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REFERAT af dialogmøde mellem Teknik & Byggeudvalget og Gjesing 
lokalråd mandag den 12. april 2021 kl. 18.30-19.30,  
Byrådssalen, Esbjerg Rådhus, Torvegade 74, 6700 Esbjerg 
 
 
Deltagere: 
 
Teknik & Byggeudvalget 
Søren Heide Lambertsen 
Mussa Utto 
Anders Rohr Jørgensen 
Alex Fritz Sørensen 
Henning Ravn 
 
Gjesing Lokalråd  
Kurt Hansen 
Per Jørgensen 
Mark West 
 
Forvaltningen 
Erik Jespersen, Direktør i Teknik & Miljø  
Morten Andersson, Drift & Anlægschef 
Jesper Schlüter, Chef for Byudvikling & Økonomi 
Thomas Rødgaard Poulsen, Leder af Udvikling & Analyse 
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Referat 
 
1. Velkommen v/Søren Heide Lambertsen 

 
2. Samarbejde med lokalråd 

 
3. Drøftelse af lokalrådets indmeldte punkter 

1. Øster Gjesingvej: Manglende skiltning samt opkørsler i forhold til 
cykelstien, man bruger heller ikke cykelstien, mange ved ikke det er en 
kombineret cykel og gå sti og kører på vejen 
 

 
Ingen skiltning, man ved ikke det er en kombineret cykel og gå vej/sti. 
Rigtig mange bruger ikke cykelstien. 
 
Forvaltningens kommentar: 
Projekterne forventes afsluttet ultimo april 2021.  
Skilte og ramper er det sidste, som etableres i projekterne. Årsagen er, 
at man først opsætter skilte mm, når anlægget må tages i brug og 
driftes. Ramper tilpasses, når der udlægges endeligt slidlag, som typisk 
er 1 år efter, at anlægget er etableret. 
 

2. Forbedring af Vej, cykel og gå forhold ved Lidl og Huscompagniet 
(Østervangscentret) Vi er ikke umiddelbart enige i den konklusion der 
er taget for området i forhold til gående. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1) Her skal man gå på græsrabat eller farlig vej  2) Eksempel på dårlig gå adgang 
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Forvaltningens kommentar: 
Der er mulighed for at krydse vejen via midterhelle til fortov/cykelsti på 
modsatte side af vejen. 
 
Billede nr. 2 viser grænsen mellem to private matrikler. Der kan evt. 
rettes henvendelse til de pågældende ejere. 
 

 
Oversigtskort 
 
Referat 
Morten Andersson undersøger, hvilke muligheder der er for bedre 
adgangsforhold til Ilva mm. fra Lidl.  
 

3. Mere motion i skoven (Tidligere forelagt, men vi ønsker bare lidt mere 
konkret hvordan vi kan og må starte en udvikling) 
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Eksempel på del af eventuel udformning 
 
Forvaltningens kommentar: 
Lokalrådet har kontaktet Entreprenør, og der har været et møde i 
skoven. 
 
Referat 
Lokalrådet ønsker et læringssted for de yngste i Nørreskoven med 
mulighed for motion og bevægelse, som kan bruges af daginstitutioner 
og skoler.  
Vej & Park indkalder lokalrådet til endnu et møde. På den baggrund 
laves der et oplæg til, hvordan det kan se ud, hvorefter sagen skal 
behandles politisk for at finde finansiering.  
Midtgård og kommunes fundraiser er en del af projektet.  
 

4. Status vedrørende ny rundkørsel/lysanlæg Gl. Vardevej/Golfvej. 
Tidsplan og udformning. 
 
Forvaltningens kommentar: 
Projektet er igangsat. Det forventes færdigetableret i løbet af 
2021/starten af 2022. 
 
Referat 
Både skole og dagtilbud tages med på råd i forbindelse med 
etableringen.  

 
 

5. Omdannelsen af Gjesing Ringvej, busstoppesteder, nye stier og fortove. 
 
Forvaltningens kommentar: 
Projektet afsluttes med udgangen af april 2021 
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Referat 
Lokalrådet afleverede en klage fra en borger til Morten Andersson.  
 

6. Yderligere drøftelser på dialogmødet: 
 
 Drøftelse af kollektiv transport, cykelmuligheder og strategi for 

ladestandere.  
Kommunen har afsat midler til etablering af ladepunkter på udvalgte 
områder. Elbusserne kommer i drift til december.  
 

 Lokalrådet spørger, hvad Esbjerg Kommunes plan er for 
støjreduktion ved Stormgade.  
Søren Heide Lambertsen redegjorde for kommunens støjhandleplan.  
 

 Krebsestien ved Guldager bliver oversvømmet i kraftigt regnvejr, og 
der er enkelte huller, som bør udbedres.  

 
4. Evaluering  

 

Positiv tilbagemelding fra lokalrådet på det nye mødeformat. Roser til 
forvaltningens tilgang til samarbejde med lokalrådet.  
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