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Referat fra møde mellem Hostrup Lokalråd og Økonomi-
udvalget tirsdag den 20. maj 2014, kl. 17.00 – 17.50 i 

Bramming Kultur- og Fritidscenter 
 
 
Deltagere: 
 
Økonomiudvalget  
Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen 

Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen 
Formand for Kultur & Fritidsudvalget Jakob Lose 
Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø 
Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Henning Ravn 
Formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg 
Økonomiudvalgsmedlem Henning Overgaard 
 
Hostrup Lokalråd 

Jens Jørgen Hansen, formand 
Torben Dalkjær Christensen 
Børge Tobiasen 
 
Byrådssekretariatet 
Chefkonsulent Jes Møller 
LAG konsulent og fundraiser Jesper Larsen 
Sekretariatschef Søren Abildtrup 
 
Afbud 
Borgmester Johnny Søtrup 
Formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker 
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Dagsorden 
 
 
1. Faldefærdige ejendomme 
Fælles for ejendommene på Vestre Kravnsøvej 1 og 3, Myrthuevej 2 og 
Hostrupvej 6 er, at de alle står ubeboede -  enkelte nærmest i ruiner. 
 
På Myrthuevej 2 er der påbegyndt byggeri, men det har ligget stille i lang 
tid.  
 
Efter hvad Fællesrådet erfarer, er der planer for enkelte af ejendommene 

om nybygning, men at kommunen forhaler byggetilladelser. Kan ejendom-
mene evt. komme i betragtning til nedrivningspuljen - de forskønner jo ikke 
lige frem naturen. 
 
Referat: 
Økonomiudvalget oplyste, at Plan & Miljøudvalget den 20. maj 2014 har 
behandlet den generelle sag om udmøntning af nedrivningspuljen. I den 
sag fastlægges de overordnede retningslinjer for administration af puljen. 
Sagen sendes nu videre til Byårdets godkendelse. Herefter vil lokalrådene 
blev bedt om at indmelde hvilke ejendomme i deres område, de mener bør 
være omfattet af nedrivningspuljen. 
 
LR har hørt, at for 2 af de faldefærdige /ikke færdigopførte ejendomme er 
grunden til, at der ikke sker noget, at ejerne er blvet bremset af kommu-
nen /regler kommunen administrerer efter. 
 
Økonomiudvalget vurderer, at de 2 eksempler er en sag mellem ejeren og 
forvaltningen, og Økonomiudvaqlget opfordrer ejerne til at tage kontakt til 
Formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker. 
 
 
2. Offentlig transport 

LR har tidligere indsendt forslag, til ændring af busruter og skolebus til An-
ders Kronborg og Jesper Frost Rasmussen. Det er ikke holdbart som bus-
serne kører i dag. Hostrup har skoledistrikt i Hjerting, og LR ønsker en fast 
forbindelse til Hjerting. Det vil også tilgodese den nye Rideskole i Sjelborg. 
 
Referat: 
Der er sket nogle forbedringer ved, at det har været muligt på nogle af af-
gangene på rute 240 Esbjerg – Hostrup – Kokspang – Varde at få dem kørt 
via Sjelborg og Hjerting til og fra Esbjerg og Varde. 
 
LR oplyste, at der bl.a. mangler en tur fra Esbjerg efter den sidste afgang 
kl. 17.00.  
 
LR spurgte til muligheden for at få ændret nogle af turene fori Rute 6 (by-
bus), hvilket Økonomiudvalget umiddelbart vurderede ville blive svært. 
 
LR blev opfordret til at sende deres præcise ønsker til ændringer til Anders 
Kronborg herunder forslag til ændringer af 6’eren 
 
 
3. Rideskolen på Sjelborg Kirkevej  
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Oversigtsforholdene er meget dårlige ved Rideskolen. Der kan evt. etable-
res fartbegrænsning fra Kokspang til Sjelborgvej samt cykelsti og belys-
ning. 
 

Referat: 
Anders Kronborg redegjorde for, at der er mange flere ønsker til cykelstier, 
end kommunen har mulighed for at opfylde. Netop denne cykelsti er blevet 
politisk vurderet 2013, og nød ikke fremme. 
 
På den baggrund blev andre løsningsmuligheder drøftet. Henrik Vallø og 
Henning Ravn vurderede, at det vil være meget svært at få politiets god-

kendelse til at etablere fartbump i den åbne land. 
 
Politiet har tidligere været modvillige til at nedsætte hastighedsbegræns-
ningen på strækningen. Der var enighed om, at det bør forsøges igen at få 
nedsat hastighedsbegrænsningen. 
 
Anders Kronborg lovede at bringe problemstillingen tilbage til kommunen 

og få undersøgt, hvad der kan gøres. 
 
 
4. Vand på Hostrupvej 
Der er stadig problemer med vand på kørebanen på Hostrupvej. LR ønsker, 
at der etableres flere afløbsriste og en ordentlig rørføring ved Kokspang 
Kirkevej til regnvandsbrønd 100 m nede ad vejen. 
 
Referat: 
LR oplyste, at der er store problemer med vand på vejen, hvilket især skyl-
des, at der er afløbsriste, der er placeret for højt i forhold til vejbanen. 
 
Anders Kronborg tager problemet med tilbage til kommunen, og LR sender 
billeder af problemet til Anders Kronborg. 
 

Økonomiudvalget lovede, at problemet vil blive løst. 
 
 
5. Landsbypedel 
 
Referat: 
Henning Ravn opklyste, at ordningen har været en succes. Landsbypedel-

lerne er fuldt booket indtil sommer, mens der er ledig kapacitet efter som-
meren. 
 
LR har gjort brug af ordningen og roste landsbypedellerne for deres dygtig-
hed. 
 
 
6. Eventuelt 
 
LR ønsker selv at opføre et skur ved busstoppestedet på Kokspang Kirkevej 
– de ønsker ikke et af den gængse slags. 
 
LR blev opfordret til at sende en ansøgning til Vej & Park om deres ønsker. 
 


