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Referat
Sædding-Fovrfeld Lokalråd
1.

Sædding Strand og den periodiske forurening i området
Hvor langt er Esbjerg Kommune med den optimale løsning, nemlig en
total separat kloakering af overfladevand i hele Sædding-Fovrfeld, herunder en forbedring af vandkvaliteten i Fovrfeld bæk.
Referat:
Lokalrådet afgav høringssvar til Esbjerg Kommunes spildevandsplan i
august 2015, hvori de også kommenterede på separatkloakeringen af
området. Det indgår ikke i DIN Forsynings investeringsplan, at det resterende område, der i dag er fælleskloakeret, vil blive separatkloakeret i indeværende spildevandsplanperiode 2016-2021.
Til gengæld indeholder Spildevandsplanen 3 handlinger, som forventes
at få en betydelig effekt på vandkvaliteten i området. Den ene er
handling 16a, hvor der skal gennemføres et projekt på Rensningsanlæg Vest, som skal reducere overløb af opspædet spildevand til Fovrfeld Bæk samt mængden af mekanisk renset spildevand, der udledes
via udløbssøen.
Denne indsats, som i handleplanen er fastsat til gennemførelse i 2017
vil medføre en reduktion i belastning af opspædet urenset spildevand
og mekanisk renset spildevand fra Rensningsanlæg Vest mængdemæssigt i størrelsesordenen 90%. Kommunen har således valgt at starte
med den handling, der giver den største effekt, og samtidigt er den
hurtigste at gennemføre.
De handlinger, der på længere sigt vil medføre en forventet forbedring
af vandkvalitet, er i Spildevandsplanen beskrevet med følgende ordlyd:
Handling 8. a.:
Esbjerg Spildevand udarbejder i samarbejde med Esbjerg Kommune et
afklarende for-projekt, der belyser løsningsmulighederne til reduktion
af antallet af hændelser med sundhedsrisiko i forhold til overløb fra
OBV 9, OBV 10 og OBV 11. For-projektet skal koordineres med helhedsplanen for Fovrfeld Ådal.
Handling 9. a.:
At der i overensstemmelse med beslutningen igangsættes de valgte
løsninger for OBV 9, OBV 10 og OBV 11 eller kloakoplandene hertil.
Disse indsatser har et længere perspektiv, idet Esbjerg Kommune ønsker gennem en helhedsplan at tage hånd om samtlige øvrige kilder,
som kan bidrage til udledning af opspædet urenset spildevand til Fovrfeld Bæk, hvilket indbefatter OBV 9, OBV 10 og OBV 11.
Formålet med helhedsplanen er også at gøre Fovrfeld Ådal til et bedre
rekreativt område for kommunens borgerne og ikke mindst de borgere,
der bor op til Fovrfeld Ådal samtidigt med, at vi kan få løst de øvrige
problemer, der måtte være som følge af udledningen af store mængder
regnvand til ådalen. Dette også som en følge af klimaændringerne og
de deraf oftere forekommende skybrud og de vandmængder der følger
heraf.
Jesper Frost Rasmussen oplyste, at handling 16A forventes at kunne
forhindre 25 % af tilfældene med ”rødt flag” ved Sædding strand.
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En endelig løsning på problemet ville være at separatkloakere hele oplandet til rensningsanlægget. Dette vil dog koste i omegnen af 400
mio. kr. og ville strække sig over 10 år.
Borgmesteren oplyste om, at der er planer om at udsætte ørreder i en
af de 2 bække i området.

Gjesing Lokalråd
2.

Ideer og tanker til/om projekt Fremtidens Ældre by.
Vedlagt bilag: Projekt Krebsestien – Fremtidens ældreboliger. Ideoplæg.
Referat:
Ideoplæg Om ”Fremtidens Ældre by” blev godkendt af byrådet den 2.
maj 2016. Projektet forventes realiseret i 2020, men først skal byrådet
forholde sig til restfinansieringen af projektet, hvilket vil ske i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
Esbjerg Øst Lokalråd spurgte til betydningen for Østerby Centret.
Henning Ravn oplyste, at plejeboligerne på Østerby Centret omdannes
til ældreboliger. Selve centret vil få en omfattende forbedring/opgradering.

Esbjerg Øst Lokalråd
3.

Ghettobetegnelsen Præstebakken/Syrenparken.
Hvor langt er man med dette?
Referat:
Kriterierne for ghettobetegnelse er statslig fastsat. Esbjerg Kommune
har skrevet flere gange for at få dette ændret.
Det er selvforstærkende, når et område får en ghettobetegnelse.
Esbjerg kommune er gået fra 3 til 2 ghettoområder, men frygter at
komme op på 3 igen,

4.

Hvordan går det med Masterplan Jerne?
Referat:
Masterplanen indgår fortsat i arbejdet i området.
Der arbejdes med følgende delprojekter:
 Campus med udflytning af SDU og anlæg af nyt aktivitetsområde
 Center for læring gennem bevægelse
 Trafikafvikling
 Ny togstation
 Bro over banelegemet ved Banegården og ny cykel- og gangforbindelse
 Den grønne ring
Derudover arbejder Ungdomsbo fortsat med deres forskellige projekter,
Bydelshus, renovering af lejligheder m.v.
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Økonomiudvalget orienterede om de forskellige elementer.
Esbjerg Øst Lokalråd spurgte til, hvad det betyder for 3i1 huset, når
nærbanestationen anlægges. Økonomiudvalget oplyste, at der er dialog
om sagen, og der vil blive fundet en løsning.
Borgmesteren oplyste, at flytningen af SDU til UC Syd ligger fast. Usikkerheden om udflytningen, har været en årsag til, at det tidligere er
gået lidt trægt med de øvrige delelementer.
Økonomiudvalget oplyste i øvrigt, at 1. spadestik til aktivitetsområdet
bliver taget tirsdag den 17. maj 2016.

Fælles
5.

Status på flygtningesituationen
Referat:
Lokalrådene fik udleveret et notat om mulighederne for, at lokalområderne kan hjælpe til med integration af flygtninge. Notatet vedlægges
referatet.
Økonomiudvalget oplyste, at regeringen og KL har indgået en aftale om
økonomisk støtte til kommunerne til at bygge boliger til flygtninge. Esbjerg Kommunes andel svare til 240 boliger.

6.

Status på lokalrådspuljen
Referat:
Lokalrådene fik udleveret en folder om emnet og Jesper Larsen redegjorde for indholdet.
Folderen kan ses på: http://lokalsamfund.esbjergkommune.dk/

7.

Eventuelt
A/ Der blev spurgt til, hvad bygningerne på Niels Bohrs Vej, som SDU
fraflytter, skal bruges til.
En ide er, at det kan huse politiskolen, hvis den etableres her, men at
staten i øvrigt ikke har besluttet, hvad bygningerne skal bruges til.
B/ Sædding-Fovrfeld oplyste om etablering af en 5,4 km. lang mountainbike bane på kælkebakken. Mountainbike klubben forventer at
kunne etablere banen for 350.000 kr., bl.a. fordi der vil blive anvendt
frivillig arbejdskraft.
Projektet er sendt til forvaltningen til udtalelse.
C/ Volleyball net til Sædding Strand.
Lokalrådet ønsker volleyball baner/net i stil med det, der findes i Hjerting.
Lokalrådet kan tage en snak med forvaltningen om volleyball nettene.
D/ Lokalråd Øst orienterede om en ny borgerforening i Østerbyen.
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