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Referat 



Økonomiudvalget 

1. punkt: Seniorbofællesskaber 

 

Referat:  

 

Samfundet er mangfoldigt, det ses også på ældreområdet. Flere og flere 

ældre ønsker at blive bosiddende i deres lokalområde, og derfor stiger 

behovet for seniorbofællesskaber samt seniorboliger. Lokalrådene 

inddrages om hvor boformerne kan placeres.  

Lokalrådene ser frem til dette initiativ og ønsker at drøfte yderligere.  

 

Skads-Andrup Lokalråd gav udtryk for, at de gerne vil drøfte dette med 

udvalget. 

2. punkt: Oplevelser og Kultur 

 

Referat:  

Siden 1960’erne har indbyggertallet i Esbjerg by været konstant. Derfor 

blev der i 2021 iværksat en brandingproces faciliteret af virksomheden 

Stagis. Mere end 500 borgere, politikere og øvrige interessenter har 

været inddraget i processen, hvor det blev besluttet, at Esbjerg by skal 

fokusere på oplevelser og kultur for at tiltrække flere borgere. Esbjerg 

som Energi Metropol fastholdes som erhvervsbrand.  

 

3. punkt: Flygtningesituationen 

 

Referat:  

Lokalrådsformændene har fået et brev fra Borgmesteren om 

flygtningesituationen. Det er en situation, som kommunen ikke har været 

i før, og derfor asfalterer vi, mens vi kører. Esbjerg kommune skal 

boligplacere mange af ukrainerne, og har stadig brug for alle kræfter i 

denne sammenhæng i forhold til at finde lejeboliger. Aktuelt ombygges et 

tidligere ældrecenter, som skal huse ukrainerne.  

 

Lokalrådene opfordres til at melde ind, hvis de har kendskab til boliger, 

der kan anvendes til ukrainere. 

 

4. punkt: Kapacitetsproblemer i dagtilbud 

 

Referat:  

Esbjerg Kommune oplever udfordringer med rekruttering og fastholdelse 

af dagplejere. Det påvirker de øvrige dagtilbud, hvor interessen er 

stigende. På grund af minimumsnormeringerne i daginstitutionerne har 

én voksen 3 børn, hvorimod dagplejere må have 5 børn i alderen 0-2 år. 

Derfor søger flere pædagoger mod daginstitutioner. Yderligere er 

aldersgennemsnittet blandt dagplejere høj, og disse dagplejere må kun 

have 3 børn. Samtidig oplever flere daginstitutioner ved udsatte 

boligområder udfordringer på grund af Regerings lov om parallelsamfund, 

som dikterer, at kun 30% af nyoptagne børn må være fra et udsat 

boligområde.  

 



Bryndum Lokalråd 

5. punkt: Fremtidens sport og Fritid 

Drøftelse af fritidsfaciliteter. Se vedlagte bilag 

 

Referat:  

Der er stigende interesse i bosætning i Bryndum, og lokalrådet 

argumenterer for, at faciliteterne bør følge efterspørgslen, dog er dette 

ikke tilfældet. Bygningerne er i dårlig stand, og bør renoveres. Lokalrådet 

påpeger, at man ikke har tænkt skole, fritid og grønne områder ind, når 

der er blevet udstykket boligområder.  

 

Yderligere oplever lokalrådet, at Bryndum hallen er fuld booket af sport til 

voksne om aftenen. Der skal være mere plads til børnenes aktiviteter, og 

derfor bør hallen udvides.  

Lokalrådet gør opmærksom på, at der ikke er varmt vand på siden med 

cafeteriet.  

 

Økonomiudvalget ser relevansen pga. udviklingen i området og anbefaler 

at lokalrådet sender en ansøgning med detaljer samt økonomiske 

beregninger. Såfremt at ansøgningen sendes straks, kan forslagene 

komme med til budgetforhandlinger i år.    

 

Skads-Andrup Lokalråd 

6. punkt: Byggegrunde 

Udstykninger imellem Skads og Andrup (kommunalt udbud af 

byggegrunde). Det er et stort ønske fra lokalområdets borgere, som også 

indgår i den Strategiske udviklingsplan for Skads Andrup. 

