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Referat 
 
 
1. Nyt butiksområde i Gjesing N 
Planer for området og infrastruktur 
 
Referat: 
Borgmesteren oplyste, at det er en gældende lokalplan for området, der er 
ved at blive udnyttet. Pt. bygger Biltema og Harald Nyborg nye butikker på 
arealet. Der er planlagt for flere store butikker. 
 

Der vil blive etableret et lyssignal med en højre svingsbane for at sikre ad-
gangen til området. 
 
 
2. 10. klasse centret på Blåbjerggårdskolen. 
Hvad er planerne for de lokaler, der bliver ledige, når alle elever er samlet 
på den fælles skole, VITA? 
 
Referat: 
Diana Mose Olsen oplyste at lokalerne fortsat benyttes til undervisning, 
samt at der er truffet politisk beslutning om, at 10. klasse centret placeres 
på Blåbjerggårdsskolen. 
 
Der er pt. overvejelser om, hvad den resterende bygningsmasse på Blå-
bjerggårdsskolen kan anvendes til. Lokalerne kommer ikke til at stå tom-
me. 
 
Anders Kronborg oplyste at tidsplanen for ombygningen af VITA skolen føl-
ges, og dermed vil alle de store ændringer være på plads til årsskiftet. 
 
 
3. Gjesing Fritidscenter 

Hvad er fremtidsplanerne for centret? 
 
Referat: 
Der er ikke ændrede fremtidsplaner for centret. 
 
Brugerbestyrelsen på centret føler sig lidt overflødiggjorte med indførelsen 
af det nye bookingsystem til lokaler. De mangler at få de nye vedtægter fra 
forvaltningen. 
 
LR vil gerne holde klublokalet ude af bookingsystemet. 
 
LR ønsker, at bookingsystemet gøres mere flexibelt. Jabob Lose orienterede 
om, at Kultur & Fritidsudvalget snarest vil se på, om reglerne kan gøres 
mere flexible. 
 
Det er aftalt, at der skal afholdes et møde med forvaltningen. De oven-
nævnte problemstillinger drøftes på dette møde. 
 
 
4. Ældreboliger i Gjesing 
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Det er LR’s opfattelse, at behovet for ældreboliger ikke er dækket med det 
igangværende byggeri på Slåenvej. Er der yderligere planer? 
 
Referat: 

Henning Ravn oplyste, at Esbjerg Kommune generelt ikke bygger flere æl-
dreboliger, dette sker i boligforeningsregi. For at boligforeningerne kan gå i 
gang kræver det, at kommunen stiller grundkapital til rådighed., og der er 
ikke afsat midler til dette formål i budgettet. Økonomiudvalget ser gerne, 
at der på sigt bliver bygget flere boliger i boligforeningsregi. 
 
 

5. Landsbypedel 
 
Borgmesteren oplyste, at ordningen har været en succes. Landsbypedeller-
ne er booket for resten af dette halvår, men der vil komme en ny ansøg-
ningsrunde til august. 
 
LR oplyste, at de overvejer at bruge ordningen. 

 
 
6. Eventuelt 
 
LR mener, at de er blevet lidt ”udsultet” med nye investeringer i forhold til 
andre områder i de senere år. Borgmesteren opfordrede LR til at få beskre-
vet eventuelle projekter i området, så de kan indgå i prioriteringen i forbin-
delse med budgetvedtagelsen. 
 
LR udtrykte glæde ved, at der endelig er blevet etableret p-pladser ved 
SOSU skolen. 


