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Referat
 

 

Sneum-Tjæreborg Lokalråd
1. Hvad er status mht. planerne for udskiftning af vindmøllerne 

i Tjæreborg Enge?

 

Referat

Økonomiudvalget oplyste, at kommunen afventer tilbagemeldinger fra 

Vattenfall ift., om de vil gennemføre projektet.

 

De har ikke sendt en ansøgning

 

2. Udskiftning af tag på skole

Er det hensigtsmæssigt at bruge midler på udskiftning af tag på en sko-

lebygning fra 1970 i Tjæreborg, som er i dårlig stand for så vidt angår 

indeklima, isolering og lokalestørrelse? Tre ud af fire årgange i indsko-

lingen(0.-3. kl.) vil fra skoleår 2019/2020 være 3-sporede.

 

Referat

Lokalrådet fortalte, at det er små klasselokaler, og de stiller spørgsmål 

ved, om det kan betale sig at renovere den dårligste del af skolen. Man 

kan evt. bygge en ny fløj, der hvor førstelærerboligen ligger.

 

Byen og skolen vokser, så der mangler tidssvarende løsninger.

 

Økonomiudvalget oplyste, at der er udarbejdet en masterplan for skole-

området. Børn & Familieudvalget skal i gang med at arbejde med 

denne.

Kommunen er nødt til at prioritere, hvor der er størst behov for investe-

ringer.

 

Ifølge elevprognosen er der behov for 22 – 24 klasselokaler i Tjære-

borg, hvilket skolen har. Det skal vurderes, om det kan svare sig at re-

novere på det eksisterende.

 

Uanset skolens fremtid, skal klimaskærmen bevares så længe skolen er 

i brug.

 

Lokalrådet opfordrede til at afvente med at sætte Skolevej 32 til salg. 

Økonomiudvalget er ikke bekendt med, at Skolevej 32 er sat til salg, 

men vil få undersøgt, om det er tilfældet.

 

3. Projekt Sneum sluse i samarbejde med Darum Lokalråd  

Se vedlagte bilag.

 

Referat

Lokalrådet har i samarbejde med Darum Lokalråd udarbejdet projektet 

for Sneum Sluse.

Det er ønsket at udvide kulturoplevelserne i nationalparken og udvide 

kendskabet til vadehavet.

 

Lokalrådene samarbejder med Nationalparken.
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Der er søgt om tilladelse hos Kystdirektoratet til projektet, og de vil i 

den sammenhæng gerne have kommunens opbakning til projektet. 

Indtil videre er der samlet 50.000 kr. ind.

 

Økonomiudvalget gjorde opmærksom på, at projektet er placeret i et 

Natura 2000 område.

 

Økonomiudvalget tilkendegav, at de er positive overfor projektet.

 

 

4. Fremtidige udstykningsplaner i Tjæreborg

  

Referat

Økonomiudvalget oplyste, at der er igangsat lokalplanlægningen af et 

nyt boligområde nord for den igangværende udstykning på Ejlif Kroga-

gersvej (ca. 60 grunde og områder til tæt lave boliger). Herefter skal 

der findes et nyt område.

 

Der udstykkes 16 grunde i maj 2019 i den eksisterende byggemodning, 

og i 2021 forventes den nye udstykning igangsat med udbud af 15 

grunde. Der vil blive udstykket i takt med behovet.

 

Oplyste i øvrigt, at minkfarmen er blevet købt af kommunen for at 

sikre fremtidige udstykninger.

 

Bryndum Sogn Lokalråd
5. Inddragelse af borgerne i Klima- og bæredygtighedspolitikken
Har man fra kommunens side planer om at iværksætte tiltag for inddra-

gelse af borgerne i Klima- og bæredygtighedspolitikken for Esbjerg 

Kommune? F.eks. workshops.

Lokalrådet har en opfattelse af at en del borgere har interesse i dette.

 

Referat

Økonomiudvalget oplyste, at Klima- bæredygtighed indgår i Kommune-

planstrategien, som kommer i høring til sommer, og der vil blive afholdt 

et arrangement i den forbindelse.

 

Klima- bæredygtighedspolitikken skal også tænkes sammen Vision 2025 

og FN’s verdensmål, ligesom der arbejdes med en række andre planer 

og tiltag, der spiller ind i forhold til klima-bæredygtighedspolitikken.

