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Avis til net

Vinder af Mediernes
Internetpris 2008
for bedste brugerinddragelse

Derfor skal du fra avis til net
Udvidet dækning: halvdelen af brugerne
på jv.dk læser ikke JydskeVestkysten
Forlænget levetid: Mens avisen primært læses
morgen og eftermiddag, har jv.dk ﬂest brugere
i arbejdstiden (fx mellem kl. 11 – 12)
Flere eksponeringer: Genkendelse
og øget opmærksomhed på din kampagne
Overraskelsen: Giv dine kunder en oplevelse
og forny din markedsføring

JydskeVestkysten

Skala.fm

jv.dk

JydskeVestkysten netavis jv.dk er en af landsdelens mest besøgte
hjemmesider, og når det gælder nyheder fra vores område, er
jv.dk det største samlingssted på nettet.
Med mere end 100.000 unikke brugere om ugen, har får du en
enestående mulighed for at komme i kontakt med en købestærk
målgruppe.

jv.dk

Avis til net
INDLAND

torsdag 9. oktober 2008
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Treårig dreng nær kvalt efter
ulykke i børnehave
ULYKKELIGT: En lille dreng er indlagt på

Odense Universitet Hospital, efter han ved
et uheld under leg kom til at hænge med
en persiennesnor rundt om halsen.
Persiennerne er nu fjernet.
Af Ejner Munkebro
Tlf. 7342 5123, emu@jv.dk

En dreng på tre et halvt år
blev i går overført til Odense
Universitets Hospital efter en
alvorlig ulykke i Stjernevejens Børnehave i Gråsten.
Sammen med en lille pige le-

gede han i et rum, hvor han
kravlede op i vindueskarmen.
Da han faldt eller sprang
ned, fik han uheldigvis gardinsnoren viklet rundt om
halsen og hang i vinduet, blå i
hovedet.
Pigen fik hurtigt hjælp fra
de voksne, og en pædagog,

der er uddannet sygeplejerske, gav straks førstehjælp.
En læge fra et nærliggende
lægehus blev ligeledes tilkaldt.
Herefter blev drengen kørt
til først Sønderborg Sygehus,
hvor han blev lagt i kunstigt
koma, og siden overført til
Odense Universitets Hospital.
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Psykologhjælp
Både personale og forældre i
børnehaven blev tilbudt psykologhjælp.
Normalt er snorene til per-

Vi tog ud til børnehaven for at snakke
dagen igennem og
sikre, at de, der ønskede det, fik krisehjælp. Nu skal vi have klarlagt detaljerne, og det vil vi sikket tage fat på i dag
(torsdag, red.).
Erling Andresen,
souschef i
Sønderborg
Kommunes børne- og
uddannelsesafdeling

siennerne rullet sammen og
lagt, så børnene ikke kan nå
dem, og efter ulykken i går
blev alle persienner taget
ned.
Efterhånden som forældrene hentede deres børn, blev
de orienteret om den ulykkelige sag.
Politiet har drøftet ulykken
med Arbejdstilsynet, som har
besluttet, at Sønderborg
Kommune selv skal afdække
detaljer i sagen.

Ingen kommentar
Bente Løwe Christiansen,

der er souschef i Børnehaven, ønsker ikke at udtale sig,
men henviser til Erling Andresen, der er souschef i
kommunes børne- og uddannelsesafdeling.
– Jeg kan ikke sige meget
mere, end der står i pressemeddelelsen. Vi tog ud til
børnehaven for at snakke dagen igennem og sikre, at de,
der ønskede det, fik krisehjælp. Nu skal vi have klarlagt detaljerne, og det vil vi
sikket tage fat på i dag (torsdag, red.), siger Erling Andresen.

BUDGET

Kommuner vil
fyre personale
Selv om den offentlige sektor
skriger på flere hænder, så
vælger mange kommuner at
reducere i personalet for at få
budgettet for 2009 til at
hænge sammen. Det viser et
notat fra FTF – Hovedorganisation for 450.000 offentligt
og privat ansatte.
– Særligt den store andel,
der forventes at anvende personalereduktioner, springer i
øjnene i en tid, hvor den offentlige sektor mangler arbejdskraft. Personalereduktioner kan både dække over
manglende genbesættelse af
ubesatte stillinger og deciderede afskedigelser, men under
alle omstændigheder må
manglen på hænder på velfærdsområderne forventes at
blive endnu mere udtalt, når
60 ppct. af kommunerne er
presset ud i personalereduktioner, lyder det i notatet. RB

MENIGHEDSRÅDSVALG

Alle kan stemme
elektronisk

I alle de sogne, hvor der er afstemningsvalg til menighedsrådene den 11. november, kan
medlemmer af folkekirken afgive en elektronisk brevstemme, oplyser Landsforeningen
af Menighedsråd. Den elektroniske stemmeafgivelse,
som kræver en digital signatur, sker via hjemmesiden
mrvalg.dk i perioden fra den
21. oktober 2008 kl. 10.00 til
31. oktober 2008 kl. 12.00.
Selv om det ikke er alle menighedsråd, der har tilmeldt
sig et nyt it-system, der skal
gøre det lettere for menighedsrådene at gennemføre
valget, bliver der mulighed for
elektronisk stemmeafgivelse
alle steder med afstemning.
Ifølge Kirkeministeriets seneste opgørelse skal der være
afstemningsvalg i 146 af de
2213 sogne og kirkedistrikter.
RB

ECCO Edison · str. 36-42

1399 kr.
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ECCO Elba

699 kr.

799 kr.
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ECCO

36-42

1399 kr.

ECCO BREDEBRO, Storegade 20, tlf.: 74 71 00 28 · ECCO ESBJERG, Kongensgade 57, tlf.: 75 13 70 44 ·
ECCO KOLDING, Jernbanegade 2, tlf.: 75 52 66 88

Din avisannonce på jv.dk
Vi overfører din avisannonce til jv.dk, hvor den bliver vist
sammen med vores redaktionelle artikler.
Pr. indrykning

Årsaftale*

1.000 visninger

295

5.900 kr.

3.000 visninger

695

13.900 kr.

5.000 visninger

895

17.900 kr.

10.000 visninger

1.495

29.900 kr.

Placeringer der kan vælges: Run of Site, lokal udgave, Kultur,
Sport og Erhverv.

jv.dk
Banegårdspladsen
6700 Esbjerg
Telefon 7912 4500
Fax 7912 4771
Mail annoncer@jv.dk
www.jv.dk

Alle priser er vejledende i kr. og ekskl. moms.

*Overﬂytning fra Avis til Net af alle annoncørens annoncer inden
for 12 måneder. Beløbet faktureres ved første indrykning.