 
Referat:  

Lokalrådets fremtidige plan er at forene Skade og Andrup med hinanden. 

Derfor undrer det lokalrådet, at der udstykkes grunde mod Esbjerg, når 

de ønsker at samle byerne.  

Lokalrådet orienterer om, at den strategiske udviklingsplan er i 

behandling og kommer i høring derefter.  

 

Lokalrådet oplever stor efterspørgsel på 

seniorboliger/seniorboligfællesskaber samt boliger i Nørremarksgård. 

Samtidig ønsker lokalrådet at bygge alternativt for at tiltrække andre.  

 

7. punkt: Tunnel under Andrup Hovedvej 

Etablering af tunnel under Andrup Hovedvej ved overgangen nær skolen 

(stien som går imellem Andrup Hovedvej og Mølhøjvej).  

 

Med etableringen af den nye cykelsti langs Andrupvej og med overgang 

til Mølhøjvej øges trafikken væsentligt og dermed også behovet for 

etablering af en sikker gang-/cykelvej.  

 

 

Referat:  



Lokalrådet er uforstående overfor T&M’s forklaring, da man i andre 

lavtliggende områder har indtænkt en tunnel.  

Der er foretaget en underskriftindsamling, hvor 248 borgere skriver 

under på at få etableret en tunnel for at sikre en sikker skolevej. 

Lokalrådet ønsker at dette genovervejes, og begrunder det med den nye 

cykelsti samt øget trafik heraf.   

 

Underskriftindsamlingen vil blive afleveret til formanden for Plan & 

Byudviklingsudvalget 

 

8. punkt: Aktivitetsstationer ved Energien 

Opførelse af aktivitetsstationer for enden af ENERGIEN og ned langs 

boldbanerne  

Se vedlagte beskrivelse 1. 

 

Referat:  

Lokalrådet ønsker at etablere forskellige aktiviteter langs fodboldbanerne, 

som både skolen og andre kan gøre brug af. Lokalrådet har forskellige 

tiltag, de ønsker at få iværksat, men de har ikke en overordnet plan for 

området. Lokalrådet ønsker at etablere en klatrevæg som den 1. etape.  

 

Økonomiudvalget anbefaler, at lokalrådet søger Puljen for lokale 

projekter.  

 

9. punkt: Naturen omkring Skads-Andrup  

Udvidelse af naturstier til løb, gang, cykling, barnevogn  

Se vedlagte beskrivelse 2.  

 

Referat:  

Det har været en del af landsbyplanen at udvikle stier, ruter osv. i mange 

år, men der har ikke været økonomi til at udføre tiltagene.  

Økonomiudvalget foreslår, at lokalrådet tager kontakt til Vej & Park og får 

en dialog om området, så de dermed kan udforme en kvalificeret 

ansøgning til Puljen for lokale projekter. 

 

10. punkt: Lyddæmpning i Energien  

Opsætning af glasdøre i Energien til lyddæmpning, når der er flere 

samtidige aktiviteter/møder  

Se vedlagte beskrivelse 3.  

 

Referat:  

Økonomiudvalget foreslår lokalrådet at tage kontakt til Fritid, Sundhed & 

Omsorg, om hvilke muligheder lokalrådet har, inden de tager kontakt til 

LOA.  

 

 

 

 

11. punkt: Forskønnelse af Andrup og Skads Bvvej  

Se vedlagte beskrivelse 4  

 



Referat:  

Lokalrådet efterspørger hjælp til at få forskønnet områderne. Første del 

af fem er blevet udført, men herefter var midlerne opbrugt.  

 

Økonomiudvalget tilføjer at Skads skal separat kloakeres, og i denne 

forbindelse er det relevant at indtænke forskønnelse, som også er en del 

af den strategiske udviklingsplan.  

 

12.  punkt: Orientering omkring Strategisk Udviklingsplan for 

Skads Andrup 

 

Referat:  

Den strategiske udviklingsplan er i behandling, og skal i høring i august.  

De er kommet frem til et godt resultat med stor opbakning fra borgerne. 

Det viser, at folk er virkelig interesseret i deres lokalområde.  

