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Dagsorden 

Esbjerg Øst 

1. punkt: Informationsmøder for (nyvalgte) 

lokalrådsmedlemmer 

 

Referat: 

Borgmesterkontoret og Teknik & Miljø har udarbejdet et foreløbigt 

program for informationsmøde for nyvalgte lokalrådsmedlemmer. Det 

første informationsmøde forventes at blive afholdt ultimo 2021.  

 

Lokalrådene ser frem til dette initiativ.  

 

2. punkt: Tidsplan for udviklingsplan for Østerbyen (Rørkjær) 

 

Referat: 

Der er ved at blive udarbejdet et program for en arkitektkonkurrence. 

Programmet forventes at blive politisk behandlet omkring årsskiftet 

2021/2022.  

 

Lokalrådet ser frem til den videre proces. 

3. punkt: Tidsplan for trafiksikkerhed på Strandby Kirkevej 

 

Referat: 

Punktet er med på prioriteringslisten til trafiksikkerhedsfremmende 

foranstaltninger. Der er igangsat et forsøg med skiltning i trafikken hvor 

der erfaringsopsamles på, hvad der fungerer godt og knapt så godt. 

 

Lokalrådet er meget optaget af trafiksikkerheden i området, og de følger 

opmærksomt med i hvad der sker ift. dette.   

4. punkt: Udviklingsplan for Gammelby (Darumvej området) 

 
Referat: 

Det er Kommuneplanen, der i dag udstikker de overordnede rammer for 

udvikling, hvilket også gælder her. Der er ikke nogen konkret 

lokalplanlægning i gang i området, men det er noteret, at der ser ud til at 

være en interesse for at udvikle projekter i denne del af byen. På den 

baggrund kan man godt forvente, at der på et tidspunkt kommer 

konkrete projekter, der kræver planlægning.  

 

Kommuneplanrevisionen kommer i offentlig høring i januar, hvor der 

blandt andet skal drøftes hvilke rammer, der skal gives for udviklingen af 

området. 

 

Lokalråd Øst opfordrer Esbjerg Kommune til at se på helheden for at 

sikre, at man er på forkant med udviklingen i Østerbyen, og således flere 

ønsker og interesser forenes.  

  



 

5. punkt: Måde Havpark 

 

Referat: 

Lokalrådet informerer om, at man er i dialog med lokale borgere vedr. 

etablering af et rekreativt område ved Måde havpark, som er en dialog 

man ligeledes gerne vil have med Esbjerg Kommune. Det er aftalt, at 

lokalrådet henvender sig til Teknik & Miljø, når de er klar til at tage 

dialogen op. Lokalrådet opfordrer til, at dette tages i betragtning, når der 

arbejdes med de kommende planer for havnen. 

 

Økonomiudvalget finder projektet meget spændende, men de gør 

samtidigt opmærksom på, at der kan være udfordringer if. 

adgangsforholdene og trafiksikkerhed, som kan være svære at forene.  

 

6. punkt: Biodiversitet 

 

Referat: 

Der er etableret et samarbejde med Dansk Naturfredningsforening vedr. 

”Biodiversitet ved indfaldsveje” som blev drøftet på lokalrådets 

dialogmøde med Teknik & Byggeudvalget den 13. april 2021. Det 

planlægges at etablere blomsterengsbånd til foråret flere steder i 

kommunen. Bl.a. arbejdes der med en strækning i Esbjerg Øst langs 

Gammelby Ringvej. Nærmere info kan fås hos nib@esbjerg.dk. 

 

Lokalrådet bakker op om tiltag vedr. biodiversitet og foreslår, at Din 

Forsyning indtænkes i dette arbejde, idet de i hele kommune har arealer, 

der er meget anvendelige til dette.  

 

Økonomiudvalget anerkender lokalrådets opbakning og understregede, at 

lokalrådene spiller en vigtig rolle, og helt naturligt er en del af arbejdet 

med at øge biodiversiteten i kommunen. Inddragelse af borgerne er 

meget vigtigt, fordi borgernes engagement er helt afgørende for 

projektets succes. 

