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Økonomiudvalget 

1. punkt: Forventningsafstemning 

Forventningsafstemning mellem ØU og lokalrådene herunder, at 

lokalrådene repræsenterer deres lokalområde, mens Økonomiudvalget 

skal have et helhedsperspektiv på kommunen. 

Referat:  

Økonomiudvalget anerkender det store arbejde, som lokalrådene påtager 

sig i deres lokalområder og gør samtidigt opmærksom på, at selvom 

Økonomiudvalget er meget opmærksom på de enkelte lokalområder, så 

er deres opgave at have fokus på hele kommunen.  

 

2. punkt: Inddragelse af lokalrådene 

En drøftelse af, hvordan inddragelsen af lokalrådene kan optimeres 

herunder lokalrådenes forpligtigelse til at inddrage deres bagland. 

Referat:  

Økonomiudvalget oplever generelt, at lokalrådene er rigtig gode til at 

inddrage deres bagland og håber, at dette også i fremtiden vil være 

tilfældet. Det er vigtigt, at det i meget udstrakt grad er lokalsamfundets 

interesser, som man repræsenterer. 

 

 

Bramming 

3. punkt: Byggegrunde  
Fremme af strategisk udviklingsplan for Bramming som vedtaget af 

Byrådet 16. december 2019 gennem sikring af øget udbud af 

byggegrunde i Brammings østlige del og udvikling af erhvervsområder i 

Brammings vestlige del som anført på nedenstående oversigtskort. 

 

Efterspørgslen efter byggegrunde i Bramming er stor og Lokalrådet 

finder, at de resterende grunde i Stejlgårdsparken ikke kan dække 

behovet for et varieret udbud. Dette skal ses i sammenhæng med 

udmeldinger fra ejendomsmæglere og private samt at den senest 

gennemførste detailhandelsanalyse (ved ICP) tager udgangspunkt i en 

befolkningstilvækst på 5% eller ca. 400 personer i perioden fra nu og 

frem til 2026.  

 

Lokalrådet er endvidere bekendt med, at privatpersoner i byen har 

overvejelser om udstykninger til boliger, men at realisering af disse 

planer begrænses af den gældende kommuneplan. Det bør derfor efter 

Lokalrådets vurdering sikres, at mulighederne for at tilgodese disse 

planer nyder fremme.  

 

Med hensyn til udvikling af erhvervsområder i Brammings vestlige del 

anbefaler Lokalrådet, at Kommunen, i lighed med hvad der ses andre 

steder i kommunen, erhverver og udvikler disse områder, så det lokale 

erhvervsliv hurtigst muligt får øgede muligheder for udvidelse og/eller 

nyetablering.  

 

Lokalrådet er bekendt med, at de nuværende muligheder er så 

begrænsede, at udvidelser ved knopskydning stort set er eneste 
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mulighed, hvilket dels er planlægningsmæssigt utilfredsstillende, dels 

medfører voksende logistiske vanskeligheder, ikke mindst for den interne 

transport, men også for til- og fraførsel af henholdsvis råvarer og 

færdigprodukter. 

 

Figur 1 

 
 
 

Kommentarer fra T & M 

Fra dagsordenen til Teknik & Byggeudvalgets dialogmøde med lokalrådet 

den 27. april 2021: 

 

”I den strategiske udviklingsplan for Bramming er der peget på, at 

boligudbygning i fremtiden skal ske mod øst i højere grad end tidligere. 

Dvs. at der er behov for at udpege konkrete arealer mod øst. 

Implementering af den strategiske plan for Bramming vil ske som en del 

af arbejdet med nye kommuneplan. Her revideres udlæg til boligområder 

ud fra de konkrete forhold, de forventede behov og hensigterne i den 

strategiske plan.  

I forbindelse med processen for kommuneplanrevisionen indgår der 

høringer. Vi forventer, at høringen sker primo 2022.” 

 

Følgende blev ført til referat på Teknik & Byggeudvalgets møde med 

lokalrådet den 27. april 2021: 

 

”Ønske fra lokalrådet om at fastholde fokus på behovet for byggegrunde i 

Bramming. 

Henning Ravn opfordrede til at komme med forslag til kommende 

kommuneplanrevision. 
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Erik Jespersen orienterede om, at der er arbejde i gang med lokalplan for 

området omkring skolen og fritidscentret. Et område der vurderes at 

være potentiale i.” 

