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Referat 
 
 
1. Udvikling eller afvikling af Sædding-Fovrfeld-området? 
LR ønsker en afklaring af, hvad de ansvarlige politikere vil med vores om-
råde, som på alle måder forfalder. LR ser  

 Hjerting Stand få millionrenovering 
 Esbjerg Havn fornyes og bebygges 
 Vores andre lokalråd få LAG-midler eller være Byforum 
 Vores center (næsten?) lukker 
 Trafikken sander til 

 Skolesammenlægninger, osv…  
 
LR føler sig glemt og klemt, og LR mener fortsat, at Sædding-Fovrfeld som 
område bør tildeles beløb fra en såkaldt ”forstadspulje”, som LR opfordrer 
Esbjerg Kommune til at oprette ved den kommende budgetlægning!  
 
Hvad er planerne for udviklingen af kommunens forstæder i det hele taget? 
 
Referat 
Punktet blev indledt med en forventningsafstemning. Borgmesteren fast-
slog overfor LR, at Økonomiudvalget forventer et positivt samarbejde. Hvis 
LR alene fokuserer på det negative – herunder overdriver negative forhold 
og fordrejer forhold i en negativ retning, er der ingen mening i at afholde 
møderne mellem LR og Økonomiudvalget. 
 
Med hensyn til skolesammenlægning mellem Ådalskolen og Fovrfeldskolen 
orienterde Diana Mose Olsen om, at processen med at sammenlægge de 2 
skoler er blevet stoppet efter opfordring fra de 2 skolers skolebestyrelser. 
Baggrunden for dette er, at det fra politisk side ikke på nuværende tids-
punkt er muligt at garantere en udbygning af Fovrfeldskolen, der sikre at al 
undervisning kan foregå på Fovrfeldskolen.  
 

Diana Mose Olsen og Anders Kronborg oplyste, at der er fundet en løsning 
på PCB problemet på Fovrfeldskolen, der nu vil blive renoveret for 22 mio. 
kr. Ud over at løse PCB problemet betyder det også, at skolen kommer til 
at fremstå nyrenoveret indvendigt. 
 
Diana Mose Olsen medgav, at normeringen på daginstitutionsområdet er 
lavt sammenlignet med de øvrige 6-byer. Dette betyder dog ikke, at bør-
nene ikke kommer ud.  
Med hensyn til den nuværende daginstitutionsbygning, vil den blive erstat-
tet med en ny bygning. Institutionen bliver større og bliver omdannet til en 
aldersintegreret institution. 
 
Med hensyn til normeringen på skoleområdet oplyste Jesper Frost Rasmus-
sen, at Esbjerg Kommune følger det vejledende timetal, mens bl.a. nogle af 
nabokommunerne følger minimumstimetallet. For en skoleelev i Esbjerg 
Kommune betyder det, at de får ca. et ekstra års undervisning i forhold til 
elever i de kommuner, der følger minimumstimetallet. 
 
Sædding Centret 
John Snedker oplyste, at kommunen gør, hvad den kan, inden for de ram-
mer der er, for at støtte op om Sædding Centret. Men kommunens ejeran-
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del begrænser sig til biblioteket. Kommunen forsøger at få de øvrige ejere 
til at tale sammen. Kommunen vil se på ændring af lokalplanen, så der kan 
komme 2 dagligvarebutikker i centret, hvis der er behov for det. 
 

Forstadspulje 
LR oplyste, at ideen til en forstadspulje stammer fra Odense. 
 
Økonomiudvalget oplyste, at der i år er afsat en pulje på 500.000 kr. til 
lokalrådene i budgettet, men advarede mod at fordele denne pulje ud, da 
der så vil blive tale om så små beløb til det enkelte lokalråd, at det ikke vil 
kunne gøre en reel forskel. 

 
Økonomiudvalget opfordrede LR til at beskrive de konkretet projekter de 
ønsker at gennemføre og gerne beskriver, hvordan de selv kan bidrage til 
finansieringen af projekterne. LR kan altid tage kontakt til den relevante 
forvaltning, hvis de arbejder med et konkret projekt. 
 
2. Trafiksituationen, især Parkvej  

Situationen på Parkvej er mere og mere kaotisk - især i myldretiderne. Stil-
lestående bilkøer på flere hundrede meter og cyklister og skolebørn, der 
snor sig mellem parkerede biler og den farlige trafik, er desværre dagligdag 
i området. Det bliver værre og værre! En cykelsti står højt på LR’s ønskeli-
ste, men sker der noget? Puljen til cykelstiforbedringer er vel snart spist op 
af en supercykelsti…? En status på oplevelsen af projektet fra hhv. borgere 
og politikere/embedsmænd 
 
Referat: 
Borgmesteren oplyste, at forlængelsen af H. E. Bluhmesvej vil blive udført i 
takt med, at der realiseres domicilbyggeri på Esbjerg Strand og den forven-
tes færdig i 2016. Dette forventes at medføre en aflastning af Parkvej. 
 
Anders Kronborg orienterede om, at Esbjerg er valgt til trafiksikkerhedsby i 
2014. Dette medfører et statsligt tilskud på 10 mio. kr. samt 5 mio. kr. fra 

kommunen. Et af de to projekter, der arbejdes med at realisere indenfor 
denne ramme er cykelstien på Parkvej. Der vil senere blive indkaldt til en 
workshop angående dette, hvor LR opfordres til at deltage. 
 
 
3. Sædding Strand 
Forureningen er stadig et problem, og den skiltning, der er om badeforhold, 

står kun på dansk. Samtidig ønsker LR stadig forbedringer i området, f.eks. 
informationstavler, flere borde, bålpladser, motionsredskaber osv. 
 
Hvad er den aktuelle plan for brugen/adgangen til Sædding Strand i forbin-
delse med sommerens Tall Ships Race, som vi alle glæder os til? 
 
Referat: 
Der er i 2013 opsat 2 ekstra borde/bænkesæt ved De 4 Hvide Mænd. Af-
faldskurvene på stedet er blevet udskiftet til mere rummelige beholdere. 
Derudover er der opsat én ekstra affaldsbeholder. 
 
Forvaltningen vil vurdere om det er muligt at opsætte en infotavle. 
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Anders Kronborg orienterede om, at Teknik & Byggeudvalget fremover sat-
ser mere på apps end på informationstavler fremover. 
 
Økonomiudvalget tilkendegav, at det bør være overkommeligt at få supple-

ret skiltningen om badeforhold med en engelsk oversættelse. 
 
Der vil ikke blive iværksat særlige tiltag omkring brugen/adgangen til Sæd-
ding Strand i forbindelse med Tall Ships Race. 
 
 
4. Landsbypedel 

 
Borgmesteren orienterede om, at landsbypedellerne er booket op indtil 
sommer, men der vil blive fordelt ledig kapacitet efter sommeren på et mø-
de midt i maj. 
 
LR overvejer at ansøge om, at landsbypedellerne anlægger bålsteder ved 
de nye bænkesæt ved Brillesøerne og i øvrigt giver disse sæt træbeskyttel-

se. 
 
 
5. Eventuelt 
 
A: Sædding Adal på toppen. 
LR er forundrede over, at den koordinatoren for projektet flyttes til Jerne. 
 
Sundhed & Omsorg oplyser, at de lokaler koordinatoren hidtil har anvendt 
er disponeret til et andet formål. 
 
B: Hundeskov 
Anders Kronborg oplyste, at det er vedtaget at placere en hundeskov i 
Sædding Ådal. 
 