 

Økonomiudvalget orienterede om, at i 2021 vil blive ansat en 

biodiversitetskoordinator, der skal fremme denne dagsorden og i en vis 

grad skal understøtte lokale tiltag.  

Esbjerg Kommune samarbejder også med Dansk Naturfredningsforening 

vedr. identifikation af såkaldte evighedstræer i Esbjerg Kommune. Et af 

de træer, vi ønsker at bevare, findes i Østskoven.  

 

Gjesing Lokalråd bakker også op om kommunens fokus på biodiversitet.  

7. Remiseparken – broforbindelse til Østerbye 

 
Referat: 

Punktet var medtaget på dagsordenen til lokalrådets dialogmøde med 

Teknik & Byggeudvalget den 13. april 2021.  

 

Der bliver lavet to stier igennem området. En sti langs banegraven mod 

syd, som bliver en flad og ”hurtig” sti mellem Langelandsvej og 

Nørrebrogade og så en bugtet mere parkagtig sti hen over 



jordformationerne, så man kan komme op i højden og få det lange flotte 

udkig. Endelig bliver der lavet en midlertidig kørevej for dagrenovation, 

redningskørsel o. lign. bag om Street Mekka og hen til Haveforeningen 

Remisen. Der er ikke afsat økonomi til yderligere tiltag i 2021. 

 

Det har tidligere været meldt ud, at der her i foråret ville blive holdt en 

borgerworkshop, hvor parkens kommende brugere ville blive inviteret til 

at komme med idéer og forslag til parkens aktiviteter og faciliteter. 

Denne workshop rykkes til efter sommerferien, hvor det forhåbentlig vil 

være muligt at samle mange flere mennesker, end det er tilfældet nu 

grundet Corona-restriktionerne.  

 

På baggrund af de indkomne idéer og forslag fra workshoppen vil der 

blive udarbejdet et endeligt projekt for Remiseparkens indhold af 

aktiviteter og bevoksninger mm. Sammen med denne færdigprojektering 

vil der også blive søgt om økonomiske midler, så parken vil kunne blive 

realiseret. 

 

En broforbindelse indgår ikke i de nuværende planer, men der er 

udarbejdet et foreløbigt skitseforslag med budgetudkast for en 

stibroforbindelse til Remiseparken/GAME Streetmekka fra den 

nordvestlige del af Østerbyen. Et forarbejde, der kan bringes i spil, hvis 

projektet ønskes politisk opprioriteret. 

 

Lokalråd Øst glæder sig til at se, hvordan denne plan udvikler sig. Det er 

en plan der været på tegnebrættet i en del år, og lokalrådet forventer sig 

meget af den, ligesom man håber, at den kan være med til at skabe en 

god og attraktiv forbindelse mellem Østbyen og midtbyen.  

 

Sædding-Fovrfeld 

8. punkt: Esbjerg Strand – ind under Sædding-Fovrfeld 

Lokalråd. 

Området er i dag uden lokalråd, og dermed har Esbjerg Strand i dag ikke 

nogen interesseorganisationer tilknyttet? 

 

Referat: 

Lokalråd har normalt til formål at repræsentere borgerne i et område. 

Indtil det er fastslået, om der kommer boligbyggeri på Esbjerg Strand, og 

beboerne på Esbjerg Strand i givet fald selv kan få indflydelse på, om de 

ønsker at være en del af Sædding-Fovrfeld Lokalråd, bør man se tiden 

an. 

 

Helhedsplanen for Esbjerg Strand forventes på et tidspunkt at komme i 

offentlig høring. Her vil lokalrådet have mulighed for at bidrage. 

 

Lokalrådet ønsker at vide, om FIMUSs planer er afgørende for, hvad der 

skal med området? 

Økonomiudvalget bekræfter, at FIMUS-projektet naturligvis spiller ind i 

helhedsplanen for området, men de understreger samtidigt, at det er 

Byrådets ansvar at arbejde med helhedsplanen, og at det er meget 

vigtigt, at de to planer koordineres og tænkes sammen. 

 



9. punkt: Den fremtidige Biblioteksstruktur? 

