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Referat
Sædding-Fovrfeld Lokalråd
1. Manglende rensning af kloakvandet for Colibakterier
Lokalrådet har flere gange rettet henvendelse til Kommunen, om at få
oplyst mængden af Colibakterier. Vi er blevet afvist af både udvalgene
og Borgmesteren, som kom med følgende besked, at i 2019 ville der
komme blå flag ved De Fire Hvide Mænd. (Det ser ud som om det er en
politisk sag).
Hvorfor kan vi ikke få lov til at se tallene?
Hvornår stopper rensningsanlægget med at udlede urenset vand ud i
Fovrfeld Bæk, når der kommer ekstreme regnskyl.
Referat
Lokalrådet er uforstående overfor, at det ikke kan lade sig gøre at rense
spildevandet for colibakterier, så der kan lomme blå flag på stranden.
Økonomiudvalget oplyste, at rensningsanlægget virker lige så godt som
alle andre rensningsanlæg i Danmark. Det kan ikke undgås, at der bliver udledt colibakterier efter kraftige regnskyl. I de situationer vil der
blive udledt urenset fortyndet spildevand.
Der er allerede gjort meget for at mindske problemet, og der arbejdes
fortsat på at optimere processerne. Dette arbejde forventes færdig i
2020.
På lang sigt vil seperatkloakering løse problemet.
Lokalrådet opfordrer til, at der oplyses om de tiltag, der sker. Økonomiudvalget vil lade denne opfordring gå videre til Din Forsyning.
2. Dronegennemgang af Fovrfeld bæk og Møllebækken.
Med henblik på at lokalisere de ulovlige/forurenende tilledninger (drone
i samarbejde med varmeforsyningen når de alligevel søger efter lækager i området).
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at en sådan undersøgelse ikke vil give væsentlig ny viden. Metoden er ikke velegnet i denne sammenhæng.
3. Fovrfeld bæk, begrænsning af oversvømmelserne og hvornår
afhjælpes de.
Begrænsning af oversvømmelserne i området fra Parkvej til Sædding
Strandvej.
Det har kostet store udgifter for Andelsboligforeningen Buntmagertoften
17-41 med vand i krybekælderen, hvor vandet presser sig op gennem
det flydende fundament.
Boligforeningen har fået lavet dræn både ude og inde i kælderen med
pumpe på til at bortlede grundvandet, som er forårsaget af de store
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vandmængder, som bliver samlet / oplagret i området, når de store
regnskyl kommer. Hvornår stopper dette?
Ved store regnskyl kommer der så meget pres på kloak systemet på
Buntmagertoften 17 – 41, at vandet presses op inde i husenes toiletter
og riste løftes op i bruserummene. Vandet løber hen over gulvene, som
bliver ødelagt af vandet, og det lugter frygtelig. Forsikringen dækker
ikke for sådanne tilfælde.
Vi har fået konstateret, at spildevandsledningen i vejen ikke kan trække
den vandmængde der kommer, og den er årsag til, at det trykker tilbage i rørsystemet, ind i Andelsboligforeningens rør system, hvor det
står op af ristene og toiletterne.
Vi har rettet kontakt til Kommunen og Din Forsyning, hvor vi sidst har
haft kontakt til Henrik Blicher. Vi har kontaktet ham på mail og telefon.
(Der er næsten ikke nogen respons, så der er blevet rykket mange
gange.).
Derfor vil vi have kommunen til at være med på sagen, så vi kan få
gjort noget ved problemet.
Første henvendelse skete i 2016 til Kommunen og Forsyningen.
Vi kan ikke tage på ferie, eller være hjemmefra i flere dage, når det
regner.
Referat
Lokalrådet oplyste, at andelsboligforeningen har brugt mange penge på
at dræne området. Men dræning er ikke nok til at undgå at få vand ind i
husene.
Efter meget lang tid er der muligvis fundet en løsning sammen med
DinForsyning til at få ledt vandet væk fra husene. Dette medfører dog
en udgift på 400.000 kr. for foreningen.
Økonomiudvalget oplyste, at problemerne med høj grundvand skal
håndteres i helhedsplanen for Fovrfeld Ådal.
Da ådalen anvendes som buffer, når der kommer meget nedbør, er det
ikke et problem, der kan løses med et snuptag.
4. Konsekvenserne ved udtagning af Fovrfeld Bæk af vandområdeplan 2015-2021
Se bilag fra Sædding-Fovrfeld Lokalråd
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at staten har taget den øverste del af åen ud
af planen.
Kommunen har interesse i at få gjort noget ved okkerforureningen i
åen.

Gjesing Lokalråd
5. Motionsområdet i Nørreskoven
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Desuden vil vi foreslå en udvidelse af motionsområdet i Nørreskoven
nord for dyreparken, så området kan anvendes til skovlegeplads.
Til inspiration indsættes et link til skovlegepladsen på Fanø
http://www.fanoeskovlegeplads.mono.net/galleri
Referat
Lokalrådet oplyste, at området bliver brugt af både store og små.
Lokalrådet opfordrer til, at legepladsen bliver taget med i helhedsplanen. De gav i øvrigt udtryk for, at de er glade for at helhedsplanen
kommer.
Økonomiudvalget tænker, at legepladsen falder fint i tråd med de politiske ønsker, der er i forhold til at få brugt vores grønne områder mere
og få folk til at bevæge sig mere.
Økonomiudvalget oplyste, at de konkrete tiltag fra helhedsplanen skal i
gennem budgetproceduren.

