
Referat fra møde mellem Gjesing, Esbjerg Øst 
og Sædding-Fovrfeld Lokalråd og 
Økonomiudvalget 
 

Besigtigelse af Gjesing Fritidscenter  fra kl. 15.30 – 

16.00 
Gjesinglund Allé 2, 6715 Esbjerg 

Den 10. maj 2022 kl. 16.00 i mødelokale Stranden, 

2. sal på Esbjerg Rådhus   
 

Mødedeltagere 

Fra Økonomiudvalget  

Borgmester Jesper Frost Rasmussen 

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget May-Britt Andrea Andersen 

Formand for Plan & Byudviklingsudvalget Henning Ravn 

Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Jakob Lykke 

Formand for Kultur & Fritidsudvalget Jakob Lose 

Formand for Klima & Miljøudvalget Jørgen Ahlquist 

Formand for Børn & Skoleudvalget Diana Mose Olsen 

Økonomiudvalgsmedlem Olfert Krog 

Økonomiudvalgsmedlem Sabrina Bech Røn 

 

Fra Lokalråd 

Lars Mortensen, Mark West, Per Jørgensen og Kurt Hansen, Gjesing 

Lokalråd 

Brian Toft Svendsen og Christina Simonia Straarup, Lokalråd Esbjerg Øst 

Max Bøgh Frederiksen, Hans Jørn Christensen og Sarah Nørris, Sædding-

Fovrfeld Lokalråd 

 

Fra Borgmesterkontoret 

Chefkonsulent Jes Møller 

AC-medarbejder Stine Lausten Nielsen  

 

Referent 

Stine Lausten Nielsen 

 

 

 

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.  

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. 

  

Sædding Lokalråd har tilbudt boliger til udlån, men har fået en tilmelding 

fra Esbjerg Kommune, at der pt. ikke er behov for boliger.  

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.  

 

 



Gjesing Lokalråd 

5. punkt: Nørreskovens Lege -og Bevægelses mekka 

Orienteringssag til økonomiudvalget. Hvor er vi.  

Vedlagt projektbeskrivelse. 

 

Referat:  

Projektet Nørreskovens Lege- og Bevægelses mekka koster 640.000 kr.  

Lokalrådet har søgt midler fra 6-8 fonde, samt Puljen for lokale projekter 

i Esbjerg kommune.  

Årlige driftsudgifter er beregnet til 35.000 kr. På nuværende tidspunkt, er 

der et toilet på stedet, som koster 12.000 kr. om året i driftsudgifter. 

Dette toilet fjernes, når det øvrige område etableres.  

Claus Sørensen har bevilliget 100.000 kr. til projektet, såfremt byggeriet 

begynder i 2022.  

Lokalrådet har sendt dette forslag til kommuneplanen og påpeger, at 

Gjesing mangler grønne oaser samt en kommunal legeplads. Lokalrådet 

er tilfredse med Vognsbølparken samt Nørreskoven, men de ønsker at 

forbedre forholdene for brugerne.  

 

Økonomiudvalget kigger på forslaget til de kommende 

budgetforhandlinger.  

 

6. punkt: Fritidscentret 

Hvad er status for centret? 

 

Referat:  

Økonomiudvalget orienterer om, at SOSU-skolen ikke har foretaget en 

officiel henvendelse til Esbjerg kommune om køb af Gjesing Fritidscenter, 

men har efterspurgt mulighederne ved Esbjerg kommune. Fritid, 

Sundhed & Omsorg er ved at undersøge mulighederne for foreningen, 

såfremt Gjesing Fritidscenter overtages af SOSU-skolen.  

Aktiviteterne i Gjesing Fritidscenter kan flyttes, såfremt der bygges en ny 

hal i forbindelse med VITA skolen. Yderligere bør der ses på løsninger 

angående parkering omkring SOSU-skolen. 

Der er enighed om, at den bedste løsning ville være at bygge en ny skole 

et andet sted, men økonomien kan være en hindring for dette. 

 

Lokalrådet ønsker at beholde boldbanerne samt øvrige aktiviteter i 

området. Løsningen med Vitaskolen er langt nede på lokalrådets 

ønskeliste. 

 

7. punkt: Trafik i Stormgade 

Herunder: 

• støjværn  

• parkering i sidegaderne ved SOSU Skolen  

• hensynsløs kørsel på Gjesingsvinget/cykelstien. 



 
Referat:  

Lokalrådet ønsker en professionel støjmåling, og de vil gerne have 

Stormgade med i støjplanen Lokalrådet spurgte til, hvor langt kommunen 

er med støjplanen. 

 

Der mangler belysning på en del af Stormgade. 

Lokalrådet ønsker trafiklys ved Slåenvej. 

 

Esbjerg Øst Lokalråd 

8. punkt: Oversigt over den planlagte udvikling af Måde og 

Veldbækområdet 

 

Lokalrådet efterlyser et overblik over de samlede udviklingsprojekter i 

områderne inkl. tidslinjer for gennemførslen af de enkelte projekter.  