 

Yderligere kommentarer fra Teknik & Miljø: 

Lokalrådets tanker om yderligere arealer til erhverv og private boliger 

stemmer godt overens med de politiske drøftelser, der har været i 

henholdsvis Plan & Miljøudvalget og Teknik & Byggeudvalget som led i 

den igangværende budgetproces. Forvaltningen i Teknik & Miljø tager 

også forslaget ind i den kommende revision for kommuneplanen, og vil 

især arbejde med hvordan den nuværende kommuneplan kan 

understøtte behovet for yderligere arealer.  

 

De aktuelle projekter på hhv. Stejlgårdsparken og ”Planteskolegrunden” 

skal naturligvis medtænkes i den større sammenhæng. Men tingene 

udelukker ikke hinanden. En indsats f.eks. opkøb af yderligere arealer 

skal understøttes at en offensiv tilgang til arealopkøb. 

 

Referat:  

Lokalrådet ser gerne en mere strategisk realisering af den strategiske 

helhedsplan.    

 

Lokalrådet fortæller, at der på Tværsigvej 31 i Bramming, som ejes af 

brødrene Johansen fra Gartneriet Vesterled, er planer om et privat 

udstykningsprojekt, der omfatter 60 grunde til forskellige typer af boliger. 

Initiativtagerne har i samarbejde med en arkitekt fået udarbejdet et 

detaljeret projekt. De har også været i dialog med lokalrådet, som 

generelt er positiv overfor, at der kommer et varieret udbud af boliger i 

Bramming.  

 

Økonomiudvalget forklarer, at man er meget opmærksom på den vækst, 

som Bramming gennemgår pt. Byen boomer, og den såkaldte 

Planteskolegrunde og området ved fritidscenteret er under udvikling 

 

I Esbjerg Kommune arbejdes der med strategisk arealudvikling, hvilket i 

princippet betyder, at der løbende - hvis der er økonomi hertil - opkøbes 

jord op således, at EK har mulighed for at agere, når der er interesse for 

nye projekter fra erhvervslivet. 

4. punkt: Styrkelse af aktiv fritid for byens borgere 

Styrkelse af aktiv fritid for byens indbyggere, ikke mindst børn og unge, 

gennem etablering af aktivitetsområder med tilhørende faciliteter 

omkring Bakkevejens nordlige del og i tilknytning til Kultur og 

Fritidscentret. 

 

I forbindelse med den igangværende omdannelse af bymidten og 

borgermøderne om den strategiske udviklingsplan gav en gruppe unge 

udtryk for ønsket om en skaterbane, men flere forsøg på at finde et 

egnet forsøgsområde gav ikke umiddelbart resultat.   

 

Lokalrådet finder nu, at ikke mindst de unges behov for et samlings- og 

aktivitetsområde, kan tilgodeses ved etablering af et samlet 

aktivitetsområde på arealerne omkring Bakkevejen i tilknytning til Kultur 

og Fritidscentret. Vores vurdering bunder delvis i inspiration fra Ribes 
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tilsvarende nye aktivitetsområde, men også i betydningen af den 

helhedsplan for planteskoleområdet, som der p.t. udarbejdes lokalplan 

for, og som reelt fastlægger rammer for en hel ny “Generationernes By”.  

 

Vi vurderer, at aktivitetsområdet bør omfatte arealer øst for Bakkevej, 

således, at eventuelle støjkonflikter med de planlagte punktbebyggelser 

ad den vej kan minimeres.  Faciliteter i området kunne være skaterbane, 

padelbane, multibane, parkourinstallationer. 

 

Kommentarer fra F, S & O: 

Helhedsplan Bramming, som er planen bag den kommende nye bydel 

”Generationernes By”, arbejder med et større aktivitetsområde nord for 

Bramming Kultur- og Fritidscenter, hvor der i dag er parkeringspladser. 

 

På aktivitetsområdet var der i første omgang tænkt etablering af blandt 

andet padelbaner, men efter møder med interessenter i Bramming 

(Bramming Tennisklub og Bramming Boldklub) er planen nu, at padel 

ønskes etableret på de nuværende asfalttennisbaner med Bramming 

Boldklub som ejer og driftsherre. Boldklubben ønsker samtidig at starte 

en padelklub. Bramming Tennisklub, som i dag driver de to asfaltbaner, 

vil gerne nedlægge banerne, da de ikke benyttes. Tennisklubben håber, 

at placeringen af padel ved siden af de to tennisgrusbaner kan medføre 

flere medlemmer hos dem. Der pågår en dialog med byens virksomheder 

i forhold til at bidrage økonomisk til anlæg af de to ønskede padelbaner. 