Esbjerg Øst Lokalråd
6. Status for byfornyelsesprojekt i Østerbyen
Status for byfornyelsesprojekt I Østerbyen, herunder de valgte trafikale
løsninger
Referat
Lokalrådet mangler løbende information om projektet. Lokalrådet synes,
at der går meget lang tid mellem de bliver involveret og / eller informeret. Lokalrådet oplever ikke, at de får svar, når de stiller spørgsmål til
forvaltningen. Ligeledes savner de sparring mellem forvaltningen og
borgerne, hvilket betyder, at de ressourcer borgerne kan byde ind med
ikke bliver udnyttet.
Lokalrådet opfordrer til, at der etableres nogle positive processer, når
borgerne/lokalrådet involveres.
Økonomiudvalget har den opfattelse, at man skal lære af de processer,
der er, og de noterer sig, at den oplevede kommunikation ikke har været god nok.
7. Opdeling af Esbjerg Øst Lokalråd i 2 lokalråd.
Referat
Lokalrådet slog fast, at Esbjerg Øst Lokalråd befolkningsmæssigt er et
meget stort lokalråd. De vurderer, at det evt bør deles op i 2 lokalråd
f.eks. bestående af hhv, Grundtvigs Sogn og Jerne Sogn bl.a. på baggrund af, at Jerne området ikke involverer sig i lokalrådsarbejdet.
Lokalrådet vil dog gerne involveres ved en opdeling, da der også kan
tænkes andre grænsedragninger end sognegrænserne.
Økonomiudvalget redegjorde for, at der ikke er faste regler med hensyn
til grænsedragning/opdeling af lokalråd. Derfor er der ikke noget der
forhindrer, at er ske en opdeling. Dog skal det godkendes af politisk.
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Økonomiudvalget opfordrede lokalrådet til at sende en ansøgning, så vil
de forholde sig til det.
8. Strategisk udviklingsplan for Esbjerg Øst
Hvornår starter arbejdet? Hvem skal bidrage til den?
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at for at igangsætte en strategisk udviklingsplan skal der udarbejdes et udviklingsforslag til budgetlægningen, så
pengene i givet fald kan blive sat af ved budgetvedtagelsen.
En forudsætning for en strategisk udviklingsplan er, at lokalområdet vil
indgå konstruktivt i arbejdet.
Da der sker mange ting i området vurderer Økonomiudvalget, at det vil
være en god ide at få udarbejdet en strategisk udviklingsplan.
Lokalrådet tilkendegav, at de gerne vil indgå i arbejdet.
Lokalrådet spurgte om der skal nedsættes en styregruppe for arbejdet.
Økonomiudvalget oplyste, at processen typisk starter med en workshop,
men den konkrete proces vil først blive fastlagt senere, da udformningen af processen afhænger af de konkrete forhold.
9. Koordinering af anlæg af cykelsti og separatkloakering
På mødet i 2018 med Økonomiudvalget blev det slået fast af Økonomiudvalget, at der ville ske en koordinering omkring separatkloakering og
anlæg af cykelsti i Baggesens Allé.
Nu er planen at kloakseparering i Baggesens Allé foretages i 2025.
Referat
Lokalrådet oplyste, at de sidste år fik at vide, at der ville ske en koordinering mellem anlæg af cykelstien og seperatkloakering. Det kommer
ikke til at ske.
Økonomiudvalget oplyste, at det i praksis er DinForsyning, der står for
separatkloakering. DinForsyning har været nødt til at sænke tempoet
for seperatkloakeringen, hvilket er baggrunden for den manglende koordinering.
Lokalrådet vil gerne involveres i udformningen af cykelstien bl.a. i forhold til hvilke træer, der skal anvendes i projektet.
10.Nye støjmålinger i Østerbyen.
Bydelen oplever store støjgener og ønsker yderligere støjmålinger foretaget samt information om, hvilke foranstaltninger Esbjerg Kommune
planlægger til at løse problemet.
Referat
Lokalrådet oplyste, at støjproblemet er meget stort i perioder. De vurderer, at støjniveauet har været sænket i de perioder, hvor der har
været foretaget målinger.
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Økonomiudvalget anerkender, at der er støj, og den skal holde sig indenfor de tilladte grænser, der er fastsat i lokalplanen
Støjgrænserne er fastsat af staten. Kommunen vil fortsætte med at foretage målinger. Målingerne vil danne grundlag for, om der skal ske
påbud.
Telefonlinjen, der er oprettet for at beboerne kan rapportere støjproblemer, er kun blevet brugt nogle få gange. Forvaltningen vil afholde et
3. møde med beboerne om problemet.
Lokalrådet sagde, at de har nogle oplysninger om, at der er fejl i beregningerne af støjen.
Oplysningerne kan tages med til det 3. møde med forvaltningen.

Fælles
11.
Eventuelt
Sædding-Fovrfeld Lokalråd
A/
Lokalrådet efterlyser bedre feed back fra forvaltningen.
Gjesing Lokalråd
B/
Lokalrådet roste, at der er kommet penge til IT indkøb til skolerne.
C/
Lokalrådet spurgte til genhusningen i forbindelse med ghettoplanen.
Økonomiudvalget oplyste, at boligorganisationerne sammen skal udarbejde en genhusningsplan.
Esbjerg Øst Lokalråd
D/
Lokalrådet modtager mange mails fra alle områder, hvor der er høringer.
Det blev oplyst, at systemet ikke kan sortere, så lokalrådet kun får høringer fra eget område, men at der arbejdes for at løse problemet.
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