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ESBJERG: Folkene bag sko-
butikken Tops på butikstor-
vet ved Bilka i City Nord for-
dobler nu antallet af butik-
ker i Esbjerg.

Indehaverne Jess Crone
og Bjørn Andersen, der også
ejer Tops-butikker i Varde
og Tønder, åbner i begyn-
delsen af marts en 400 kva-
dratmeter stor butik i Kon-

gensgade - nærmere be-
stemt på adressen Kongens-
gade 67 på hjørnet af
Jyllandsgade.

– Lige nu er vi i fuld gang
med at skabe en nyrenove-
ret, lækker butik, fortæller
Jess Crone og fortsætter:

– Vi er overbeviste om, at
midtbyen har brug for en
butik med en familieprofil,
som den vi har.

Skoringen, der seneste
var lokaliseret i lejemålet,
flyttede blandt andet med
henvisning til, at man gerne

ville tættere på det nye ind-
købscenter Broen Shop-
ping, men folkene bag Tops
bekymrer sig ikke om, at de-
res midtby-butik nærmest
ligger i den modsatte ende
af gågaden i forhold til Bro-
en.

Tror på plads
–Vi tror på, at der er plads til
en butik som vores både i
City Nord og gågaden, lige-
som vi ikke tror, at det er et
enten-eller, men derimod et
både-og i forhold til det nye

center, siger Jess Crone.
Også udlejeren og ejeren

af ejendommen, Benny Jør-
gensen, mener, at den del af
Kongensgade, som ligger
lidt væk fra Broen Shopping,
har en glimrende eksistens-
berettigelse.

–Midtbyen bliver generelt
styrket af Broen, som vil til-
trække flere kunder. For-
uden de kædebutikker, som
kommer i Broen, har Esbjerg
også brug for de gode speci-
albutikker, og mange af dem
ligger her som naboer til

Tops. Vi har jo også f.eks.
set, at en virkelig velrenom-
meret butik som Buksetrol-
den er flyttet fra Torvet og
herned, påpeger Benny Jør-
gensen. 

Tops rykker butik
nummer to til gågaden
Detailhandel: Skokæden Tops har været placeret i City Nord siden 2007. Nu åbner folkene bag den butik
også i Kongensgade. 

Af Heidi Bjerre-Christensen,
hbc@jv.dk
og Ken Mathiesen,
kma@jv.dk
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Tops
■ Tops er en landsdækkende
kæde med op imod 40 butik-
ker drevet af selvstændige
købmænd. 

ESBJERG: Esbjerg har i dag
allerede flere end 6000 stu-
derende – fordelt på ca. 60
forskellige videregående
uddannelser. Målet er at få
endnu flere – 10.000 stude-
rende er målet, fastslår Es-
bjerg Erhvervsudvikling. 

Esbjerg Erhvervsudvik-
ling og byens seks videregå-
ende uddannelsesinstitu-
tioner samarbejder om at
tiltrække og fastholde stu-
derende. Og byen har noget
særligt at komme efter, me-
ner samarbejdsparterne.
Især vil de gerne udbrede
kendskabet til Esbjerg som
en studieby med nære rela-
tioner til studiekammerater
og undervisere - i en storby
med benene på jorden. 

Unge samles socialt
Et team af studerende fra
uddannelsesinstitutioner-
ne arrangerer og gennemfø-
rer en gang om ugen et gra-
tis event for byens stude-
rende. Det mest populære
er – måske ikke overrasken-
de – Pubcrawl, som hen over
året samler 600 deltagere,
men de unge deltager også i
sportsevents, museumsbe-
søg og erhvervsrelaterede
arrangementer. Der er ca.
3000 deltagere på disse
events i løbet af et år.

De seks videregående ud-
dannelsesinstitutioner i Es-
bjerg er Aalborg Universitet
Esbjerg, Erhvervsakademi
Sydvest, Fredericia Maskin-
mesterskole Esbjerg, SDU,
Syddansk Musikkonserva-
torium og UC Syd. 

