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Referat 
 
 
1. Cykelstier i området i og omkring Guldager Kirkeby 
 
Under henvisning til at cykelstien mellem Guldager Kirkeby og Hjerting ind-
går i cykelstiplanen for Esbjerg, og at Esbjerg kommune har fået et tilskud 
op til 10 mio. kroner til investering i at højne trafiksikkerheden for især de 
bløde trafikanter, ønsker LR en drøftelse af mulighed for etablering af en 
cykelsti mellem Guldager Kirkeby og Hjerting. 
 

Behovet for etableringen af ovennævnte cykelsti aktualiseres af et uheld 
mellem en bilist og en rytter på strækningen mellem Guldager Kirkeby og 
Hjerting for ca. 1 måned siden. Ulykken skete hvor gadelyset ophører, og 
hvor det er som at køre ind i en sort mur. Bilisten så derfor ikke rytteren. 
 
Guldagervej er smal, der er meget trafik, der køres stærkt, der er dårlige 
oversigtsforhold og der er intet lys. Hastigheden er fastsat til 80 km.   
 
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.  
 

LR oplyste, at der er tale om en stærkt trafikeret og smal vej, hvor der 
hverken er gadelys eller cykelsti. Der er en hastighedsbegrænsning på 80 
km/t på strækningen. Vejen anvendes som gennemfarts vej fra Hjerting til 
Vestkystvejen. Der er sket mange uheld og ”tæt ved uheld” på stræknin-
gen. LR har forsøgt at få indført en lavere hastighedsbegrænsning, men det 
har trukket ud. 
 
På baggrund af de begrænsede midler til cykelstier var der enighed om, at 
det skal forsøges hurtigst muligt at få indført en lavere hastiheds-
begrænsning på strækningen – 50 eller 60 km/t blev nævnt som forslag. 
 
Anders Kronborg lovede, at strækningen vil indgå i den besigtigelsestur 
Teknik & Byggeudvalget er i gang med at planlægge. Det blev aftalt, at 
Peter Jacobsen fra LR deltager i denne del af besigtigelsesturen. 
 
Herefter rejser kommunen snarest sagen overfor politiet med henblik på 
hurtigst muligt at få indført en lavere hastighedsbegrænsning. 
 
Hvis det skulle volde problemer at få ændret hastighedsbegrænsningen, vil 
Anders Kronborg bringe sagen op i Trafiksikkerhedsudvalget. 
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2. Trafikmængden igennem Guldager Kirkeby og Guldagervej til 
Tarp 

Trafikmængden blev drøftet på mødet med økonomiudvalget d. 4. juni 
2013. Det fremgår af referatet, at der er enighed om, at trafikmængden 

udgør et problem. 
 
LR ønsker en drøftelse af tiltag, der kan formindske eller løse problemet. 
 
Trafikmængden på Guldagervej til Tarp stiger i takt med, at der bliver ud-
bygget i Sønderris. Herudover er vindmølletransporterne på Guldagervej en 
belastning.  

 
LR er meget glade for den aktivitet og de arbejdspladser vindmølleindustri-
en skaber, men det giver trafikale udfordringer i området omkring Guldager 
Stationsby. Især strækningen fra Guldager Stationsvej til Tarp er dårlig 
indrettet til vindmølletransport. Vejen er smal og med de brede transporter 
giver det lange køer, da der ikke er plads til at køre langt nok ud i siderne. 
Der er autoværn og mange skilte. I øjeblikket er der stor risiko for at sidde 

fast i kanterne, idet der er meget opkørt og smadret. 
 
LR ønsker en drøftelse af de trafikale udfordringer vindmølletransporterne 
giver.  
 
 
Referat: 
Økonomiudvalget oplyste, at kommunen er klar over udfordringen. På 
grund af transporternes højde, som ofte er over 8 m høje, er der pt. ikke 
andre ruter til Esbjerg Havn, som kan klare disse transporter. Der arbejdes 
på at finde/etablere alternative ruter. Staten har sat en pulje af til dette 
formål. Det forventes, at denne pulje kan medvirke til at finansiere, at pro-
blemet afhjælpes. 
 