I øjeblikket er der mange projekter, som vi får stykvise oplysninger om. 

Det gælder f.eks.  

• P2X anlæggene  

• nye produktionsanlæg som Quantafuel  

• de rekreative områder  

• havneudvidelse m.m.  

 

Der er også behov for et oversigtskort, hvor placeringerne er indtegnet. 

 

Referat:  

Quantafuel og opbyggelsen af havnen er besluttet og skal igangsættes.  

9. punkt: Sammenhæng mellem rekreative områder  

Hvad er mulighederne for at skabe sammenhæng mellem de rekreative 

områder: Måde Strand/Bakker, Slambakkerne og Lergravsparken samt 

sammenhæng med Vestkystforbindelsen. 

 



For at skabe den største udbytte af de rekreative områder er det vigtigt 

med sammenhæng, så man frit kan udnytte hele området til fods. Det 

kræver også nem tilgængelighed fra bynære områder. 

 

Referat:  

Lokalrådet ønsker at borgerne fortsat har adgang til disse områder. 

Lokalrådet har haft et godt besigtigelsesmøde med T&M.  

 

10.  punkt: Informationsmøde for nyvalgte 

lokalrådsmedlemmer  

 

På sidste møde blev det meldt ud, at det forventedes at afholde første 

møde i 2021. Dette er så vidt vides ikke sket, og vi har ikke hørt nyt.  

 

Lokalråd Esbjerg Øst vil have flere nye medlemmer, som vil kunne have 

stor gavn af et informationsmøde. 

 

Referat:  

Lokalrådene ønsker et nyt møde snarest. Forvaltningen oplyser, at den 

nye lokalsamfundskonsulent ansættes i august og herefter afholdes 

mødet.  

 

Sædding-Fovrfeld Lokalråd 
 

11.  punkt: Trafiksikkerhed på Sædding Ringvej 

Tryghed i lokalområdet er efter vor opfattelse bl.a. sådan noget som 

etablering af lysregulering på Sædding Ringvej ved Smedevej. 

 

Problemet er, at det er vanskeligt at komme ud på Sædding Ringvej fra 

industrikvarteret 

 

Referat:  

Lokalrådet udleverede en tegning med svingbaner. Det er en billigere 

løsning end at etablere et lyskryds, for at øge trafiksikkerheden.  

 

12.  punkt: Etablering af cykelsti  

Etablering af cykelsti fra Gartnervej til Guldager Idrætscenter - parallel 

med Præstemarksvej. 

 
 



Referat:  

Lokalrådet har modtaget et svar, og derfor behandles punktet ikke.  

13.  punkt: Helhedsplan for Fovrfeld Ådal 

Lokalrådet ser gerne, at der afsættes midler i budgettet til gennemførelse 

af Helhedsplanen for Fovrfeld Ådal hurtigst muligt. 

 

Specielt når man allerede har foruddiskonteret trafikvejene fra 

Mågeparken/Gravlunden til Esbjerg Strand i forbindelse med etableringen 

af et dobbelt helleanlæg på Hjertingvejen!! 

 

Referat:  

Lokalrådet er utilfredse med at initiativerne i den nuværende plan 

udsættes gang på gang, og derfor efterspørges en helhedsplan for 

området. Lokalrådet spørger om planer udsættes på grund af FIMUS? 

 

Økonomiudvalget påpeger, at det er nogle gode initiativer, men at 

midlerne ikke er afsat i budgettet.  

 

Lokalrådet ønsker midler til, at mindre tiltag kan blive igangsat. Særligt 

området ved ”Mennesket ved Havet” bør gøres handicapvenligt.  

 

14.  punkt: Information fra kommunen 

Lokalrådet ser gerne, at møderne med de enkelte forvaltninger sker på 

en åben og reel måde, hvorfor vi gerne ser, at lokalrådene får tilsendt alt 

hvad der vedrører det enkelte lokalråd, så man ikke selv skal til at finde 

det, der sker i vores lokalområde. Fx når kommuneplanen eller anden 

planlægning udsendes til høring, er der tale om et meget omfattende 

materiale, hvor det er svært at finde det, der vedrører lokalrådets 

område. 

 

Vi vil gerne have materialet så tidligt som muligt, så Lokalrådet får 

mulighed for at kommentere forslag/sparre med forvaltningen m.v., før 

det skal behandles politisk. 

 

Vi mener hermed, at vi kan undgå, at det kommer til konfrontationer, når 

vi indbydes til at drøfte det med de politiske udvalg. 

 

 

Referat:  

Lokalrådene ønsker dialog med forvaltningen, når ændringer sker i 

lokalområderne. Særligt har lokalrådene et ønske om direkte 

henvendelse, ved ændringer i lokalområderne.  

 

Økonomiudvalget har tidligere tilkendegivet, at lokalområderne skal 

inddrages. Dette skal kommunikeres til forvaltningen.  

 

Ved sidste kommuneplan havde borgerne mulighed for at gøre indsigelse, 

men Lokalrådet påpeger udfordringer herom. Bl.a. at samtlige 7000 sider 

skal gennemses for at finde det område, som vedrører dem. For 

nuværende kan man kun søge på områder, men lokalrådene 

efterspørger, at man kan søge på øvrige måder i dokumentet.  