 

13.  punkt: Orientering om klubhus  

Orientering omkring Klubhus ved boldbanen til AIF (Fodbold), Byfest 

arrangementer og øvrige aktiviteter på boldbanerne. 

 

Referat:  

Klubhuset er ikke relevant for nuværende, men lokalrådet er ved at 

afstemme idéer og fremtidige planer for klubhuset.  

 

Vester Nebel Lokalråd 
 

14.  punkt: Genetablering efter separat kloakering  

Når der skal separat kloakeres i Vester Nebel vil vi gerne, at der kigges 

på ønskerne i landsbyplanen, når vejene skal genetableres efterfølgende.  

 

Referat:  

Lokalrådet ønsker at sænke hastigheden til 40/t. bl.a. fordi, at der er 

meget tung trafik i byen.  

 

Økonomiudvalget forstår udfordringen, men det skal sendes videre til 

politiet, som skal foretage en undersøgelse herom. 

 

Lokalrådet ønsker at plante træer, forhøje krydset samt lave parkering 

ved forsamlingshuset.  

 

Vej & Park kontakter lokalrådet, så parterne kan få dialog om, hvad der 

kan lade sig gøre. Yderligere findes puljen til realisering af landsbyplaner, 

der evt. kan finansiere ændringer, når vejen/rabatter osv. skal 

reetableres efter separat kloakering.  

 

 

 

15.  punkt: Plantning af træer ved Hygumvej  

 

Referat:  



Se ovenstående  

16.  punkt: Nye byggegrunde  

Der er behov for udstykning af flere byggegrunde, da der allerede inden 

for det sidste 1/2 år er solgt 4 parcelhus grunde, 1 stor parcel + en grund 

yderligere. 

 

Referat:  

Kortet er svært at læse og forstå, og derfor ønskes en præcisering af 

kortet.  Vej & Park sender et kort med uddybende forklaringer til 

lokalrådet. 

Lokalrådet ønsker at der skal udstykkes byggegrund nu, såfremt de skal 

være klar om 3-4 måneder, da der forventes at de øvrige grunde er solgt.  

 

Lokalrådet udlevede et udskrift fra lokalplanen, som foreskriver at 

udstykning af grunde skal planlægges snarest. (Se bilag 1). 

 

Lokalrådet gjorde opmærksom på, at landsbyplanen fortsat viser den 

retning, som området ønsker. 

 

Sneum-Tjæreborg Lokalråd 
 

17. punkt: Tjæreborg skoles fremtid 

Lokale- og bygningsmæssige udfordringer i forhold til udstykning og 

tilflytning med forøget elevtal til følge. 

 

Undervisningslokaler i ”Vestre Fængsel” med nedslidning, for lidt plads og 

ringe mulighed for nutidige læringsmiljøer og undervisning. 

 

Referat:  

I 2019 blev klimaet på skolerne prioriteret, men resultatet blev 

ventilationsanlæg fremfor at kigge på lokalestørrelser, antal elever i 

klasserne, lokalernes stand mm. Reglerne foreskriver, at der maksimum 

må være 24 elever i klasserne, når der er to lærere til stede. Dette 

overskrides i mange af klasserne.  

 

Lokalrådet tog kontakt til Børn og Skoleudvalgtet om problematikkerne, 

og havde et konstruktivt møde. Der skal udarbejdes en masterplan på 

skoleområdet, som prioriterer skolerne i rød, gul og grøn, altså de som 

trænger mest til at blive renoveret osv.  

 

Der kan spares driftsmidler, hvis der kigges på fx udskiftning af tag mm.  

18. punkt: Tjæreborg gamle grusgrav 

Lokalrådet ønsker, at et delområde i den politisk vedtagne Masterplan 

kommer på kommunens budget 2023-2026. 

Det er bl.a. bålhytte, toilet og shelters.  

Fremlægges på mødet. 

 

 

Referat:  

Masterplan blev fremvist af lokalrådet. Et område fremhæves, hvor 

udvikling ønskes først. Se bilag 2a samt bilag 2b.  