 

Der ønskes derfor anlagt andre aktiviteter på ovennævnte 

aktivitetsområde ved Bramming Kultur- og Fritidscenter. Aktiviteterne 

skal være af en sådan karakter, at de ikke medfører støj til de kommende 

boliger. Det kan være motorikbane for børn, motionsredskaber, 

petanque, legeredskaber og mindre overdækkede arealer, hvor der kan 

grilles, og eventuelle børnefødselsdage kan afholdes.  

 

I forhold til skaterbane er det fastlagt, at disse ikke vil kunne anlægges 

ved Bramming Kultur- og Fritidscenter pga. støjgener til de kommende 

boliger på den nuværende gartnerigrund. Om de kan placeres øst for 

Bakkevej kan undersøges. 

 

Kommentarer fra B & K 

Ved budget 21-24, blev der placeret ønske om en skaterpark i 

anlægspuljen. På den baggrund har Kultur & Fritidsudvalget haft igangsat 

en afdækning af behov og ønsker i forhold til en skaterpark i Bramming 

efter samme skabelon som Ribe Skaterpark, der officielt blev indviet i 

sommeren 2020 med god succes.  

 

5/5 2021 blev der afholdt en workshop på Bramming Kultur- og 

Fritidscenter. Workshoppen blev faciliteret af Game Danmark og 

Gadeidræt.dk. På selve workshoppen deltog 17 unge - alle med relation 

til skate. Resultatet fra workshoppen vil være en rapport fra Game med 

konkrete anbefalinger til en skaterpark i Bramming. Antallet af unge 

deltagere på selve workshoppen giver allerede, inden rapporten 

foreligger, en indikation af behovet for en skaterpark.  

 

Andre pointer fra workshoppen er:  

http://Gadeidr�t.dk
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1. Det har været et ønske i mange år, at man fik et skatertilbud i 

byen 

2. Der skates og køres på løbehjul på steder nu, som ikke er 

optimale for hverken skatere eller andre af Brammings borgere 

3. Unge i byen mangler et aktivt og positivt sted at samles om deres 

interesse 

4. De ser hvordan miljøet i Ribe er blomstret op med en sund kultur 

omkring Ribe Skaterpark, og de ønsker det samme 

5. Det er vigtigt med en synlig placering, tæt på andre aktive tilbud 

for at sikre en god kultur på stedet og synergi. 

 

Referat:  

Lokalrådet glæder sig over den meget velbesøgte workshop og 

understreger, at det er vigtigt, at rapporten fra workshoppen meget snart 

offentliggøres. Det er et vigtigt redskab i forhold til det videre arbejde.  

Lokalrådet ser frem til et synligt aktivitetsområde, som alle de unge fra 

Bramming og omegn kan få stor glæde af. 

 

Økonomiudvalg orienterer om, at Game Danmark arbejder på rapporten, 

som forventes færdig inden længe.  

 

Økonomiudvalg konstaterer beklageligvis at der er opstået en række 

udfordringer if. Sundhedshuset, og at der måske ikke rykkes helt så 

hurtigt som ønskværdigt. Det har ikke været muligt at få de forskellige 

interessenter til at gå sammen om etableringen af et sundhedshus. 

5. punkt: Ressourcer til Bramminoen 

Ressourcer til viderebearbejdelse af forprojektet for “Bramminoen” med 

henblik på etablering af en større vandrerute i Brammingområdet, om 

muligt med opkobling til Vadehavsruten. 

 

Bramming har i en lang årrække været kendetegnet som en grøn 

kommune, og byens borgere har i vidt omfang har haft fornøjelse heraf 

og udnyttet de grønne omgivelser i sine fritidsaktiviteter. Byens 

foreningsliv har været en aktiv medspiller i organisering af løb, gang og 

andre motionsformer, f.eks. åbnede golfklubben for nylig sin naturrute, 

hvor lokale kan gå tur på klubbens arealer. 

 

Men det største spring i aktivitetsniveauet er kommet i en trist 

forbindelse, nemlig som følge af coronapandemien, hvor 

begrænsningerne i andre udfoldelsesmuligheder har fået gåturene i byens 

omgivelser til nærmest at eksplodere. Lokalrådet har samtidig på de 

lokale facebooksider kunnet følge fodfolkets efterspørgsel efter nye og 

mere organiserede oplevelser. Det vil vi gerne være med til at 

imødekomme, ikke mindst fordi det naturligt falder i tråd tankerne bag 

Kommunens mere overordnede stiplaner, såsom den nord-sydgående 

“Vadehavsruten” - også set i lyset af, at Bramming har en række 

kulturhistoriske og naturmæssige seværdigheder at byde på. 

