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Referat 
 
 
1. Cykelstier 
LR har et meget stort ønske om cykelstier i prioriteret rækkefølge: 

A. Mellem Endrup og Grimstrup 
B. Mellem Grimstrup og rundkørslen ved Korskroen 
C. Fra Hovevej A1 (191) mellem Endrup og Grimstrup til rundkørslen 

ved Størsbøl 
 
Baggrunden for ønsket er mangfoldig: Sikker skolevej, socialt samvær, 

fritidsinteresser, løberuter for sundheden og løbeklubben om vinteren. 
 
Referat: 
Anders Kronborg redegjorde for de mange fornuftige ønsker, der er i kom-
munen til forbedring af cykelstierne. I alt er der ønsker for over 500 mio. 
kr., hvilket langt overstiger kommunens muligheder at anlægge – selv på 
meget lang sigt. 
 
Teknik & Byggeudvalget arbejder på at foretage en mere reel prioritering af 
de mange ønsker. Hidtil har der ikke været foretaget en langsigtet priorite-
ring mellem de mange projekter. Projekterne er blot blevet sat på listen, og 
så er det årligt blevet prioriteret hvilke cykelstier, der kan anlægges inden-
for budgetrammen. Nu ønsker udvalget, at der foretages en prioritering af 
alle projekterne på listen, hvilket giver lokalområderne en meget bedre 
mulighed for at vurdere, hvornår deres lokale projekt kan realiseres.  
 
De 3 nævnte cykelstier indgår alle blandt ønskerne, der skal prioriteres 
imellem. 
 
LR støttede ideen om at foretage en gennemsigtig prioritering af cykelstier-
ne, og de opfordrede til at søge alternative finansieringskilder til cykelstier 
 

 
2. Byggegrunde 
Det er vigtigt, at der kommer gang i udstykningen. LR ønsker udstykninger 
i følgende områder i prioriteret rækkefølge: 

A. De to områder syd for Egebakken. LR ønsker, at der igangsættes 
udfærdigelse af lokalplan for byggemodning af området. 

B. Grunden nord for Egebakken. Området er delvist vandindvinding-
soområde – hvordan går det med godkendelsen til bebyggelse på 
området? 

 
Referat: 
Økonomiudvalget oplyste, at der p.t. er 5 parcelhusgrunde til salg på 
Vesterled samt 3 jordbrugsparceller på Grimstrup Hovedvej. Esbjerg Kom-
mune planlægger p.t. udbud af 10 parcelhusgrunde sydvest for Egebakken 
i 2019. Efter 2029 udbydes 8 parcelhusgrunde syd for Egebakken. 
 
Arealet nord for Egebakken er ikke godkendt til bebyggelse endnu. Områ-
det vil først blive udbudt til salg efter de 2 arealer syd for Egebakken er 
udbudt. 
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Hvis efterspørgslen stiger efter byggegrunde i Grimstrup, vil det være mu-
ligt at fremrykke tidspunktet for udbud af nye grunde.  
 
 

3. Manglende vedligehold af asfalt 
P-pladsen ved Skovbrynet er total hullet og trænger til nyt asfalt. Ligeledes 
er Skovbrynet på strækningen fra hovedvejen til Grimstrup total hullet og 
trænger til nyt asfalt. 
 
Referat: 
Økonomiudvalget oplyste, at Vej & Park gennemgår Skovbrynet på stræk-

ningen og udbedrer hullerne. 
 
Med hensyn til p-pladser er det et problem flere steder i kommunen. P-
pladsen er skolens ansvarsområde. Hvis de ikke har midlerne til at afhjælpe 
problemet, skal det fastlægges, hvordan det så kan gøres. 
 
LR oplyste, at skolens udvendige vedligeholdelseskonto er meget begræn-

set, og problemet med slitage forøges af, at p-pladsen anvendes til 
busvendeplads. 
 
 
4. Manglende stibelysning 
Fra Gl. Hovedvej ved storparceller hen forbi Egekratskoven til Skovbrynet 
mangler der stibelysning. Ligeledes er Kirkestien fra Nørrevang til Egekrat-
skoven(legepladsen) uden stibelysning. 
 
Referat: 
Kommunens generelle politik er, at der på stier uden fast belægning ikke 
belyses. 
 
Muligheden for at etablere markeringslys med solcelledrevne LED lys blev 
drøftet. Dette undersøger kommunen nærmere. 

 
 
5. Kratpladsen – Grimstrups naturlige mødested 
Orientering om projekt udefitness. 
 
Referat: 
LR fortalte, at projektet er i gang. Der er etableret bålplads og et par fitnes 

maskiner 
 
 
6. Idrætshal i Grimstrup 
Det er et stort ønske fra LR at få en idrætshal. LR orienterer om projektet. 
 
Referat: 
Jakob Lose oplyste, at der ved byggeri af idrætshaller er tradition for, at 
Esbjerg Kommune samt lokalområdet hver bidrager med en halvdel af fi-
nansieringen. 
 
LR har ikke et færdigt projekt klar, men vil gerne tages i betragtning, hvis 
der f.eks. kommer kvalitetsfondsmidler eller lign.  
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Kultur & Fritidsudvalget vil gerne høre nærmere, når LR har et mere kon-
kret projekt. 
 
 

7. Mobildækning 
Hvad er der kommet ud af mødet med mobilbranchen den 9. oktober 2012? 
Hvad vil kommunen gøre for, at der kommer mobildækning i Grimstrup? 
 
Referat: 
LR opfordrede Økonomiudvalget til via politiske kanaler at presse på for at 
få  forbedret mobildækningen. 

 
Økonomiudvalget oplyste, at kommunen ikke har indflydelse på mobildæk-
ningen. Både KL og regeringen arbejder for at få løst problemet. 
 
John Snedker vurderede, at der fra statslig side burde lovgives således, at 
udbyderne har pligt til at dække hele landet, sådan som det skete ved ud-
bredelsen af elnettet og fastnetstelefonien.  

 
 
8. Landsbypedel 
Ordningen fungerer tilsyneladende godt. 
 
Referat: 
Borgmesteren oplyste, at ordningen er en succes. Al kapacitet er udnyttet 
indtil sommeren, men at der er kapacitet efter sommeren. 
 
Området har benyttet ordningen. 
 
 
9. Eventuelt 
 
Belåning af ejendomme 

LR oplyste, at det er svært at få kreditforeningslån i området og opfordrede 
Økonomudvalget til at gøre, hvad de kan for at få løst problemet. 
 
John Snedker oplyste, at kommunen via KL allerede forsøger at få regerin-
gen/Folketinget til at finde frem til en løsning af problemet. 
 
 

 


