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Referat 
 
 
1. Stiunderføring under jernbanen 
Nord-vest stien mangler – hvornår færdiggøres den? 
 
Referat: 
Der er indgået en lejeaftale med BaneDanmark om arealet. 
Stirampen mod vest til Hulvej vil blive etableret i foråret 2014. 
 
 

2. Mellembyplan for Tjæreborg – et klima- og bæredygtighedspro-
jekt 

En status på oplevelsen af projektet fra hhv. borgere og politike-
re/embedsmænd 
 
Referat: 
John Snedker sagde, at man fra kommunens side er meget glade for den 
tilgang, der har været til mellembyplanen/klima- og bæredygtighedsprojek-
tet og er imponeret over den indsats, der er blevet ydet i arbejdsgrupperne 
fra lokalområdets side. Han oplyste i øvrigt, at der er en sag på vej til det 
politiske system om de første boliger i projektet. Projektet er godt i forhold 
til bosætning i Tjæreborg. 
 
LR oplyste, at efter nogle startvanskeligheder er det blevet et godt projekt, 
og LR synes, at der bliver lyttet til de lokale i projektarbejdet. 
 
LR oplyste, at i forbindelse med mellembyplanen har bykerne/manglen på 
bykerne i Tjæreborg ofte været drøftet. LR foreslog, at fremrykke separat-
kloakeringen i Tjæreborg, da der i forlængelse af det kan gøres noget for at 
styrke bykernen. 
 
 

3. Transportvej til vindmølledele 
Status på planerne for en ny transportvej til transport af vindmølledele ad 
bl.a. Krogsgårdsvej mod Esbjerg Havn 
 
Referat: 
Esbjerg Kommune har rettet henvendelse til Vejdirektoratet med fore-
spørgsel om staten vil medvirke til en udbygning på deres vejnet. Kommu-
nen afventer deres tilbagemelding. Problemstillingen blev drøftet med da-
værende Transportminister Pia Olsen Dyhr. Ministeriet har en pulje til den-
ne type af formål. 
 
 
4. Opgradering af cykelsti 
LR ønsker en opgradering af cykelruten langs diget/Vadehavet og forbindel-
se til de eksisterende stier med bl. a. stiunderføring under Tjæreborgvej 
ved Vestre Strandvej 
 
Referat: 
Der var enighed om, at der er tale om en meget vigtig turiststi. LR oplyste, 
at der er nogle problemer. Siderne ved bomme ind til stien mangler at blive 
befæstet, ligesom der er et kort stykke grusvej, der burde befæstes. Ende-
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lig ønskes der, at der etableres et toilet på strækningen – gerne ved Sneum 
sluse. I den forbindelse kan det undersøges om lodsejerne vil være med til 
at betale for etableringen. 
 

LR foreslog, at i stedet for at etablere en cykelsti via Sønderbyvej til Darum 
vil det være både bedre og billigere at etablere en underføring af motortra-
fikvejen og så benytte cykelstien langs diget. 
 
Anders Kronborg lovede at dette vil blive inddraget i den besigtigelsestur 
Teknik & Byggeudvalget er i gang med at planlægge. Han oplyste, at der er 
mange flere fornuftige ideer til forbedring af cykelstinettet i kommunen, 

end der er mulighed for at finansiere. 
 
Økonomiudvalget tilkendegav, at det lyder som en god ide, der bør under-
søges nærmere. 
 
 
5. Lokalplan 12-010-0002 Tjæreborg-Sneum landområde 

 Information fra Plan, Teknik & Miljø 
 Kommentarer fra LR 

 
Referat: 
John Snedker oplyste, at lokalplanen er i offentlig høring indtil den 7. maj 
2014, og opfordrede LR til at læse den grundigt igennem og komme med 
høringssvar. Han fremhævede det unikke grønne område, der er indeholdt i 
planen. Han oplyste i øvrigt, at først når planen er vedtaget kan der for-
handles om opkøb af arealet. Herefter skal der udarbejdes detailplaner, 
hvilket må forventes at vare ca. 1 år. 
 
LR er glade for det grønne område, men ønsker også, at der skal være ak-
tiviteter i området, så der skabes liv.  
Økonomiudvalget tilkendegav, at der skal findes en balance mellem det 
grønne område og aktiviteter. 

 
 
6. Status på letbanen 
 
Referat: 
I første omgang satses der på at få etableret en ny station i Jerne og fore-
tage mindre justeringer i togdriften. Senest har der været kontakt til for-

mand for Transportudvalget Benny Engelbrecht og medlem af Transportud-
valget Henning Hyllested. 
 
Økonomiudvalget udtrykte stor tro på, at stationen ved Jerne vil blive reali-
seret indenfor en overskuelig fremtid. 
 
 
7. Landsbypedel 
 
Referat: 
Borgmesteren orienterede om ordningen, der er så stor en succes, at 
landsbypedellerne næsten er fuldt booket indtil sommerferien. Der vil 
komme nye muligheder for at søge hjælp fra landsbypedellerne efter som-
merferien. 
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8. Eventuelt 
 

Referat: 
Intet. 


