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ERSTATNINGSADVOKATERNE FREDERICIA “Er du kommet til skade?”

J e n s e n
BS J

ERSTATNINGSADVOKATERNE FYN “Er du kommet til skade?”

Vi skaffer årligt tilskadekomne 
millioner i erstatning 
(mere end 50 millioner kr. i år 2013). 
Du får rimelige advokat-
omkostninger erstattet 

• Erstatning efter overfald el. lign.
• Fejlbehandling og patientskader
• Trafikskader

Advokat Jesper Håkonsson (L) Advokat Bjarne Jensen (H)
bj@bjsj.dk • www.bjsj.dk

Vi er eksperter i behandling af

PERSONSKADER
Vi skaffer årligt tilskadekomne millioner
i erstatning (mere end
50 millioner kr. i år 2016).
Du får rimelige advokatomkostninger
erstattet af ansvarsforsikringsselskabet.

Snyd ikke dig selv for

RÅD OG BISTAND
i forbindelse med personskader:
• Erstatning efter overfald el. lign.
• Fejlbehandling og patientskader
• Traikskader
• Arbejdsulykker
• Ulykker i al almindelighed

GRATIS
gennemgang

af erstatnings-
sager

Ring GRATIS
til os på

76 801690 Porschevej 3 • 7100 Vejle • Telefon 76 80 16 90 

5* luksus & spa
ved Flensborg Fjord
Forkæl dig selv og den du holder af med et luksusophold på det elegante 5-stjernede Alter Meierhof 

Vitalhotel ud til Flensborg Fjord. Du får 2 næt- ter, velkomstdrink, 3-retters middag hver aften, fri 

adgang til imponerende spa- og fi tnessområde og meget mere fra 2.009 kr. per person ved min. 2 perso-

ner i delt dobbeltværelse.

Køb senest 14. april 2017

på spotdeal.dk

SÆRPRIS

2.009 kr.

Fra

Se fl ere deals på spotdeal.dk

”Den fl yvende hollænder” får en helt ny betydning, når du kører på denne hollandske luksus-citybike. 

Stellet er lavet af letvægtsaluminium, som sammen med de 7 SHIMANO-gear gør cykelturen let og 

ubesværet. Du kan få cyklen i både herre- og damemodel i forskellige stelstørrelser. Og cyklens styre-

system gør det nemt for dig at justere styret, højden og vinkel.

Køb senest 17. april 2017
på spotdeal.dk

Luksus-citybike med
god komfort

Normalpris 7.299 kr.

3.999 kr.

Spar 45%

Se alle vores andre gode tilbud på spotdeal.dk. Her fi nder du 

bl.a. tilbud på rejser, skønne weekendophold, storbyferier, 

wellness, spiseoplevelser og kvalitetsprodukter. Tilmeld dig i 

dag og få tilbud tilsendt på e-mail allerede i morgen.

SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

- en del af
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WORLDMUSIC Tinariwen er et 
11 mand stort protestband, 
som gæster Tøjhuset fredag 
5.maj. Bandet består af en 
gruppe nomader fra Mali, som 
mødtes i en lygtningelejr i 
Libyen i 1979. Bandet opnåe-
de international ankerkendel-
se, da det modtog en grammy 
for bedste verdensmusikal-
bum i 2011. 

Protestmusik fra 
Saharas ørken

SUNDHED Borgerne i Fredericia 
Kommunen inviteres til dia-
logmøde om Fredericia Sund-
hedshus. Byrådet har nemlig 
en vision om mere sundhed 
for alle i Fredericia. Men mere 
sundhed for alle i Fredericia 
kræver et stærkt engagement 
og et godt samarbejde mel-
lem borgere, foreninger, råd, 
organisationer og kommune. 
Derfor inviteres borgerne nu 
til dialogmøde, hvor de kan 
komme med deres gode idé-
er til, hvordan sundhedshuset 
bliver til byens hus. 

”Sundhedshuset er et af de 
vigtige skridt på vejen mod 
mere og bedre sundhed. Men 
hvordan skaber vi et sundheds-
hus for hele byen, og hvordan 
bliver sundhedshuset dit hus? 
Det vil vi rigtig gerne have 
borgernes input til,” fortæller 
Susanne Eilersen, formand for 
Sundhedsudvalget. 

Dialogmødet er planlagt 
sådan, at der først bliver et 
oplæg om de politiske visio-
ner om mere sundhed til alle i 
Fredericia, og om hvordan Fre-
dericia Sygehus vil forvandle 
sig til et levende sundhedshus. 
Efter oplægget vil der være 
mulighed for, at man som del-
tager kan involvere sig i visio-
nerne om mere sundhed for 
alle og i at skabe et sundheds-
hus, som bliver hele byens hus 
og Danmarks bedste. 

Dialogmødet bliver holdt 
på Fredericia Sundhedshus 26. 
april fra kl. 17 til 20. 

Mere sundhed 
til borgerne 

MARKEDSFØRING Sidste år 
lavede Uddannelsesudvalget 
en undersøgelse blandt virk-
somheder og højtkvaliicerede 
internationale medarbejdere I 
Fredericia. Den viste, at virk-
somhederne efterlyste aktivi-
teter og tiltag, der kan hjælpe 
de internationale medarbejde-
re med at opbygge sociale og 
faglige netværk i området. 

Derfor besluttede udvalget 
af styrke den såkaldte expat-
indsats, og et af de tiltag er 
den engelsksprogede hjem-
meside www.livinginfrederi-
cia.dk, som er målrettet mod 

at få expats  som overvejer at 
bosætte sig i Fredericia.

