med identificerede problemstillinger vedrørende skat, forurening,

retssager med videre, forklarer Lars
Steen Nielsen, administrerende direktør for Contea.
- Markedet for transaktionsforsikringer er i kraftig vækst i Danmark,
og vi forudser, at udbredelsen af disse kontrakter fortsætter. Det er derfor, vi har etableret den ny afdeling,
så vi kan imødekomme vore kunders
ønsker om rådgivning indenfor disse
områder, siger han.

respons: eha@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 16

Uafhængigt økonomitjek
Er du også i tvivl, om du betaler for
meget i renter og gebyrer til din
bank ? Få svaret med et uafhængigt
økonomitjek fra F10 Finans!
Deal pris fra

1800,-

Rabat

40%

Værdi

3000,-

Nyt liv til videobåndene
PhotoCare hjælper dig med at spille
dine gamle VHS-bånd over til DVD/USB
i prof. Kvalitet
Deal pris fra

150,-

Rabat

50%

Værdi

300,-

God undervognsbehandling

scenen var fyldt med glade nærbetjente, da korpset modtog Lars rand Prisen.

Undgå rust, når Tectyl Center
Esbjerg giver din bil en komplet
undervognsbehandling med tectyl
Deal pris

3599,33%

Rabat op til

5400,-

Værdi

Rene ruder
Med et navn som Alge Krigeren er
kampen mod dine beskidte vinduer
sat igang, så de kan blive helt rene
og nyvaskede uden striber og ridser gælder til både Fyn og Sønderjylland
Deal pris fra
99,Rabat

53%

Værdi

215,-

Foto Privat

Nærbetjente blev hædret
af Jan Maass Lindhardt

Prisværdigt: På en dag
hvor der var fokus på
unges færden på sociale
medier, var det nogle af
heltene fra det virkelige liv,
der blev hædret.
Vibeke Stage, der den 1.
januar tiltrådte som ny leder af SSP Forebyggelse og
Vejledning, gik på scenen
til SSP-årsmødet i Claus

Sørensen Loungen på Blue
Water Arena for at uddele
Lars Rand Prisen.
Prisen, der er opkaldt
efter Esbjergs tidligere politimester, gik i år til netop
politifolk.
- For den store forskel
nærpolitiet gør i Esbjerg
Kommune modtager hele
korpset af nærbetjente
prisen. Jeres arbejde er
så meget med til at sikre

tryghed for de mennesker,
der bor i Esbjerg. I gør
en markant forskel for at
bedre vores lokalmiljøer,
sagde Vibeke Stage.
Hos politiet var der selvfølgelig glæde over prisen
og de citronmåner, der
fyldte med.
- Hver eneste dag går
de ud i deres områder og
prøver at yde deres bedste
for at få alt til at gå op i en

højere enhed. Så vi er først
og fremmest rigtig glade
for, at der bliver sat pris
på det store arbejde, vi
laver sammen med Esbjerg
Kommune og SSP-delen. Vi
er langtfra alene om det,
sagde vicepolitiinspektør
Lars Bjerregaard.

respons: jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

Du ﬁnder os også på facebook
Skal din virksomhed også på Deal.dk
Kontakt Deal.dk’s kundeservice
Tlf. 65 45 55 44

maiil@deall.ddk

Deal.dk er JydskeVestkystens nye dealkoncept med unikke lokale tilbud.
Deal.dk er en del af Jysk Fynske Medier. Det er din garanti for en sikker handel.

En del af Jysk Fynske Medier

Foto Privat

esbjerg Taekwondo Klub tog otte medaljer med fra Munkebo.

Medaljeregn fortsætter
taekwoNdo: esbjerg Taekwondo Klub fortsætter sin imponerende
medaljehøst i 2020, og i weekenden var det ved et teknikstævne i
Munkebo, at der blev kæmpet intet mindre end otte medaljer hjem.
ved stævnet var der desuden debut til esbjerg Taekwondo Klubs nye
instruktør udi de tekniske discipliner, Christina Christensen Hansen,
der var taget til Munkebo med i alt 12 deltagere. eftersom holdet
kom hjem med otte medaljer, må det siges at være en ganske flot
debut for Christina Christensen Hansen.
alle lokale kæmpere gjorde det flot og ydede en fantastisk indsats på
dagen, hvor det ofte er de små marginaler, der afgør tingene.

jysk-Fynske mestre i teamgym fra jerne iF.

Jysk-Fynske Mestre i teamgym

Foto Privat

hæder: For nylig deltog jerne iF gymnastik i jysk-Fynske Mesterskaber i Teamgym. Det var årets første konkurrence, og med et nyt
reglement var spændingen ekstra stor denne gang.
Pigerne leverede en stærk rytme-serie samt barnespring, som sad
lige i skabet. Holdet viste lidt mere usikkerhed på trampetten, men
kom dog godt igennem. Trods det blev det alligevel til en stor sejr
med 41,110 point, og holdet kan nu kalde sig for jysk-Fynske mestre.
Klubbens andre teamgym-hold deltog også og leverede ligeledes
flotte resultater. Det lover stærkt for resten af sæsonen, som stadig er
helt ny. Teamgym er i øvrigt det perfekte mix af rytmiske bevægelser
og kraftfulde spring. en holdsport for både mænd og kvinder og
faktisk den mest populære gymnastikform i gymDanmark.