Kultur & Fritidsudvalget har på deres møde den 3. marts 2020 besluttet, 

at forvaltningen skal arbejde med konkrete forslag til, hvorledes 

bibliotekstilbuddene skal udvikles i Sædding og Kvaglund. Forvaltningen 

har endnu ikke igangsat dette. 

 

Hvad er der sket siden sidst?? 

 

Referat: 

 

Der er ikke sket yderligere i sagen, men når det sker, vil lokalråd og 

borgere blive inddraget. 

 

Lokalrådet vurderer, at tingene på dette område går for langsomt, og 

man er derfor bekymret for, at processen lige pludseligt kører, uden at 

lokalråd og borgere er blevet tilstrækkeligt hørt ift. deres ønsker og 

behov.  

 

Lokalrådet understreger, at man ønsker et levende bibliotek for alle 

aldersgrupper – det skal være et mødested for hele området, hvor der er 

liv og personlige relationer.  

10. punkt: Badevandskvalitet ved Sædding Strand og Esbjerg 

Strand.  

Har kommunen planer om, hvordan der sikres rent badevand? 

 

Referat: 

Der arbejdes for at sikre renere badevand ved bl.a. Sædding og Esbjerg 

Strand. DIN Forsyning har i 2020 udført en omlægning af kloaknettet, så 

der nu kan ledes mere spildevand fra Sædding/Fovrfeld til 

renseanlægget. Dette forventes at give færre overløb til Fovrfeld Bæk i 

2021. Separatkloakering er dog et omfattende og meget 

omkostningstungt arbejde, så det tager tid.    

 

For ikke at varsle med røde flag mere end højst nødvendigt, arbejdes der 

på at udvikle en mere præcis varslingsmodel. Økonomien til en sådan 

model vil formentlig blive behandlet i de kommende budgetforhandlinger. 

På sigt forventes det, at disse beregninger for badevandets kvalitet ved 

kommunens strande kommer til fremgå af en App, der skal udvikles. For 

at få en fornemmelse af hvad denne app kommer til at indeholde, 

henvises der til http://badevand.dk/ 

 

De indledende målinger ved Esbjerg Strand har været fine. Området vil 

dog også blive omfattet af et varslingssystem. 

 

 

11. Helhedsplanen for forskønnelsen af området fra Mennesket 

ved Havet til Psykiatrisk hospital i Gjesing, Krebsestien og 

Fovrfeld Ådal.  

Hvornår realiseres helhedsplanen? 

 

Referat: 

http://badevand.dk/


Der er ikke bevilliget penge til projektet. Helhedsplan for Fovrfeld Ådal 

skal startes fra nord med restaurering og genslyngning af Fovrfeld bæk, 

for at kunne opnå forbedring af naturen. 

 

Planlægning af forskønnelse ved de Hvide mænd og i område D i 

helhedsplanen (området fra kysten til Parkvej) kan sættes i gang, hvis 

der afsættes penge i budgettet til det. 

 

Lokalrådet er meget forundret over, at der ikke først fokuseres på 

området ved De Hvide Mænd. 

 

Lokalrådet mener, at den 1 mio. kr., der nu er afsat til et helleanlæg ved 

Gravlunden, er bedre anvendt til forskønnelse af området. 

12. Punkt: Orientering og inddragelse af lokalrådene i 

byggeprojekter, lokalplaner m.v. 

Problemstillingen om tidlig inddragelse af lokalrådene behandles i 

Økonomiudvalgets evaluering af årets lokalrådsmøder 

 

Hvad er der kommet ud af evalueringen?? 

 

Referat 

Det er valgt, at lokalrådene orienteres vedr. planlægning gennem 

Plandata. Lokalrådene får på den måde automatisk tilsendt oplysning om 

nye planer, der er sendt i forslag, endelig vedtagelse af planer samt 

idehøringer efter planloven. 

Se desuden punkt 16. 

 

Lokalrådet er ikke tilfreds med, hvordan kommunen udsender ændringer i 

kommuneplanen, og de finder, at man skulle informere de berørte 

borgere direkte.  