Hjemmesiden er en præsen-
tationsside, hvor Fredericia bli-
ver præsenteret i forhold til at 
bo og arbejde her.  srj

Ny hjemmeside 
for expats

Hjemmesiden skal styrke netværk 
blandt internationale medarbejdere. 

LYT Radio Mælkebøtten i Fre-
dericia har med støtte fra 
Europanævnet produceret en 
række udsendelser, som har 
EU som omdrejningspunkt. 
Radio Mælkebøtten ser støtten 
som en anerkendelse af radio-
ens journalistiske kvalitet.

Har EU en fremtid? Kan vi 
komme det moderne slaveri 
til livs? Og hvad laver vores EU 
Kommissær Margrethe Vesta-
ger egentlig? Det er nogle af de 

spørgsmål, som Radio Mælke-
bøtten har søgt svar på i blandt 
andet Bruxelles. 

Torsdag 6. April klokken 
17.30 kommer den første af i alt 
seks udsendelser. Den fortæller 
briternes version af Brexit.

Udsendelserne bliver sendt 
ud til næsten 200 ikke kom-
mercielle radioer over hele lan-
det, og kan desuden hentes og 
høres gratis fra radioens hjem-
meside: www.radiomb.dk/eu

EU på Radio 
Mælkebøtten

LØB Inden skolebørnene fre-
dag 7. april går på påskeferie 
vil 115.000 skolelever fra 328 
skoler over hele landet delta-
ge i velgørenhedscykelholdet 
Team Rynkebys skoleløb til 
fordel for Børnelungefonden. 
Det er tredje gang der afvikles 
Team Rynkeby Skoleløb og sid-
ste år blev der løbet 18,7 mill. 
kr., som gik til Børnecancer-
fonden. I år har Team Rynkeby 
valgt, at indtægten fra Skole-
løbet tilfalder Børnelungefon-
den i Danmark.

I Team Rynkeby Trekantens 
område har 42 skoler meldt sig 
til at løbe for børn med en kri-
tisk sygdom. Sidste år deltog 
32 skoler fra Horsens i nord til 
Christiansfeld i syd, Fredericia i 
øst til Lunderskov i vest.

Inden løbet på fredag har 
eleverne mulighed for at lave 
mikrosponsorater med mor, 
far, bedsteforældre, venner og 
lokale erhvervsdrivende, der 
opfordres til at give et beske-
dent beløb, for eksempel et par 
kroner per omgang eller kilo-
meter, den enkelte elev løber i 
forbindelse med Team Rynke-
by Skoleløbet.

Pengene går ubeskåret til 
Børnelungefonden, som for-
pligter sig til at bruge mindst 
70 procent af de indsamlede 
midler fra Team Rynkeby Sko-
leløbet til forskning i kritiske 
lungesygdomme blandt børn. 
De øvrige penge går til akti-
viteter for lungesyge børn og 
deres familier samt oplysning 
og information.

Børn løber for 
kritisk syge børn

DYR Petworld leder efter 
Danmarks dejligste kæle-
dyr. Konkurrencen kom-
mer til Fredericia 8. april 

kl. 10-15. Kæledyrene bli-
ver fotograferet i butikken, 
og allerede samme aften 
kommer billederne online 

på den lokale butiks Face-
book-side. Billederne kan 
likes frem til og med den 
14. april.

Hvem har det sødeste kæledyr?

BYGGERI Kanalbyen ved Lil-
lebælt bliver en ny, pulseren-
de bydel mellem Fredericias 
historiske bymidte og Lille-
bælt, hvor der både skal være 
erhverv, butikker og omkring 
1.000 boliger. De første er på 
vej, og blandt dem er otte con-
tainere, som indrettes med 
arkitekttegnede hotellejlighe-
der og erhvervslejemål med et 
hot og urbant look.

Det er selskabet Container 
Living og arkitektirmaet Arki-

tema, som i samarbejde med 
projektselskabet Fredericia C 
- ejet af Realdania By & Byg og 
Fredericia Kommune - opfører 
containerbyggeriet efter alle 
kunstens og ikke mindst Byg-
gelovens regler.

“Vi ønsker at give vores 
bud på en moderne, tren-
dy og bæredygtig boligform, 
som oven i købet er super-
leksibel, hurtig at opføre og 
nem at lytte,” fortæller idé-
mand og direktør Brian Gade 

fra Container Living. Bygge-
riet i Kanalbyen bliver på i alt 
240 kvadratmeter og kommer 
til at bestå af otte 40-fods con-
tainere, der er bygget sammen 
to og to, så hver enhed er på 60 
kvadratmeter.

“Vi bygger i to etager. Øverst 
bliver der tre hotellejligheder, 
som blandt andet udlejes gen-
nem Airbnb. Nederst åbner 
en vinklub på 30 kvadratme-
ter i det ene erhvervslejemål, 
mens der i det andet indret-
tes et multirum på 60 kva-
dratmeter i en dobbeltcontai-
ner,” fortæller Brian Gade i en 
pressemeddelelse.

“I Kanalbyen har vi en fem-
årig byggetilladelse på en mid-
lertidig beliggenhed. Når peri-
oden udløber, kan vi i bogsta-
velig forstand “hive teltpælene 
op” og lytte boligerne”.

Bo i en container

Snart går Container Living i gang med 
at opføre de første arkitekttegnede 
hotellejligheder og erhvervslejemål i 
containere i Kanalbyen ved Lillebælt.