Der skal etableres toiletter, shelter osv. i grusgraven. Projektet koster 

knap 3.500.000 kr. hvor lokalrådet, står for halvdelen, og de 

understreger, at Esbjerg kommune skal være en del af projektet, såfremt 

det skal udføres. Dog er årlige udgifter ikke medregnet, og de skal 

indskrives i projektbeskrivelsen.  

 

Økonomiudvalget gav udtryk for, at det er klogt at dele projektet op i 

faser. 

 

Dokument udleveret.  

Masterplan for de gamle grusgrave fremvises. Den er fra 2019.  

 

Selve grusgraven ligger op til det skraverede område. I salgsopstillinger 

skriver man, at der er kultur og oplevelser i området. Etablering af toilet, 

shelter osv., kan skabe kulturoplevelser.  

Projektet koster knap 3.500.000 kr. Esbjerg kommune må gerne 

tydeliggøre, at de finansierer halvdelen, hvis lokalrådet selv finder den 

anden halvdel. EK skal komme med 1.7 mill. Kr. EK skal være med i 

projektet, for ellers lykkedes det ikke.  

Det vil virke motiverende for de lokale, så de kan se, at der sker noget, 

og det gør måske, at de vil donere flere midler.  

Hvem står for vedligeholdelsen? Toiletter og diverse er ting på det 

offentlige område, som lokalrådet mener, at lokalområdet ikke bør stå 

for.  

 

Årlige driftsomkostninger skal skrives ind, hvis lokalrådet sender et ønske 

til budgetforhandlingerne. Budgetønsker fra lokalrådene skal fremsendes 

senest den 14. juni 2022. Budgetønsker kan sendes til Jes Møller 

jsm@esbjerg.dk .  

Jesper Frost: Driftsomkostninger skal indtænkes for at undgå, at 

projektet går i vasken. 

 

19.  punkt: Sikring af bløde trafikanter 

Konkret på Hulvej og Brovej over jernbanen. Særligt fokus på broen på 

Brovej. 

 

Referat:  

Lokalrådet ønsker at sænke hastigheden til 40 km/t. Økonomiudvalget 

påpeger, at politiet foretager undersøgelser og evt. hastighedsændringer.  

 

For 10 år var der kun få huse i dette område. Nu er der over 80, og der 

er flere på vej. Det skaber pres på vejene, som ikke er opdateret til at 

varetage den øget trafik. Lokalrådet foreslår enten at udvide hulvej til 6m 

eller etablere en sti for at gøre det mere sikkert for bløde trafikanter.  

 

20. punkt: Sikkerheden på Tjæreborg Station 

Esbjerg Kommune har af flere omgange skrevet med BaneDanmark, 

Lokalrådet har skrevet til BaneDanmarks direktør og et lokalt 

folketingsmedlem i trafikudvalget. 

Hvad er status? 

 

 

Referat:  

mailto:jsm@esbjerg.dk


Lokalrådet har fokus på togbanen i Tjæreborg pga. påkørsel og drab af 

ung dreng for nogle år siden. Af flere omgange har lokalrådet kontaktet 

BaneDanmark men uden held og ønsker opbakning fra politikerne.  

 

Esbjerg Kommune heraf flere omgange bakket op om dette ved at skrive 

til relevante parter. Jesper Frost vil fortsat gerne kæmpe for sagen 

sammen med lokalrådet.  

 

Lokalrådet kan med fordel kontakte transportministeren igen, eftersom 

en ny minister er blevet sat på posten.  

 

Det skal gøre klart for BaneDanmark at Esbjerg kommune har etableret 

underføring samt en sti, som sandsynligvis gør projektet billigere, end 

tidligere beregnet.  

Fælles/Eventuelt 
 

Referat:  

Skads-Andrup lokalråd ønsker yderligere at udstykke grunde evt. til 

ældreboliger. Lokalrådet foreslår at udstykning af grund kan ske ved 

spejderne.  

 

Skads-Andrup lokalrådet ønsker at få tilsendt tegninger af rundkørsel, 

som laves om til lyskryds. Lokalrådet påpeger at de er blevet lovet et 

borgermøde, men dette er ikke blevet holdt.  

 


