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 Jobstormerne er et projekt, der har til formål at få unge 15-24 årige i uddannelse eller arbejde.PS ugeavisen.dk/esbjerg
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Lys og liv i tunnellerne
Af Kim Westphal

TRYGHED: Mørke tunneller 
overmalede med grafi tti er 
ikke særligt befordrende 
for trygheden i Kvaglund.
Det viste en undersøgelse 
i 2014 foretaget af Projekt 
Jobstormerne.

I 2014 sagde knap 29 
procent af de adspurgte, 
at de var trygge ved at bo i 
området, i dag er tallet ste-
get til 45,58 procent, mens 
antallet af meget utrygge 
er mere end halveret.

I analysen gav mange 
udtryk for, at det at færdes 
alene på stier og pladser 
var det, der bekymrede 
dem mest, og det var der-
for, at Projekt Jobstormer-
ne sammen med repræ-
sentanter for boligforenin-
gerne, nærpolitiet og SSP 
vedtog, at det skulle der 
gøres noget ved.

Masser af fotos
Derfor er der nu kommet 
nyt og spændende liv i to 
tunneller, der er blevet 
udstyret med masser af lys 
og fotostater fra området.

Det er Esbjerg Fotoklub, 
der har fået frie hænder 
til at gennemfotografere 
området og resultatet er 
kæmpestore fotostater, 

der kan ses i to af de tun-
neller, der forbinder om-
rådets nordlige og sydlige 
side under den fi rsporede 
vej, der gennemskærer 
det, der i dag hedder He-
delundgaardparken.

- Fotostaterne har al-
lerede fået stor opmærk-

somhed blandt beboerne. 
Folk stopper op og dis-
kuterer, hvad det er, de 
ser på dem. Der peges og 
fortælles, at her bor vi. 
Det er mit indtryk, at be-
boerne virkeligt er glade 
for initiativet, siger Claus 
Julius Blomgreen, der har 

været konsulent for Pro-
jekt Jobstormerne, der nu 
er nedlagt efter en to-årig 
periode.

Økonomisk løber reno-
vering og udsmykning af 
de tre tunneller op i cirka 
200.000 kroner. Heraf har 
Det kriminalpræventive 

råd doneret halvdelen, 
mens den anden halvdel 
er fi nansieret af Projekt 
Jobstormerne og SSP & 
Forebyggelse. Hertil kom-
mer, at Vej & Park ikke har 
taget sig betalt for maler-
arbejde, ny belysning og 
udbedring af trapper og 

belægning, hvilket ville 
have fået den samlede ud-
gift til at stige.

Tryghed stigende
I den føromtalte undersø-
gelse ses det endvidere, 
at folk i  området anser  
kriminalitet som et fal-
dende problem. I 2014 viste 
undersøgelsen, at over 50 
procent opfattede det som 
værende et problem, i år er 
tallet faldet til 32 procent.

- Blandt andet har den 
nedlagte klub 18+ Klub 
været med til, at mange 
af deltagerne fra dengang 
har fået øjnene op for det 
at tage et medansvar for 
ens eget område. Det giver 
sig også udslag nu, hvor vi 
har pæn opbakning til ar-
rangementer. Her kommer 
der fl ere, der gerne vil give 
en hånd med, siger Claus 
Julius Blomgreen. 

Han er i øvrigt blevet 
ansat til et andet beboer-
projekt omkring Præste-
bakken i Esbjerg Ø.

Respons kwe@ugeavisen.dk
telefon 76 11 4217

■ Claus Julius Blomgreen ved en af de to tunneller, der er blevet gjort venlige og lyse. Fotostaterne kan vaskes af for eventuel ny grafi tti.

Flot fotoprojekt skal give sikre og 
venlige tunneller  i Kvaglund.

■ Tidligere var tunnellerne over-
malede med grafi tti og dårligt 
oplyste, og de blev næsten aldrig 
brugt af borgerne i området.

■ Margit Olsen er nytilfl ytter til 
området. Hun glæder sig over 
de lyse og venlige tunneller og 
er i øvrigt meget glad for at bo i 
Hedelundgaardparken.

Foto Tue Sørensen

■ FAKTA
Projekt Jobstormerne  har blandt andet 
arbejdet med at få unge med manglende 
uddannelse i gang igen med job eller 
skole. Indsatsen har bandt mandet været 
med direkte kontakt til de unges familie.