 



Yderligere har lokalrådene oplevet, at høringer ikke kan findes på 

høringsportalen eller at kommuneplanen ikke kan findes.  

 

Økonomiudvalget har en målsætning om at inddrage lokalrådene, når der 

tages beslutninger, der påvirker lokalområdet, men der kan opstå 

udfordringer i store forvaltninger.  

 

Yderligere foreslår Økonomiudvalget at tilbyde undervisning i systemerne 

til lokalrådene. Lokalrådene er positive overfor forslaget.  

 

15.  punkt: Sædding Bibliotek 

Lokalrådet mangler en klar udmelding fra både forvaltning og udvalg om 

hvilket indhold, der skal være i bydelsbibliotekerne i Sædding og 

Kvaglund. 

Her duer et svar om, at det bl.a. må afvente Sædding Centrets fremtid, 

da Sædding Centrets fremtid ikke har noget som helst at gøre med 

indholdet af, hvad biblioteket skal løfte af opgaver i lokalområdet. 

 

Denne opgave skal løses uanset, hvor placeringen af biblioteket end 

måtte være!!! 

Man skal være opmærksom på, at beslutningen om at få beskrevet 

indholdet i Bydelsbibliotekerne, blev besluttet helt tilbage den 3. marts 

2020. 

På møde med Økonomiudvalget den 11. august 2020 gjorde vi også 

opmærksom på, at der manglede en afklaring, og svaret den gang var 

”ØU oplyste, at det endnu ikke er afklaret, hvor biblioteket skal ligge 

fremover. Dette hænger bl.a. sammen med hvilke planer, der er for 

Sædding Centret.”.  

Her fastholdt vi endnu engang at placeringen af Biblioteket i Sædding var 

ganske uinteressant, da indholdet ikke har noget som helst med 

placeringen at gøre. 

 

Vi skal, såfremt arbejdet endnu ikke er igangsat, derfor endnu engang 

bede om, at den allerede i marts 2020 besluttede opgave, igangsættes 

med øjeblikkelig virkning.  

 

Referat:  

Økonomiudvalget råder ikke over Sæddingcentret, men der bliver 

igangsat en borgerinddragelsesproces snarest omhandlende Sædding 

Bibliotek.  

 

Lokalrådet er mindre interesseret i den fysisk placering. Indholdet af 

biblioteket skal afklares først, og herefter kan de fysiske rammer sættes.  

16. punkt: Etablering af autocamperplads 

Lokalrådet mener, at der mangler en autocamperplads i Esbjerg. 

Lokalrådet foreslår en placering ved Esbjerg Strand. 

 

Det er et problem, at der camperes ulovligt på p-pladerne langs 

Strandvejen. 

 

 

 

 



Referat:  

Lokalrådet ønsker, at færre autocampere og varevogne overnatter på 

parkeringspladserne langs Strandvejen. Lokalrådet foreslog p-pladsen 

ved adgangsvejen.  

 

Økonomiudvalget ser gerne en autocamperplads i Esbjerg, men mener 

ikke det er en kommunal opgave. I stedet kan tidsbegrænsning indføres 

for at afhjælpe problemet.  

 

Økonomiudvalget oplyste, at det ikke er ulovligt at overnatte på p-

pladserne. 

 

17. punkt: Badning langs Ho Bugt 

Lokalrådet stiller sig tvivlende overfor, om det reelt er muligt at bade, 

selvom der ikke er flaget ”rødt”. F.eks. ved de 4 hvide mænd. 

 

Referat:  

Lokalrådet undrer sig over, at forvaltningen henviser til en APP samt en 

hjemmeside om badevand, som ikke er i brug. Der efterspørges om 

afløbet kan tjekkes inden det løber ud i havet. Yderligere står der flere 

ældre skilte i området, som dikterer man aldrig må bade i vandet. Det er 

ikke korrekt, og man bør ændre skiltene og evt. benytte flag i stedet.  

 

Økonomiudvalget er orienteret om sagen om APP og hjemmeside, og det 

vil blive undersøgt for at finde en løsning.  

 

18. punkt: Esbjerg Byfonds vedtægter 

Vedtægterne er ikke ajourført, f.eks. står der ikke Business Esbjerg, men 

Esbjerg Erhvervsudvikling.  

Hvorfor kan Ribe have to repræsentanter etc. 

 

Referat:  

Lokalrådet har modtaget et svar og behandler derfor ikke punktet.  

Fælles/Eventuelt 
 

Referat:  

Lokalrådet i Gjesing ønsker dialog om grænser for lokalråd. Bl.a. bør Den 

hemmelige skov samt industriområdet herved, være en del af Gjesing 

Lokalråd fremfor en del af Bryndum Sogns Lokalråd.  

 

Økonomirådet anbefaler at Gjesing Lokalråd kontakter Bryndum Sogns 

Lokalråd og får en dialog herom.  

 

 

 