 

Kommunen har ikke alle svarene, også derfor skal borgerne inddrages.

 

 

 
 

Vester Nebel Lokalråd
6. Legeplads til større børn  

 

Referat

Lokalrådet fortalte, at tidligere legepladser er blevet lukket, så der kun 

er en tilbage for små børn. De håber på støtte til legeredskaber. Lege-

pladsen skal gerne etableret ved Multihuset.
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Økonomiudvalget opfordrede lokalrådet til at sende en ansøgning. De 

bør dog forinden tage en snak med fundraiseren om indhold og øko-

nomi.

 

7. Flere 3 værelses lejeboliger

 

Referat

Lokalrådet fortalte, at der er stor efterspørgsel på 3 værelses lejlighe-

der. Der er 30 på venteliste til 3 værelsesleje boliger.

 

Økonomiudvalget oplyste, at det er boligorganisationer der melder øn-

sker ind til kommunen til nybyggeri af almene boliger. Ansøgningsfri-

sten for i år er udløbet.

 

Økonomiudvalget opfordrede lokalrådet til at tage kontakt til boligfor-

eninger for at få gjort dem interesseret i projektet. Så de kan søge næ-

ste gang, der skal fordeles midler til grundkapital. Dette afhænger dog 

af, at kommunen i budgettet afsætter midler til grundkapital.

 

Lokalrådet kan evt. hente inspiration til arbejdet hos Darum Lokalråd.

 

8. Cykelsti på A11

 

Referat

Lokalrådet er betænkelige ved, hvis kapacitetsproblemerne forsøges 

løst med en 2 + 1 vej, da der er mange udkørsler til vejen.

 

Økonomiudvalget slog fast, at der er tale om statsvej. Holdbarheden af 

de indgåede trafikaftaler og infrastrukturudspil må afvente Folketings-

valget. Uanset har alle øje for problemerne på A11.

 

 

Skads-Andrup Lokalråd
9. Strategisk Udviklingsplan for Skads Andrup

Udarbejdelse af Strategisk Udviklingsplan for Skads Andrup ved samar-

bejde imellem Esbjerg Kommune og lokalsamfundet i Skads Andrup.

 

Lokalrådet ønsker en strategisk udviklingsplan, hvor der indgår en over-

ordnet vurdering af, i hvilken retning udviklingen skal gå. Lokalrådet 

nævnte, at der kun er kun 2 grunde tilbage til salg i Skads-Andrup. 

Desuden har hele forløbet om Siemensgrunden og det aflyste Facebook 

byggeri skabt behov for afklaring.

Lokalrådet vil meget gerne involveres arbejdet.  

 

Økonomiudvalget oplyste, at måden at få en strategisk udviklingsplan 

er, at der bevilges penge ved budgetlægningen til formålet. Der vil blive 

udarbejdet et udviklingsforslag om den strategiske udviklingsplan.

 

Økonomiudvalget bemærkede, at der er udarbejdet en lokalplan for Sie-

mensgrunden, så den fremtidige anvendelse af området til datacentre 

er afklaret.

 

10. ”Energien”
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På vegne af Skads Andrup Lokalråd og Projektgruppen bag Energien, 

stort tak for opbakningen til Energien!

 

Referat:

Lokalrådet takker for opbakningen til Energien. Det har været en lang 

proces, og de har fået hjælp af flere omgange.

 

Fælles
11. Eventuelt 

Sneum-Tjæreborg:

A/

Lokalrådet ønsker at kvittere for det gode samarbejde om kunststofba-

nen.

 

B/

Lokalrådet er glade for arbejdet med indretning af de gamle grusgrave. 

Der er nedsat en følgegruppe og der er stor interesse for projektet i lo-

kalområdet.

 

Bryndum Sogn

C/

På baggrund af rundvisningen i Bryndum Hallen gav Økonomiudvalget 

udtryk for, at der er gode ideer i forhold til udviklingen af hallen.

 

Det er dog dyrt, og det kræver præcisering af, hvad man vil, og hvor 

meget koster det. Der bør tages en dialog om, hvordan man kan 

komme videre. Fundraiseren inddrages i arbejdet.

 

Skads-Andrup

D/  

Vil gerne afholde næste års møde mellem lokalrådene og Økonomiud-

valget.
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