 

Det var derfor med fornøjelse, at vi kunne se “Bramminoen” indtage sin 

plads på budgettet, omend i første omgang “kun” som forprojekt.  

I forbindelse med dette forprojekt om Grindstedbanen og Bramminoen 

har Lokalrådet været i kontakt med forvaltningen og søgt erfaring fra 

anden side. Lokalrådets begrænsede indsigt i og erfaring med et sådant 
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projekt nødvendiggør dog yderligere bistand fra forvaltningen og 

eventuelt private aktører.  

 

Lokalrådet er i den forbindelse indstillet på efter evne at medvirke til at 

tilvejebringe den fornødne supplerende finansiering gennem ansøgning 

hos private fonde og statslige friluftsorganisationer.  

 

Kommentarer fra T & M 

Forvaltningens kommentar på dagsordenen til Teknik & Byggeudvalgets 

dialogmøde med lokalrådet den 27. april 2021: 

 

”Der foreligger fortsat ikke en aftale med Banedanmark om erhvervelse 

af baneareal og tilhørende sidearealer. Det overvejes, om et forprojekt til 

Braminoen kan igangsættes alligevel.” 

 

Følgende blev ført til referat på Teknik & Byggeudvalgets dialogmøde 

med lokalrådet: 

”Morten Andersson orienterede om status for arbejdet med overtagelse af 

baneareal og sidearealer. 

 

Ønske fra lokalrådet om at tænke stort i forhold til Braminoen. Ønsket 

om et større beløb til idéudvikling tages med til mødet med 

Økonomiudvalget. Alex Sørensen foreslog lokalrådet at tage en drøftelse 

med kommunens landdistriktskoordinator.” 

 

Yderligere kommentar fra Teknik & Miljø: 

Der er afsat 100.000 kr. til planlægning og eventuel etablering af 

Braminoen. 

Bramming Lokalråd ønsker, at Braminoen forbinder sig med eksisterende 

nationale, regionale og lokale vandreruter samtidig med, at selve 

Braminoen har fokus på historiske, kulturelle og naturmæssige 

interessante områder omkring Bramming og nabobyer.  

 

Braminoen forventes at blive med flere rundture/loops rundt om 

Bramming. Dette giver også mulighed for at etablere Braminoen over 

flere etaper. Lokalrådet kommer med input til interessepunkter, hvorefter 

Vej & Park planlægger en rute på offentlige arealer.  

 

Forventet udførelse/anlæg i 2022.  

 

Ved ruter på private arealer aftaler lokalrådet selv med ejer af arealet. 

 

Referat: 

I forbindelse med lokalrådets ønske om at lancere Bramminoen har de 

har været på inspirationstur til Øster Vedsted sammen med 

landskabsarkitekt Sara Termansen for at se Landskabsgang og høre, 

hvordan man lokalt har arbejdet med projektet.  

 

Der skal indenfor den nærmeste fremtid - 2021 – udarbejdes et prospekt. 

Lokalrådet vil gerne lavet et ambitiøst projekt, der skal slås stort op, og 

det skulle meget gerne forbindes til eksisterende stier og skabe en 

kobling mellem Bramming og de omkringliggende landsbyer. Ideelt set 

koble den på Vadehavsruten.   
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Økonomiudvalget er positiv overfor Lokalrådet idé og roser den. Det er 

måske et tiltag, der kan sætte Bramming lidt mere på landkortet og få 

gæster til at stoppe i Bramming, når de besøger kommunen. I 

forlængelse heraf fortæller udvalgsformand Olfert Krog, at han har 

vandret en del i Holland, hvor man har formået at tiltrække mange 

udenlandske gæster, og det er jo ikke usandsynligt, at det også kunne 

være muligt i Bramming området.  

 

 

6. punkt: Kulturelle indslag i bybilledet 

Øget opmærksomhed på betydningen af kulturelle indslag i bybilledet, 

som f.eks. støtte til gavlmaleri i forbindelse med det nyrenoverede 

Nørretorv. 

