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Dagsorden
1. Kloakomlægning i Østerbyen
Hvornår, pris pr. husstand samt finansiering af dette for husstanden.
Referat:
John Snedker oplyste, at der er Forsynengen, der står for kloakeringen,
men byrådet har vedtaget den overordnede plan – herunder separatkloakering.
Jesper Frost Rasmussen oplyste, at Forsyningen planlægger for 10 år. På
Forsyningens hjemmeside kan det ses, om der skal separatkloakeres, der
hvor man bor indenfor de næste 10 år. Hjemmesiden er:
http://www.esbjergforsyning.dk/kloakspildevand/separatkloakering.html.
Grundejere, der skal separatkloakere får besked 3 år før Forsyningen separatkloakere den vej, de bor ud til. Efter at Forsyningen har separatkloakeret
vejen, har grundejeren 1 år til at få ordnet separartkloakeringen indenfor
egen matrikel. Grundejeren betaler alene for den del af arbejdet, der er
indenfor matriklen.
Den forholdsvise lange tidshorisont gør, at det er muligt for den enkelte
grundejer at planlægge separatkloakeringen på egen matrikel. Prisen på
separatkloakering på egen grund kan variere meget. Grundejeren kan til
enhver tid tage kontakt til en kloakmester for at få et tilbud på arbejdet.
Hvis en grundejer alligevel skal have omlagt sin indkørsel eller lignende kan
det være en fordel at få foretaget separatkloakeringen samtidigt, også
selvom der ikke er givet besked fra Forsyningen endnu om, at der skal separatkloakeres på den pågældende vej.
Det er i nogle tilfælde muligt at erstatte separatkloakering på egen grund
med faskiner, men dette kræver en tilladelse.
2. Renovering af fortov og veje samt forbedring af trafikale forhold
Generelt er vedligehold af fortove og veje ikke særlig god, ligesom der nogle steder bør gøres noget ved vejforløbet.
Eksempler på dette er:
A. Gefions Allé: Lappeløsning på lappeløsning - flere steder er vejen
sunket og kloakdækslerne rager op.
B. Fortovet på Jagtvej fra Kirkebakken og hen forbi misbrugsafdelingen. Knækkede, hullede og ujævne fliser til fare for alle og især dårligt gående.
C. Svinget på Jagtvej hen mod T-krydset ved Spangsbjerg Møllevej.
Der bør etableres P-plads evt. på det grønne område ved Boligforeningens huse. Biler parkeret i svinget gør svinget uoverskueligt og
hindrer færdselen i at blive afviklet i begge retninger.
D. Ved krydset Strandby Kirkevej og Skolebakken bør der gøres noget
for at kunne afvikle den trafik, som skal til venstre fra Strandby Kir-
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kevej mod Storegade ad Skolebakken. Som det er nu, skal man,
hvis man ikke vil være til gene, køre ind i en bås, som er beregnet
til trafik, der skal mod Bakkeskolen.
E. Viadukterne under Degnevej er dårligt oplyste og ofte fyldt med
gamle cykler, knallerter og andet affald. Mange brugere udtrykker
utryghed ved at bruge disse viadukter.
F. Der køres ofte for stærkt på Degnevej.
G. Generelt er der mange fortove, som ikke er reetableret ordentligt efter nedlæggelse af SE's fibernet. Ofte er arbejdet sjusket udført og
fine fortove er blevet dårligere efterfølgende.
Referat:
Ad A:
Udbedringen af fordybninger ved brønddækslerne og en udbedring af belægningen er sat i gang. LR gjorde opmærksom på, at punktet kun er et
eksempel blandt flere.
Ad B:
Der er igangsat en opretning af de værste opspring (forhøjninger). En udskiftning af fortovsbelægningen foretages så vidt muligt kun i forbindelse
med større samgravningsprojekter.
Ad C:
Det er ikke en kommunal opgave at etablere P-pladser til private boliger.
Boligforeningen er selv i gang med at etablere P-pladser på arealet.
LR foreslog, at der etableres parkeringsforbud i den ene side af Jagtvej op
mod Spangsbjerg Møllevej.
Aners Kronborg lovede, at krydset vil komme med på den besigtigelsestur
Teknik & Byggeudvalget er i gang med at planlægge.
