
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Telefon 76 16 16 16 

www.esbjerg.dk 

   
Referat af dialogmøde mellem Plan & Byudviklingsudvalget og Gjesing 

Lokalråd tirsdag den 19. april 2022 kl. 16.25 - 17.25 Slåenvej 9C, 6715 

Esbjerg N 

 

Dagsorden  

1. Velkommen v/ Henning Ravn 
  

2. Samarbejde med lokalråd  
 

3. Drøftelse af lokalrådets indsendte punkter  
 

1. Nørreskovens Lege -og Bevægelses mekka. Hvor er vi ???. 

 

Forvaltningens kommentar: 

Gjesing Lokalråd ønsker at præsenterer deres tanker vedr. Nørreskovens Lege -

og Bevægelsesmekka, som har til formål, at gøre Gjesing og Esbjerg et endnu 

bedre og attraktivt sted at bo for nuværende og kommende borgere, ikke 

mindst for børnefamilier. Med udgangspunkt i Nørreskoven, som er en grøn 

natur perle midt i Esbjerg ønsker lokalrådet at skabe de bedste rammer for det 

gode, sunde og aktive børneliv og udbyde faciliteter der motiverer til leg, 

bevægelse og aktiviteter. Det forventes at det ville kunne komme byens 

borgere, børn i de lokale daginstitutioner og skoler og byens besøgende til gavn 

og glæde. Derudover viser det sig, at ingen af de 18 offentlige legepladser i 

Esbjerg kommune er at finde i Gjesing, men det ønsker Gjesing Lokalråd med 

dette oplæg, at ændre på. Projektet er bl.a. påtænkt finansieret gennem 

fondsmidler og er udviklet med sparring fra drift- og anlægslederen for område 

3 ved Teknik & Miljø, samt fundraiseren i Borgmestersekretariatet. 

 
Referat: Lokalrådet ønsker, at der bliver gjort noget for at finde muligheder for 

etablere legepladser i nærområdet og at toiletbygningen ved Tivolipladsen i 

Nørreskoven bringes op til et passende niveau, så den kan anvendes.  

Der kommer mange skoler og insitutioner m.fl., som har brug for 

toiletfaciliteter, men   

Lokalrådet ønsker en tilkendegivelse fra politikkerne til projektet for at bedre 

mulighederne for at søge fonde til medfinansiering af projekterne.  

Lokalrådet har søgt flere puljer til projektet. Lokalrådet har et overslag på ca 

200.000 til en naturlegeplads. 
Lokalrådet opfordres til at sende en ekstern ansøgning til budgettet (frist sidst i 

maj) og at nævne ønsket for Økonomiudvalget.   
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2. Fritidscentret. Hvor er vi ???. 

 

Forvaltningens kommentar: 

Punktet medtages på Økonomiudvalgets møde med lokalrådet. 

 

Referat: Lokalrådet ønsker at sikre, at der fortsat er muligheder for 

fritidsaktiviteter i Gjessing omkring fritidscenteret. Udvalget er opmærksomme 

på problematikken. 

Lokalrådet afleverede en underskriftindsamling vedr. de trafikale forhold.  

 

 

3. Trafik i Stormgade, herunder støjværn samt parkering i sidegaderne 

ved SOSU Skolen samt hensynsløs kørsel på Gjesingsvinget/cykelstien. 

 

Forvaltningens kommentar: 

Vej & Park har været i dialog med borger i området vedr. knallertkørsel på 

stien. 

Esbjerg Kommune kan ikke tilbyde at opsætte støjskærme. 

 

Referat: Lokalrådet spørger hvorfor der ikke er gadelys på en del af 

Stormgade. Vej & Park undersøger sagen. 

Lokalrådet oplyser, at de vil gerne have at problematikken vedr. støj fra 

Stormgade kommer med i den samlede støjplan.  

 

Der kører biler, cykler og knallerter gennem cykelstien fra Gjesingsvinget til 

Niels Lønnes Vej, hvilket Lokalrådet foreslår standset med en chikane eller 

pullert.  

 
 

Vej & Park undersøger hvilke muligheder der er for at løse problemet.  

 

Lokalrådet oplyser, at der er taget godt i mod det nye signalanlæg på Gammel 

Vardevej, men at det ser ud til, at bilerne bliver prioriteret over cyklister. 
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Forvaltningen oplyser, at der pt er en indkøringsperiode, hvorefter 

signalanlægget vil blive justeret.  

 
4. Evaluering (5 minutter)  
 