 

Lokalrådet værdsætter Kommunens politik for kunst og kultur, og vi 

finder, at den forskønnelse og revitalisering af bymidten, som det nu 

snart færdige bymidteprojekt har medført, naturligt kan suppleres med 

yderligere bygningsudsmykning á la det nye gavlmaleri ved Viadukten.  

 

Det nyrenoverede Nørretorv indbyder naturligt til endnu en sådan 

udsmykning. Det er endvidere Lokalrådets håb, at det udover den rent 

kunstneriske betydning endvidere i samspil med bymidterenoveringen vil 

kunne inspirere omkringboende boligejere til en nogle steder tiltrængt 

forskønnelsesindsats. 

 

 

Kommentarer fra B & K 

Forslag til strategi for kunst i det offentlige rum er i øjeblikket under 

politisk behandling i alle udvalg. Strategien arbejder med 3 

kerneværdier;  

Kvalitet – kunst i det offentlige rum skal være af høj kvalitet,  

Fællesskab – kunsten skal inkludere eksisterende og nye brugere, og der 

skal tænkes i sociale oplevelser og mødesteder 

Stedsforankring – Der skal tages afsæt i historier og kvaliteter det 

enkelte sted. 

 

Strategien lægger op til, at man bruger kunst ikke kun til ”pynt”, men at 

kunstneriske greb også benyttes, når man eksempelvis skal udvikle et 

by- eller boligområde. Det er derfor oplagt, at der indarbejdes 

kunstneriske greb i de forskellige udviklingsplaner for Bramming. 

 

Der er indtil videre ikke afsat budgetmidler til implementering af 

strategien, og der er ikke i det kommunale budget afsat midler til kunst i 

det offentlige rum. Der skal således for hver enkelt kunstprojekt rejses 

midler til kunst som eksempelvis gavlmalerier, eksempelvis via fonde mv.  

 

Esbjerg Kommunes kulturområde kan understøtte udviklingsprocesser 

mv., såfremt der kommer henvendelser – men har ingen midler til 

realisering. 
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Referat: 

Lokalrådet har taget dette punkt med, fordi de synes, at gavlmaleriet ved 

Viadukten i Bramming, på trods af det var længe undervejs, er et rigtigt 

godt eksempel på, hvor stor effekt kunst kan have i det offentlige rum.    

Et lignende tiltag på vores nye smukke torv vil kunne give et enormt flot 

løft.  

 

Økonomiudvalget er enig i, at kunst i det offentlige rum kan gøre en stor 

forskel, og det kan være med til at formidle Brammings historie.  

 

Formanden for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen vil 

gerne høre om lokalrådets ønsker og visioner og foreslår, at lokalrådet 

inviterer Kultur & Fritidsudvalget ud til Bramming til en besigtigelse og en 

dialog om, hvad man gerne ser, der skal ske i Bramming. 

 

Forslag fra Darum Lokalråd: Brug jeres nye smukke torv til at skabe liv 

med musik og kreativ udfoldelse.  

7. punkt: Generelle bemærkninger fra lokalrådet 

Afslutningsvis skal vi bemærke, at vi synes Bramming kendetegnes ved 

at være en attraktiv grøn familievenlig by, hvilket vi gerne vil have, at 

den forbliver. Det er baggrunden for, at vi lægger vægt på den 

strategiske udviklingsplan. At vi har opstillet de fire begrundede punkter 

ovenfor, skal dog ikke skjule at vi i Lokalrådet også fokuserer på andre 

ting. 

 

Vi finder det f.eks. vigtigt, at friskoleforsøget munder ud i et attraktivt 

læringsmiljø, som kan tiltrække nye familier, hvilket kræver, at de fysiske 

rammer, som undervisningen skal udfoldes sig i, er velfungerende og 

tidssvarende. Og med Bramming som overbygning for omegnens skoler 

er sikre skoleveje en prioritet. 

 

Ligeledes ser vi gerne, at borgernes kontakt med myndighederne i videst 

muligt omfang er menneske til menneske og ikke som digitale 

rationaliseringsløsninger. 

 

Borgernes indkøbsmuligheder er et vigtigt element i en velfungerende 

dagligdag og vi ser frem til, at fysisk planlægning og familiers og 

erhvervslivets behov kan mødes på en hensigtsmæssig måde.  