Ad D:
Henning Overgaard foreslog, at det overvejes, at forbyde venstresving ned
ad Skolebakken for bilister, der kommer fra øst ad Strandby Kirkevej.
Aners Kronborg lovede, at krydset vil komme med på den besigtigelsestur
Teknik & Byggeudvalget er i gang med at planlægge.
Ad E:
Økonomiudvalget oplyste, at Vej & Park vil besigtige belysningen. Det er
politiet der står for indsamling af efterladte cykler og knallerter.
Tidligere havde politiet en aftale med Vej & Park, Entreprenøren om at indsamle cykler og knallerter, men den har politiet opsagt, og nu står de selv
for indsamlingen. Kommunen skriver til politiet vedr. problemet med indsamling af efterladte cykler.
Ad F:
Det er politiet, der står for fartkontrollen. Vej & Park giver beskeden videre
til Politiet.
Ad G:
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Økonomiudvalget lovede, at problemet vil blive taget op med SE.
3. Landsbypedel
Borgmesteren orienterede om, at landsbypedellerne er booket op indtil
sommer, men der vil blive fordelt ledig kapacitet efter sommeren på et møde midt i maj. Det blev i øvrigt slået fast, at alle lokalråd (også dem i byområder) kan benytte sig af landsbypedelordningen.
4. Eventuelt
A: Byfornyelse
John Snedker oplyste, at kommunen har fået et tilsagn fra By, Bolig og
Landdistriktsministeriet om støtte på 7,5 mio. kr. til områdefornyelse i
Østerbyen. Hertil kommer den kommunale andel på 15 mio. kr.
LR vil blive senere blive kontaktet vedr. områdefornyelsen.
B: Procesplan for SDU’s byggeri på Skolebakken.
LR efterspurgte en tidsplan for byggeriet
Plan har efter mødet oplyst følgende:
Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde
Arbejdet med Masterplanen for Jerne bolig- og uddannelsesområde er
igangsat af Byrådet i 2014.
I Jerne-området skal der i de nærmeste år ske både store offentlige
og private investeringer i nye bygninger og anlæg, samt forbedring af
bygninger og udearealer m.v.
Den geografiske afgrænsning af masterplanen er området omkring
Degnevej ved UCSyd, den kommende udflytning af SDU til Jerne,
Ungdomsbos bebyggelse ved Stengårdsvej, Esbjerg Gymnasium, m.v.
Visionen er at masterplanen for Jerne bolig- og uddannelsesområde
vil skabe en fælles forståelse af området for aktørerne, så alle kræfter
trækker i samme retning til alles gavn, og så investeringerne i området sker mest rationelt.
For at Masterplanen kan realiseres er der behov for at sikre ejerskab
til planen blandt områdets aktører og interessenter. Dette sker gennem to workshops. Der har således 6. marts 2014 været afholdt en
workshop om visionerne for Masterplanen. Heri deltog ledende/repræsentative personer fra de forskellige funktioner i området,
Lokalråd Øst, beboerrepræsentanter, cyklistforbundet, styregruppen
samt repræsentanter for forvaltningerne. Der vil blive afholdt endnu
en workshop efter sommerferien 2014.
Oplæg til Masterplanen for Jerne bolig- og uddannelsesområde forventes at foreligger ultimo i år, så der haves en plan, som på en illu-
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strativ måde beskriver visioner, mål, konkrete strukturer og funktioner, samt hvordan disse kan bindes sammen via konkrete projekter.
C: Broen
På forespørgsel fra LR oplyste Borgmesteren, at han forventer, at Broen
realiseres. Dette bl.a. på baggrund af, at PFA vil finansiere projektet. Det
forventes at arbejdet startes den 1. september 2014.
D. Vindmøller
John Snedker oplyste, at Siemens er interesseret i at bygge de 4 møller i
Måde. Dette projekt ligger så tæt op ad det tidligere projekt, at det ikke
kræver en ny VVM undersøgelse af gennemføre. Opstilling af de nye møller
vil kræve, at de nuværende små møller fjernes.
Det er staten der er myndighed i forhold til projektet, men kommunen skal
udarbejde en lokalplan. I den forbindelse vil kommunen gerne i dialog med
LR.
Diana Mose Olsen pointerede, at information til borgerne i området er vigtigt – ikke mindst i forhold til lavfrekvensstøj.

-5-

