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Referat 
 
 
1. Etablering af cykelfelt på Nordskrænten 
Etablering af cykelfelt på den resterende del af Nordskrænten, således at 
denne fremføres til Andrup Byvej - ønskes udført i år 2014. 
 
Referat: 
Anders Kronborg redegjorde for, at der i kommunen er ønsker til trafiksik-
kerhedsfremmende foranstaltninger for mere end 50 mio. kr. I budgettet er 
der ikke afsat midler til formålet i 2015, mens der er afsat ca. 300.000 kr. i 

2016 og ca. 5 mio. kr. i 2017. Projektet er vurderet til at koste 3,5 mio. kr. 
 
Teknik & Byggeudvalget vil foretage en prioritering blandt alle ønskerne til 
trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger svarende til den prioritering, 
der gennemføres for cykelstier (se punkt 4). 
 
LR ønsker en trafiktælling på strækningen. 
 
Økonomiudvalget lovede at undersøge mulighederne for at gennemføre en 
trafiktælling. 
 
 
2. Etablering af tunnel under Andrup Hovedvejm 
Etablering af tunnel under Andrup Hovedvej ved overgangen nær skolen 
(stien som går imellem Andrup Hovedvej og Mølhøjvej) – ønskes udført 
senest år 2014/15). 
 
Referat: 
LR stiller sig uforstående overfor, at politiet ikke anser krydsningen af An-
drup Byvej ved støttehellen som særlig trafikfarlig, da der næsten dagligt 
opstår farlige situationer ved overgangen. 
 

Etableringen af en fodgængerovergang, der er forudsætningen for en per-
manent skolepatrulje, er blevet vurderet til at koste 80.000 kr. Økonomi-
udvalget bevilgede de 80.000 kr. fra lokalrådspuljen til formålet. Efter etab-
leringen af fodgængerovergangen vil det være muligt for skolen at oprette 
en skolepatrulje. 
 
 
3. Etableing af flere p-pladser ved Skads Skole 
Udvidelse af antal parkeringspladser ved Skads Skole, ved etablering af nye 
parkeringspladser på græsarealet til venstre for indkørslen – ønskes udført 
senest år 2015. 
 
Referat: 
Det er blevet vurderet, at det vil koste ca. 750.000 kr. at etablere parke-
ring på græsarealet. 
 
LR spurgte til muligheden for at anvende frivillig arbejdskraft til projektet. 
Der var ikke en entydig holdning til dette spørgsmål i Økonomiudvalget. 
 
En del af problemstillingen er, at det er skolens areal, og dermed det er 
skolen, der som udgangspunkt skal betale for anlæg af p-pladser, men 
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manglen på p-pladser opstår primært ved fritidsaktiviteter udenfor skoleti-
den. 
 
 

4. Færdiggørelse af projekt: Forskønnelse af Skads Byvej 
LR ønsker at drøfte projektet 
 
Referat: 
LR har haft punktet på dagsordenen til møderne med Økonomiudvalget 
siden 2007. Det vil koste 800.000 kr. at færdiggøre projektet. 
 

Økonomiudvalget oplyste, at der ikke er afsat penge til formålet. Hvis der 
skal afsættes penge til formålet, skal det indgå som en sag i budgetfor-
handlingerne. 
 
 
5. Busforbindelse mellem Jerne og Andrup 
Sikring af busforbindelse mellem Jerne-Andrup, således at bussen ankom-

mer omkring 7:50 ved Skads skole (pt. anvender 29 elever denne busfor-
bindelse). 
 
Referat: 
LR oplyste, at Skads Skole har betalt 40.000 kr.for at bevare morgen bus-
forbindelsen til skolen. Denne ordning slutter den 25. april 2014. 
 
Anders Kronborg og Jesper Frost Rasmussen oplyste, at denne sag hverken 
har været drøftet i Teknik & Byggeudvalget eller Børn & Familieudvalget. 
De to er enige om, at det bør drøftes i udvalgene, ligesom de 2 udvalg bør 
drøfte det sammen. 
 
Jesper Frost Rasmussen vil kontakte Formand for Børn & Familieudvalget 
Diana Mose Olsen og forvaltningen for at finde en løsning på problemet. 
 

 
6. Etablering af hundeskove 
Etablering af hundeskove i Esbjerg kommune, herunder etablering af en 
hundeskov i tilknytning til Andrup 
 
Referat: 
Økonomiudvalget oplyste, at hvis der skal komme flere hundeskove skal 

sagen indgå i budgetforhandlingerne. 
 
 
7. Orientering omkring særtransporter (høje transporter) 
 
Referat: 
Jesper Frost Rasmussen forklarede, at den statslige del af finansieringen af 
en ny rute til særtransporterne skal være på plads, inden de berørte inte-
ressenter informeres, og den endelige rute fastlægges. 
 
Økonomiudvalget lovede, at der hurtigst muligt udsendes et brev om status 
for projektet til de berørte interessenter. 
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8. Landsbypedel 
 
Referat: 
Jesper Frost Rasmussen orienterede om ordningen. Landsbypedellerne er 

fuldt booket indtil sommerferien. I slutningen af maj vil ledig kapacitet efter 
sommerferien blive fordelt. 
 
 
9. Eventuelt 
 
A: 

Viceborgmesteren orienterede om, at det fra statslig side er blevet beslut-
tet, at Esbjerg Kommune fremover ikke får del i LAG midlerne. LAG konsu-
lenten fortsætter i kommunen som landdistriktskonsulent og fundraiser. 
 
B: 
LR vil gerne have referatet udsendt senst den 7. maj 2014. 
 

 