 

Kommentarer fra B&K 

Velfærdsforsøget ”Fremtidens Folkeskole” har fået en lidt hård opstart 

med både kort tid til planlægning og udvikling, men også 

Coronabegrænsninger, der har vanskeliggjort at invitere lokalområdet 

ind. Heldigvis er der tre år til forsøget, og udvikling af et attraktivt 

læringsmiljø vil forhåbentlig ske i et tæt samspil med lokalområdet. 

 

REFERAT:  

Lokalrådet føler sig ”udenfor,” når det kommer til friskoleforsøget i 

Esbjerg Kommune, og de er endnu ikke blevet inddraget. Vi har ingen 

forventning om, at vi skal gøre os ”kloge” på at drive skole, men vi kunne 

meget vel have en mening om, hvad Bramming kan og skal kunne, i 

særdeleshed fordi folkeskolen udgør et vigtigt element i bosætningen.  
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Vi savner at blive involveret og havde forstået, at vi skulle involveres i 

perioden nov. 2020 – marts 2021, men det er desværre ikke sket.   

 

Økonomiudvalget anerkender lokalrådets ønske, men forklarer samtidigt 

også, at COVID-19 ikke har skabt de optimale rammer for inddragelse.  

 

Derudover har vi som kommune ikke fået særlig lang forberedelsestid af 

regeringen, og friskoleforsøget er et 3-årig forsøg, hvor skolen skal være 

inddragende og åbnes ud mod det omkringliggende samfund; foreninger, 

erhvervsliv m.fl., hvilket Økonomiudvalget bestemt forventer vil sikre, at 

der vil være mere interaktion.  

 

Lokalrådet understreger, at det er vigtigt, at friskoleforsøget er en 

integreret del af helhedsplanen for Bramming. Byen er en ”hverdagsby” 

og dybt afhængig af, at der er attraktive boliger, gode skoler, fritidstilbud 

og ”hverdagskultur”.  

 

Økonomiudvalget tilføjer, at det i den indledende fase har været meget 

centralt at lytte til eleverne; hvad ønsker de sig af friskoleprojektet i 

særdeleshed ift. trivsel, men derudover så skal forældre, skolebestyrelse 

og foreninger, herunder lokalrådene høres.   

Vi vil formentligt opleve, at der drages mange nye erfaringer i løbet af 

processen.  

 

De kortere skoledage kan desuden være en mulighed for foreningerne: 

Når børn og unge får mere tid og overskud, så vil flere forhåbenligt blive 

aktive i de lokale foreninger.  

 

Hunderup-Sejstrup Lokalråd 

8. Nye skure ved skolebussens stoppesteder 

Lokalrådet har et ønske om at få fornyet skurene ved skolebussens 

stoppesteder i Hunderup og Sejstrup. 

 

Kommentarer fra T & M 

Fornyelse af busskærme medtages på den eksisterende prioriteringsliste. 

 

REFERAT:  

Vedr. Kærgårdsvej: Lokalrådet er meget glad og taknemmelig over at 

vores ønske om en mere sikker skolevej er imødekommet, og vi glæder 

os til at se, hvordan det rent praktisk udmønter sig.   

 

Fornyelse af busskærme er et stor ønske fra forældrene. Kontakt meget 

gerne lokalrådet for konkrete input til placering af busskurene, da det er 

vigtigt ift. tiltagets effekt. I Sejstrup er der f.eks. ikke så meget plads 

dér, hvor børnene er, og det kan skabe farlige situationer.  

Det ville også være ønskeligt med et ekstra stoppested i sydenden af 

byen.  
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Darum Lokalråd 
 

9. punkt: Cykelsti Darum - Bramming 

Lokalrådet har haft møde med Teknik & Byggeudvalget, som var meget 

lydhøre og gerne ville etablere en cykelsti mellem Darum og Bramming, 

som vi har ønsket os og haft brug for i mange år.  

 

Vi oplever desværre, at det er lige før, at det er vores tur til cykelsti, men 

at vi hele tiden at blive overhalet i køen.  

 

Hvis der ikke ydes statstilskud til cykelstien Darum- Bramming, og der 

dermed ikke er penge til den nu, så ønsker vi, at der afsættes flere 

midler af på budgettet til budgetforhandlingerne til efteråret, så det 

dermed bliver muligt at etablere den sidst på året.  

 

Ifølge jeres vision 2025 skal EK jo netop satse på grøn energi og fremme 

cyklismen. 

 

Vedhæftet bilag 

 

Kommentarer fra T & M 

Fra Teknik & Byggeudvalgets dialogmøde med lokalrådet den 27. april 

2021: 

”Mødet startede med en besigtigelse ved spejderhytten på Videkærvej. 

