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REFERAT af dialogmøde mellem Teknik & Byggeudvalget og 
Grimstrup lokalråd torsdag den 15. april 2021 kl. 16.00-16.45. 

Deltagere: 
 
Teknik & Byggeudvalget 
Søren Heide Lambertsen 
Mussa Utto (Afbud) 
Anders Rohr Jørgensen 
Alex Fritz Sørensen 
Henning Ravn 
 
Grimstrup Lokalråd  
Maibritt H Mathiasen 
Grete Brunsgaard  
Claus Pedersen 
 
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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Byudvikling & Økonomi 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 28. april 2021 
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Referat 
 
1. Velkommen v/Søren Heide Lambertsen 

 
2. Samarbejde med lokalråd 

 
3. Drøftelse af lokalrådets indsendte punkter 

 
1. Vores fokusområde er skolens bygninger og udenoms arealers 

tilstand og vedligeholdelse. Vi synes pt, at standarten er meget 
lav på pleje og vedligehold.   
Vi tror, at det er børnefamilierne, vi skal have fokus på for at få 
solgt nogle af de nye byggegrunde - Skovvangen. Og derfor er 
det vigtig at skolen og udenoms arealerne ser indbydende ud. 
 
Børn & Kulturs kommentar: 
Kommunen har i 2020, i samarbejde med et arkitektfirma, fået 
skolen gennemgået, med henblik på udskiftning af de lette 
facader, vinduespartier, renovering af bade- og omklædningsrum 
samt ny vand- og varmeinstallation. Projektering af nævnte 
forventes påbegyndt i ultimo 2021/primo 2022. Selve 
renoveringsarbejdet forventes påbegyndt ultimo 2022/medio 
2023. 
Iflg. skolelederen vil der i 2021 blive renoveret et naturfagslokale 
på Egekratskolen. Der er ikke afsat midler til nyetablering af 
udeområderne, kun løbende vedligeholdelse. 
 

2. Vi vil også gerne have fokus på vores stier i og omkring 
Grimstrup, så der kommer en sammenhæng imellem disse f.eks. 
fra Egebakken til Skovvangen. 
 
Forvaltningens kommentar: 
Der etableres en sti fra det nye byggemodningsområde 
Skovvangen, til den eksisterende sti ved skolen. På den måde 
skabes der forbindelse for de bløde trafikanter mellem 
Skovvangen og Egebakken 
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Referat 
Lokalrådet blev opfordret til at tage punktet med til mødet med 
Økonomiudvalget med henblik på yderligere drøftelser.  
 
Forvaltningen forslog at etablere en passage gennem skolens 
område, for at undgå gående på Egedalvej.  
 

4. Evaluering  
Mødet foregik som en vandretur i området, og lokalrådet 
gav positive tilbagemeldinger på den nye mødeform.  
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