 

Økonomiudvalget orienterer om, at Esbjerg Kommune ikke kan informere 

alle borgere individuelt, men der opfordres til, at lokalrådene senere på 

året er opmærksomme på høringen af Kommuneplanen, og at de dykker 

med i deres egne områder og forsøger at orientere sig.   

 

Man har bedt for forvaltningen om at se på en model for, hvordan man 

bedre kan adviseres om ændringer i kommuneplanen, men der er ingen 

garantier for, at det vil komme til at ske på individuelt niveau.  

 

13. Mågehøjen omdannes til en skulpturpark som tidligere 

ønskes af Sædding Fovrfeld Lokalråd? 

Mågehøjen kan blive en flot oplevelse af samspillet mellem kunst og 

natur.  

Selve området er genbrug og ideen bag er at genbruge skulpturer, der 

tidligere har stået rundt om i landet, men er sat på lager. Dem vil vi 

samle til en ny oplevelse af kunst uden at være smagsdommere, men 

blot præsentere skulpturer der har stået i byerne og nu får nyt liv på 

Mågehøjen.  

Der kan fortælles mange historier om, hvor de har stået og hvem de 

portrætterer. Der kan også laves historier om kunstnere eller grupper af 

skulpturer med samme motiv eller stil. 

 



Referat: 

Det er ikke et forslag, der er arbejdet med i Esbjerg Kommune. 

 

Kommunen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ny strategi for 

kunst i det offentlige rum, hvor også Sædding-Fovrfeld Lokalråd har givet 

høringssvar til. Der vil ikke blive taget stilling til nye kunstinitiativer før 

denne er på plads.  

Der er ikke afsat budgetmidler. 

 

Der er allerede flere forskellige ønsker til brug af Mågehøj, der må afvejes 

i forhold til en skulpturpark. 

 

I forbindelse med tidligere forsøg med opsætning af skulpturer i de 

grønne områder, har der vist sig at være en udfordring med finansiering 

af forsikring, transport og opstilling af skulpturerne. 

 

Lokalrådet anmoder om at få en fast kontaktperson, som de kan være i 

dialog med vedr. denne projektidé. Lokalrådet er som altid velkommen til 

at kontakte chefkonsulent Jes Møller og fundraiser Ann Caroline Hansen 

for sparring.  

 

14.  punkt: Møder med de politiske udvalg 

Esbjerg Byråds udvalg sender til de respektive lokalråd, hvad der 

vedrører de enkelte lokalråds områder, så lokalrådene kunne anmode 

udvalgene om et møde, hvis det er noget, lokalrådene har en holdning til. 

Evt. kunne der arrangeres et møde, så lokalrådene kan få en reel dialog 

om emnet. Kan det lade sig gøre? 

 

Referat: 

I Politik for Nærdemokrati er der givet mulighed for, at lokalrådene kan 

bede om et ad hoc møde med et fagudvalg, når der er et relevant emne 

at drøfte mellem fagudvalget og lokalrådet. 

 

Lokalrådet takker for orienteringen.  

 

Gjesing 
Har ikke indleveret punkter 

 

 

Økonomiudvalget 
 

15. Forventningsafstemning 

Forventningsafstemning mellem ØU og lokalrådene herunder, at 

lokalrådene repræsenterer deres lokalområde, mens Økonomiudvalget 

skal have et helhedsperspektiv på kommunen. 

Referat:  

Økonomiudvalget anerkender det store arbejde, som lokalrådene påtager 

sig i deres lokalområder, og de gør samtidigt opmærksom på, at selvom 

Økonomiudvalget er meget opmærksom på de enkelte lokalområder, så 

er deres opgave at have fokus på hele kommunen.  



 

 

16. Inddragelse af lokalrådene 

En drøftelse af, hvordan inddragelsen af lokalrådene kan optimeres 

herunder lokalrådenes forpligtigelse til at inddrage deres bagland. 

Referat:  

Økonomiudvalget oplever generelt at lokalrådene er rigtigt gode til at 

inddrage deres bagland, og de håber, at dette også i fremtiden vil være 

tilfældet.  

 

Fælles/Eventuelt 
Intet  

 

 

 

 

 

 