LR forklarede, at problemet øges af en stor trafikmængde som følge af, at 

strækningen anvendes som gennemfartsvej. LR afventer konkrete forslag 
fra Vej & Park til, hvordan problemerne kan håndteres. LR vil gerne i dialog 
med Vej & Park om dette. 
 
Det blev aftalt, at Vej & Park hurtigst indkalder til et møde i Guldager med 
henblik på at finde frem til konkrete løsninger. På dette møde skal også 
problemstillingen under punkt 1 drøftes. 

 
 
3. Landsbyplan - Guldagerringen 
 
Guldager Borgerforening er i gang med at realisere den del af landsbypla-
nen for Guldager Kirkeby der omhandler Guldagerringen. Flg. fremgår af 
landbyplanen: 
 
Guldagerringen er det nye samlende og aktive rum i landsbyen, der under-
støtter visionen om den sunde landsby med fokus på motion. 
 
Med Guldagerringen sikres der tilbud til børn og unge med et væld af uor-
ganiserede aktivitetsmuligheder samtidig med, at der også vil være moti-
onstilbud undervejs til øvrige aldersgrupper. 
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Guldager er samtidig også et socialt rum til at mødes i på turen på tværs af 
landsbyen. 
 

Der er nedsat en projektgruppe, der har udarbejdet et meget ambitiøst 
projekt. Projektgruppen er i gang med at søge midler til realisering af pro-
jektet. Der er pt. givet tilsagn om 350.000 kr.  
 
Realiseringen af projektet kræver støtte fra Esbjerg kommune i forbindelse 
med indhentelse af div. tilladelser mm. 
 

LR vil gerne præsentere projektet på mødet, samt nærmere redegøre for 
den støtte fra Esbjerg kommune en realisering af projektet er afhængig af.  
 
Referat: 
Der har været afholdt et møde mellem LR og forvaltningen om anvendelsen 
af Guldager Gl. Stadion herunder hvilke forpligtigelser, der fremover påhvi-
ler hhv. lokalområdet og kommunen. Det Gl. Stadion er 1. fase i Guldager-

ringen. 2. fase er en endelig placering og etablering af stien.  
 
Til hjælp med dette – f.eks. til at fastslå ejerforholdene af de arealer stien 
skal placeres på – ønsker LR en kontaktperson i kommunen. Økonomiud-
valget lovede at finde en kontaktperson. 
 
LR har for et år siden indsendt et forslag til sti forløbet til Vej & Park. I op-
følgningen på årets lokalrådsmøder skal der være en status på denne sag 
fra Vej & Park. 
 
 
4. Kommuneplan 
LR har i forbindelse med kommuneplanen indsendt et høringssvar, hvor der 
er argumenteret for, at området nord for Guldager Kirkeby ved Frøkjærvej 
bebygges tidligere end 2027: 

 
Lokalrådet anbefaler at tids og rækkefølgeplanen vedrørende område 180 
og 190 ændres så udbygningen af områderne fremskyndes. 
 
Baggrunden herfor er, at Guldager fortsat er i en god udvikling, der er i 
løbet af kort tid ikke flere ledige grunde i lokalområdet, og der er dermed 
udsigt til, at udviklingen bremses.  

 
Der er fra flere sider vist interesse i at etablere dagligvare forretninger i 
lokalområdet, hvilket forudsætter et vist lokalt grundlag, og derfor er det 
afgørende, at den positive udvikling fortsætter.  
 
Ydermere vil en udbygning understøtte børnehaven Børnehuset i Guldager 
samt Esbjerg International School. 
 
LR kan konstatere, at der ikke er taget hensyn til høringssvaret, og at om-
rådet tidligst skal bebygges i 2027. 
 