Lokalrådet orienterede om tilflytningen i den nye udstykning, og udvalget 

besigtigede afslutningen af den dobbeltrettede cykelsti, der munder ud på 

Videkærvej ved spejderhytten.  

En evt. cykelsti til Bramming vil skulle starte her. 

 

Det kan oplyses, at cykelstien indgår i arbejdet med den nye cykelplan.” 

 

Yderligere kommentar fra Teknik & Miljø: 

Udvalgssag vedrørende ansøgning om statsmidler til en cykelsti Darum-

Bramming blev behandlet på Teknik & Byggeudvalgets møde den 7. maj 

2021, og er efterfølgende begæret i Byrådet. 

 

REFERAT:  

Darum Lokalråd er positiv ift., at Cykelstien Darum - Bramming er 

prioriteret på den statslige liste, men vi ser også gerne, at den prioriteres 

på det kommunale budget i efteråret.  

 

Økonomiudvalget orienterede om, at det er helt indlysende, idet der er 

krav om 50 % kommunalt bidrag i cykelstisprojektet.  

 

10. punkt: Byggegrunde 

Vi er i den dejlige situation, at ud af vores 25 byggegrunde i Skråtoften 

er der nu solgt 9 og reserveret 4 i løbet af det sidste år. Herudover er der 

jo for netop 1 år siden bygget 14 lejeboliger i Skråtoften, som alle er lejet 

ud. Dette viser en stor interesse for at bosætte sig i vores landsby.  
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Vi ønsker derfor at være på forkant i forhold til at etablere et nyt område 

med byggegrunde, så området står klar, når der er udsolgt i Skråtoften. 

Der er pt. 13 grunde tilbage. 

 

Er der politisk vilje til at etablere et nyt område i St. Darum?  

Vi tiltrækker jo borgere, som tidligere boede uden for Esbjerg kommune. 

 

Kommentarer fra T & M 

Spørgsmålet går på, om der er ”politisk vilje”. Dvs. afdelingen kan ikke 

svare på spørgsmålet. 

 

REFERAT: 

Skråtoften er den sidste kommunale udstykning, og der har været et 

rimeligt salg.  

 

Økonomiudvalget understregede, at det er vigtigt, at lokalrådet kommer 

med deres visioner og ønsker i forhold til dette til Kommuneplanen, som 

kommer i høring slut-2021, således I kan blive inddraget i den senere 

revision.  

 

Lokalrådet er også velkommen til at sende disse til Ann Caroline Hansen 

på aha6@esbjerg.dk, som hun vil videreformidle til forvaltningen. Således 

kommer ideerne på bordet tidligt i processen.   

 

11. punkt:  Sundhedshus 

Lokalrådet ønsker at etablere et sundhedshus i Darum. Det kunne f.eks. 

være på Krogrunden, da den ligger midt i landsbyen. I forbindelse 

hermed kan der også bygges et antal ældreboliger.  

 

I sundhedshuset tænker vi at der skal være læge, sygeplejerske, 

fodterapeut mm 1 til 2 gange om ugen. Det kunne etableres i samarbejde 

med det kommende sundhedshus i Bramming. 

 

Der vil også kunne komme sundhedsplejerske ud, så der kan være fælles 

konsultation, så mødrene kan mødes i sundheds-huset og udveksle 

erfaringer og opbygge fællesskaber.  

 

Kan Esbjerg kommune hjælpe med til at facilitere dette? 

 

Kommentarer fra F, S & O 

Sundhed & Omsorgsudvalget arbejder i forbindelse med det kommende 

budget med emnet sygeplejeklinikker og lokale sundhedstilbud. Her er 

tanken, at flere og flere sundhedstilbud kan klares lokalt. Dette kræver 

faciliteter, og forvaltningen har sat et pilotprojekt i gang i Gørding og 

Tjæreborg, hvor de lokale fritidscentre anvendes som forsøg.  

 

I forhold til referencen ”Samarbejde med det kommende sundhedshus i 

Bramming”, så lykkes dette ikke i Bramming, da kommunen ikke kan få 

sundhedsfaglige aktører til at bygge et sundhedshus sammen. I forhold til 

denne mulighed i Darum går Esbjerg Kommune gerne i dialog med 

Darum Lokalråd herom. 

