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esbjergmotorvej får ny asfalt
Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Esbjergmotorvejen ved Korskroen, og det giver gener for trafikken.
Vejarbejde
esbjerg: Trafikken ved Korskroen har slidt asfalten ned,
og derfor skifter Vejdirektoratet fra tirsdag den 23. maj
og tre uger frem belægning
på motorvejen. Nærmere
bestemt bliver det fra fra-

kørselsrampe 72 Bramming
og til 75 Esbjerg N i begge
retninger. Arbejdet indledes
med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i
den underliggende belægning. Endelig udlægges der
ny belægning, og til slut påføres der striber. Resultatet

bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse
for trafikanterne, lover Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.
Der er derfor noget at se
frem til, når man sidder i kø
i sin bil og knurrer over besværet, fordi trafikken ledes
gennem et enkelt spor i beg-

ge retninger. Arbejdet bliver
udført som aften- og natarbejde fra klokken 17 til 07,
men helt uden gener bliver
det ikke.

afkørsler spærres

Mens arbejdet står på i det
vestlige spor, bliver til- og
frakørselsramperne
ved

Korskroen og Esbjerg Lufthavn spærret i vestgående
retning. Ved arbejde i det
østgående spor vil tilkørselsrampe Esbjerg Lufthavn samt
fra- og tilkørselsrampe Korskroen i østgående retning
være spærret i arbejdsperioderne. Fartgrænsen bliver sat
markant ned omkring om-

rådet, hvor der arbejdes, og
man må regne med, det tager lidt ekstra tid at komme
frem og tilbage, da der kan
opstå kø. Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være
åbne for normal trafik. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet
måtte medføre.

Voksenhandicapområdet.

Store besparelser i
Esbjerg Kommune

Finn Harald Rasmussen,
kredsformand,
Socialpædagogerne
Sydjylland, Trøjborgvej 13,
Skodborg, Rødding

Programmering er nicklas vedsted knudsens store interesse, og den giver ham mange store oplevelser. Foto: Rybners

Ung programmør er
en af landets bedste
Nicklas Vedsted Knudsen fra Rybners kvalificerede sig for nylig
som bare én ud af 15 unge i hele landet til træningslejr i datalogi.
Det skete, da han deltog i Dansk Datalogi-Dyst 2017.
data

thomas Bruun

vik_esbjerg@jv.dk

esbjerg: Da Dansk Datalogi-Dyst 2017 for nyligt løb af
stablen, var Nicklas Vedsted
Knudsen fra Rybners Tekniske Gymnasium én af bare
15 deltagere fra hele landet,
som gik videre til runde tre.
Runden bestod af en træningslejr på Herlufsholm
Skole, hvor deltagerne fik
skærpet deres færdigheder
yderligere og blev introduceret til avanceret materiale.
I slutningen af træningslejren gik seks deltagere videre
til den baltiske informatikolympiade.

Nicklas Vedsted Knudsen
gik ikke videre til den, men
han har allerede vundet en
masse, forklarer han. Nemlig
opdateret viden, sjove oplevelser, venskaber og et styrket fagligt netværk.

Helt fra bunden

- Det var virkelig nogle intense undervisningsdage i datalogiske metoder på Herlufsholm. Vi gennemgik over 30
opgaver og fik mange korte oplæg. Fordi jeg også var
med i sidste runde sidste år,
følte jeg at grundstenene var
på plads i år, og jeg opnåede
en dybere forståelse for de
mange grene af datalogien,
siger Nicklas Vedsted Knudsen.

Roser. Sydvestjysk Sygehus

Fakta
FriVillig
Nicklas Vedsted Knudsen var en af de første frivillige i Coding
Pirates Esbjerg, som er en forening, der vil styrke børns
teknologiske evner. Han hjælper adskillige spilfællesskaber
med plugins til det populære spil Counter-Strike, og så er han
frivillig oversætter for spilplatformen Steam.
Dansk Datalogi-Dyst 2017 er udtagelseskonkurrence til
deltagelse i det internationale OL i datalogi, som i år foregår i
Teheran, Iran.

Den tidligere elev på Vitaskolens Da Vinci Linje er
vild med al ny teknologi, og i
starten af sin htx-uddannelse
drømte han om at blive spiludvikler.
- Nu er jeg blevet afklaret

læserbreV: Esbjerg Kommune barsler med en økonomisk genopretningsplan for
voksenhandicapområdet.
Man har beregnet at underskuddet de næste fem år, vil
vokse til 143 millioner kroner. Hvis genopretningsplanen gennemføres af politikerne, vil det bl.a. betyde lukning af flere tilbud og kraftige
reduceringer på andre. Med
andre ord lægges der op til
alvorlige serviceforringelser.
Vi har gennem de seneste år oplevet store besparelser indenfor dette område. I 2010 besluttede man
at lave en stor masterplan.
I kølvandet fulgte der store besparelser i de efterfølgende år. Sidste år slog man
så til med den store hammer, som betød mange fyringer og serviceforringelser. Da forlød det, at man

var nødt til at tage det store
slag nu, så vi ikke kom ud i
samme situation næste år.
Derfor er både borgere og
ansatte ramt af chok. Det er
simpelthen ikke rimeligt at
et område, som er blevet så
hårdt ramt, endnu engang
skal rammes. Rigtig mange
borgere vil blive ladt i stikken. Besparelsen vil kun være meget kortvarig, og vil på
den længere bane blive en
meget dyr løsning.
Jeg vil dog gerne anerkende, at man i oplægget til politikerne, skriver, at de talrige besparelser ikke gør det
muligt at effektivisere mere.
Det glæder mig at formanden for socialudvalget, Henrik Vallø, udtalte på
TV-Syd, at mange af forslagene var helt uspiselige. Det
er jeg helt enig i, hvis man
vil lave en genopretning af
voksenhandicapområdet, er
man simpelthen nødt til at
tilføre midler, ellers vil der
ske uoprettelig skade.

omkring, at det er programmering helt fra bunden, jeg
ønsker at dygtiggøre mig i,
og derfor har jeg søgt ind
på datalogi-uddannelsen på
Aarhus Universitet, fortæller
Nicklas Vedsted Knudsen.

fortjener megen ros
Hanna Pagh Gøttsche,
Ådalen 30, Esbjerg V.

læserbreV: Efter at have tilbragt påsken i fam.-team
2 og derefter et par fridage
herhjemme, kom jeg atter
til fam. 2, hvorfra jeg blev
overflyttet til afd. 252, siden
gik turen videre til palliativ afd. 251, hvor jeg lå godt
14 dage. Endelig blev jeg udskrevet torsdag den 11. maj.
Selvom der var mange
flytninger, også fra stue til
stue, var stemningen aldrig

utryg. Alle sygeplejerskerne var virkelig dedikerede,
de holdt en let og humørfyldt tone, og stemningen
var altid positiv. De flinke
unge læger var også gode til
at informere, så man ikke
sad tilbage med ubesvarede
spørgsmål.
I skal have tak alle sammen, takken gælder også hospitalspræst Pernille
Svenningsen. Tak for din
lydhørhed.

