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Søren Heide Lambertsen 
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Henning Ravn 
 
Hostrup Sogns Fællesråd  
Jens Jørgen Hansen 
Søren W. Pedersen 
 
Forvaltningen 
Erik Jespersen, Direktør i Teknik & Miljø  
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Referat 
 
1. Velkommen v/Søren Heide Lambertsen 

 
2. Samarbejde med lokalråd 

 
3. Drøftelse af lokalrådets indsendte punkter 

 
1. VAND PÅ HOSTRUPVEJ. 

Vi har stadig store problemer med vand på Hostrupvej der står 
næsten vand på halvdelen af kørebanen konstant og gør det 
ekstra farligt når det slår over i frost. 
 
Forvaltningens kommentar: 
Entreprenør kigger på problemet. Afvandingsforholdene 
undersøges og strækningen kommer med på listen til 
rabatafhøvling, hvis det er den løsning, der skal til. Lokalrådet 
orienteres om løsning. 
 
Referat 
Det er et problem, selv når det ikke regner meget, da der 
kommer vand fra et stort område.  
Morten Andersson undersøger mulighederne for at føre et rør 
under vejen og kontakter Jens Jørgen Hansen fra lokalrådet.  
 

2. BYGGEGRUNDE. 
Vi kunne godt ønske os at den tidligere boldbane bliver 
udstykket til byggegrunde evt. at Esbjerg Kommune laver en 
skitse hvordan det kan bebygges så det kunne være 
fællesrådets opgave at finde købere til grundene. Vi ved godt at 
det er kommunens holdning at det er svært at trække nye 
beboer ud til området det synes vi i fællesrådet ikke er helt 
sådan landet ligger hvis vi kigger 5 år tilbage og de huse som 
har været til salg har ikke haft lang liggetid i øjeblikket er der 
kun én lille hus til salg og så har vi en meget lidt attraktiv 
hjørnegrund på Gåsebakken, som vi godt kunne tænke os at få 
byttet rundt med én af de grunde som er lagt ud til grøn 
område. 
 
Forvaltningens kommentar: 
Vi vil foreslå, at lokalrådet retter henvendelse til kontoret for 
Byudvikling & Økonomi i Teknik & Miljø med henblik på at aftale 
et møde på boldbanen i Hostrup, hvor vi kan drøfte muligheder 
og udfordringer. 
I kan skrive til Peter Nebeling (pne@esbjerg.dk) 

mailto:pne@esbjerg.dk
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Oversigtskort 
 
Referat 
Forvaltningen undersøger, om der ser ud til at være 
efterspørgsel på flere udstykninger.  
Lokalrådet opfordres til at indsende ønsker til flere udstykninger 
i forbindelse med kommuneplansrevisionen. Ønsker kan 
indsendes allerede fra maj måned.  
Lokalrådet kontakter Peter Nebeling med henblik på en 
indledende snak om mulighederne.  
 

3. BY PORTAL. 
Har Esbjerg Kommune ideer til by portaler eller regler man kan 
gå ud fra da vi ønsker at få det sat i gang som en del af 
landsbyplanen. 
 
Forvaltningens kommentar: 
Forvaltningen arbejdede tidligere med etablering af en 
landsbyport med bump, to mureelementer og ekstra belysning. 
Forslaget opnåede ikke samtykke hos politiet. 
 
Der arbejdes i øjeblikket med udskiftning af byzonetavlerne til 
høje skilte. 
 

  

Boldbane
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Referat 
Forvaltningen undersøger mulighederne for etablering af 
foranstaltninger, som kan være med til at reducere hastigheden 
ind i Hostrup.   
Ønskerne er med på prioriteringslisten over indsatser til 
trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.  
 

4. Yderligere drøftelser på dialogmødet: 
 Lokalrådet savner af og til tilbagemeldinger fra 

forvaltningen på henvendelser. Morten Andersson 
fortalte, at lokalrådet kan henvende sig til Vej & 
Parkchef, Lars Bach, eller Morten Andersson selv 
med henblik på at sikre god kommunikation.  
 

 Lokalrådet fortæller, at det er tilstrækkeligt at salte 
parkeringspladsen ved forsamlingshuset en gang 
om dagen. Det undersøges, om parkeringsarealet er 
omfattet af regulativet for glatførebekæmpelse.  

 
4. Evaluering  

Lokalrådet meldte positivt tilbage på den nye form.
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