Netværk: Esbjerg
kan byde på et kul-
turelt, fagligt og so-
cialt studiemiljø.
Hvis det bliver me-
re kendt, vil man
også kunne øge an-
tallet af studerende,
mener Esbjerg Er-
hvervsudvikling og
de 60 videregående
uddannelser.

Godt 
studie-
miljø
skal
tiltrække
flere 

Af Anne Hedegaard,
ahe@jv.dk

ESBJERG: SRI Sign Solution
A/S har netop afsluttet
regnskabsåret og kan glæde
sig over et flot overskud –
denne gang på to millioner
kroner før skat. Overskud-
det betyder også, at SRI Sign
Solution A/S nu kan bryste
sig af en AAA-kreditvurde-
ring med bronzediplom fra
det anerkendte data og ana-
lysefirma selskab Bisnode.

Mindst tre år i træk med
AAA-vurderingen giver et
bronzediplom – og det har
SRI Sign Solution A/S for
længst gjort sig fortjent til.
Ifølge Bisnode er SRI Sign
Solution A/S det eneste dan-
ske skiltefirma med AAA-
bronze-diplom i kreditvær-
dighed!

AAA kreditvurderingen er
den højeste karakter for kre-
ditværdighed, et firma kan
få, og baserer sig på oplys-
ninger fra blandt andre Er-
hvervs- og Selskabsstyrel-
sen og CVR registret. I alt be-
nytter Bisnode sig af 2400
beslutningsregler ved vur-
deringen.

Fokus på kvalitet
Ifølge SRI’s administrerende
direktør, Flemming Nør-
skov, skyldes de flotte og
vedvarende resultater ikke
mindst et stort fokus på
kvalitet og på at producere
alle skilte fra bunden og helt
til den sidste finish i huset.

Det gælder såvel små som
store opgaver.

SRI skaber skilteløsninger
i alle mulige afskygninger –
indendørs og udendørs. Fra
små skilte, der viser vej til
toilettet, udgangen og
salgsafdelingen til store ly-
sende facadeskilte, ud-
hængskile og pyloner ved
vejen – skilte der i høj grad
er med til at definere for ek-
sempel en butik, virksom-
hed eller restaurant. Blandt

de mere spektakulære pro-
jekter er en række fantasi-
fuldt udformede lys- og ne-
onskilte til bydelsprojektet
Superkilen på Nørrebro i Kø-
benhavn.

SRI Sign Solution A/S har i
mere end 50 år produceret
lysskilte til lastvogne. Skil-
tene har en hård hverdag på
toppen af lastbilerne med
kraftige slag fra hængende
grene, vand, frost, rystelser,
vindpres og sollys. exp

Diplom: Skiltefir-
maet SRI Sign Solu-
tion A/S på Brolæg-
gervej i Sædding er
igen blevet beløn-
net med et AAA-
bronzediplom fra
Bisnode.

Adm. direktør for skiltefirmaet SRI Sign Solution A/S,
Flemming Nørskov, glæder sig over et godt regnskab, der
betyder, at firmaets kreditvurdering er til et bronzediplom.

PR-foto

Danmarks mest solide 
skiltefirma ligger i Esbjerg
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Bisnode
■ Bisnode er en data- og analysevirksomhed, som blandt an-
det kreditvurderer alle danske virksomheder baseret på offent-
ligt tilgængelige oplysninger og omkring 2400 beslutnings-
regler. Bisnodes unikke database indeholder virksomhedsinfor-
mation og 250 millioner virksomheder i 240 lande.
■ AAA er den højeste for kreditværdighed og markerer at der
er tale om en virksomhed med en særdeles god evne til at
imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.
■ Tre år med AAA-vurderingen giver mulighed for at skilte med
bronze-diplomet fra Bisnode, 5 år giver sølv og 10 år giver guld.
SRI Sign Solution er den eneste virksomhed i branchekoden
med bronze-diplomet. Branchekoden består foruden skiltefir-
maer af "producenter af andet elektrisk udstyr".