LR kan også konstatere, at beslutningen om ikke at ændre på tids- og ræk-
kefølgeplanen vedr. område 180 og 190 får stor betydning for udviklingen i 
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Guldager Kirkeby, hvorfor der ønskes en drøftelse af årsagerne til, at kom-
munen ikke ønsker at ændre på tids- og rækkefølgeplanen. 
 
Referat: 

LR vil gerne holde gang i det moment, der er i Guldager. Fremrykningen af 
af byggemodningen kan dels sikre et fortsat udbud af grunde samt medvir-
ke til at skabe grundlag for en dagligvarebutik i området. Ifølge en tomme-
fingerregel kræver en dagligvarebutik et befolkningsgrundlag på 1.100. For 
nuværende er der ca. 850 indbyggere i Guldager. 
 
Diana Mose Olsen  oplyste, at baggrunden for, at området tidligst kan ud-

bygges 2027 er hensynet til kapaciteten på Sønderris Skole. Der er for nu-
værende ikke ledig kapacitet på skolen. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen ultimo 2013 var hensy-
net til at undgå store udbygninger af skole og børnehave i området bag-
grunden for, at byggemodningen ikke er blevet fremrykket. 
 

 
5. Nærdemokrati 
LR ønsker en evaluering af nærdemokratiet i Esbjerg kommune og de øn-
sker at drøfte rammerne for nærdemokratiet i Esbjerg Kommune. F.eks. 
muligheden for at tillægge lokalrådene beslutningskompetence indenfor 
afgrænsede områder herunder også have ansvaret for den tilknyttede øko-
nomi. 
 
Referat: 
LR er glade for det årlige møde med Økonomiudvalget, men ser gerne, at 
Politik for Nærdemokrati suppleres med nogle politikker, der mere konkret 
fastlægger byrådets målsætninger for de forskellige områder. 
 
Borgmesteren forklarede, at LAG ordningen som den hidtil har været, vil 
ændre sig fremover. Hvis LAG helt forsvinder, kan det være en god anled-

ning til at overveje, om der skal indføres nye politikker i kommunen. 
 
Diana Mose Olsen og Henning Overgaard spurgte ind til LR’s tanker om at 
lade LR’erne råde over nogle beløb stillet til rådighed af kommunen, da det 
kan være en måde at involvere lokalbefolkningen og få dem til at deltage i 
prioriteringen af midlerne. Der var dog fra Økonomiudvalgets side enighed 
om, at det ikke ville være problemfrit at stille sådanne beløb til rådighed. 

 
LR er klar over, at dette næppe sker med det første, men de ønsker, at der 
eksperimenteres mere med inddragelse af LR f.eks. ved gennemførelse af 
projekter. 
 
 
6. Gebyrordningen 
Den nye gebyrordning har stor betydning for alle de foreninger i vores om-
råde, der tilbyder indendørsaktiviteter.   
 
Udover de øgede økonomiske omkostninger, der kommer til at betyde en 
væsentlig medlemstilbagegang, indebærer den nye ordning også øgede 
administrative opgaver for foreningerne. 
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LR ønsker en drøftelse af gebyrordningen. 
 
Referat: 
LR oplyste, at det især er ved booking/afbooking af tider til lokaler, at den 

nye ordning giver ekstra besvær. LR ønsker et mere fleksibelt system. 
 
Jakob Lose redegjorde for, at gennemførelsen af byrådets beslutning om at 
spare 3,5 mio. kr. på området kan mærkes. Kultur & Fritidsudvalget vil på 
sit næste møde se på muligheder for at lette det administrative besvær, 
som den nye ordning har givet anledning til. 
 

 
7. 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 bruger ordningen. 
 
 
8. Eventuelt  
 
På en forespørgsel fra LR oplyste Diana Mose Olsen, at der ikke er planer 
om udbygning af Sønderrisskolen. 
 
 