 

mailto:aha6@esbjerg.dk
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Der nævnes også etablering af ældreboliger. Sundhed & 

Omsorgsudvalget indgår gerne i en dialog med Darum Lokalråd om 

ønsker til ældreboliger/seniorboliger i Darum. Her vil anbefalingen være, 

at der bygges seniorboliger, da erfaringen siger, at traditionelle 

kommunale ældreboliger i dag er svære at udleje i de mindre bysamfund. 

 

Referat:  

Økonomiudvalget vil meget gerne i dialog med lokalrådet om dette, og 

det foreslås, at Sundhed & Omsorgsudvalget mødes med lokalrådet, 

ligesom udvalget er interesseret i at komme ud at se på de faktiske 

forhold. Forvaltningen bedes om at sætte et møde i stand både ift. 

seniorboliger og sundhedshuset.  

Der understreges at fokus vil være på seniorboliger+, hvor hjælpen skal 

være tæt på. 

 

Darum Lokalråd er meget positiv overfor denne udmelding, og vil gerne 

indgå i en dialog med Esbjerg Kommune, således vi kan sikre gode og 

attraktive faciliteter til vores seniorer, der dermed kan blive boende i 

lokalområdet.     

 

12.  punkt: Landsbyplan 

I lokalrådet glæder vi os til at være med til at revidere landsbyplanen. 

Dog vil vi netop nu gå i gang med at udrulle noget af den 1. landsbyplan 

fra 2010 i forhold til et stort grønt område med stier, bord-bænkesæt, 

fitness, samt bevoksning ud fra den aktuelle viden om biodiversitet.  

 

Vil Esbjerg kommune være med til at finansiere et sådant område? Vi 

tænker her på området ved Gl. Darumvej som i den gamle landsbyplan er 

benævnt Grønningen. 

 

Kommentarer fra T & M 

Forvaltningens kommentar til punkt vedrørende biodiversitet på 

dagsordenen til Teknik & Byggeudvalgets dialogmøde med lokalrådet den 

27. april 2021: 

 

”Kommunen arbejder med flere forskellige biodiversitetsprojekter i 

forhold til, hvordan vi plejer vores arealer. Hvis I ønsker en snak om, 

hvad der kan gøres på kommunens areal inde for  

byskiltet/bynært, så er I velkommen til at kontakte Vej & Park for en 

snak om, hvor vildt det må blive. 

 

Orientering om nogle af de mange forskellige tiltag på biodiversitetsområdet 

som kommunen enten har gang i eller har på vej. Opfordring til at melde 

strækninger/arealer ind der kunne indgå i kommunens planer.” 

 

Referat: 

Formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini orienterede om at 

udvalget på det seneste møde i udvalget mandag d. 7. juni behandlede 

en sag vedr. landsbyernes fremtidige udvikling.   

 

Der er endnu ikke udarbejdet en endelig plan for hvordan de allokerede 

midler til eksisterende landsbyplaner skal udrulles. Målet med 
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landsbyplanerne har været at understøtte landsbyens DNA. Lokalrådene 

vil blive orienteret om den videre proces.   

Fælles/Eventuelt 
 

Darum Lokalråd:  

Vi mangler lokalpasning af de mindste i Darum – pt. står der 21 børn på 

venteliste. Der er en mangel på dagplejere i Darum, ikke mindst fordi det 

er blevet sværere for interesserede at leve op til kravene for at drive 

dagpleje i private hjem. Lokalrådet vil derfor opfordre Esbjerg Kommune 

til at se på muligheden for at indrette et ”Dagplejerhus” for 2-3 

dagplejere, der sampasser eller at etablere en vuggestue i forbindelse 

med Bistaden i Darum Børneby.   

 

Økonomiudvalget beretter, at det er et generelt problem i hele 

kommunen og takker for det konstruktive forslag, som lokalrådet meget 

gerne må sende til næstformanden for Børne & Familieudvalget, Jakob 

Lose på jl@esbjerg.dk, og så vil man vende den på et af udvalgets 

møder, der finder sted hver 14. dag.  

 

Bramming Lokalråd:  

Bankerne malker os for gebyrer bl.a. hvidvaskning – kan Esbjerg 

Kommune gøre noget ved det?  

Desværre er dette ikke en sag som Esbjerg Kommune kan gå ind.  

 

 

Mellemfinansiering:  

Er der nogle muligheder, hvis vi kaster os over projekter?  

Ja, der er omsider fundet en løsning baseret på en række specifikke 

betingelser.  

Ann Caroline Hansen udsender snarest information herom til alle lokalråd.  
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