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Referat
Sædding-Fovrfeld Lokalråd
1. Forurening, Fovrfeld Bæk og Sædding Strand
Lokalrådet anerkender, at der på vores opfordring er kommet fokus på
problemerne med forurening af Fovrfeld Bæk og udledningen af forurenet vand tæt på badegæsterne på Sædding Strand. Lokalrådet vil
gerne have en opfølgning på, hvad der er sket, og hvornår man forventer en forbedring og en løsning på problemerne.
Referat:
Lokalrådet mangler svar på en lang række spørgsmål. Lokalrådet fremsender spørgsmålene til forvaltningen.
I forhold til rensningsanlægget oplyste ØU, at den meget ambitiøse
plan følges, målet er, at overløbet fra rensningsanlægget reduceres
med 90 % i løbet af 2 år.
Lokalrådet efterspurgte, hvornår der er høringsperiode for helhedsplanen for Fovrfeld Ådal. Høringsperioden starter umiddelbart efter Byrådets behandling af sagen den 4. juni 2018 og høringsperioden slutter
den 17. august 2018.
2. Status på bibliotekerne
Lokalrådet har et rigtig godt samarbejde med Sædding Bibliotek, som
løser mange og vigtige opgaver i vores lokalområde. Men samtidig kan
vi konstatere, at aktivitetsniveauet og servicen er blevet væsentligt forringet efter de store ændringer for et år siden. Lokalrådet er bekymret
over denne udvikling og vil gerne høre, hvad Lokalrådet sammen med
Esbjerg kommune kan gøre for at sikre aktiviteter og en ordentlig biblioteksservice.
Referat:
Lokalrådet vurderer, at aktivitetsniveauet er faldet. Foreningsaktiviteterne er dalet som følge af den nedsatte betjening af biblioteket.
Lokalrådet kan kontakte Børn & Kultur med henblik på for at få udarbejdet en status over aktiviteterne på Sædding Bibliotek.
ØU slog fast, at der ikke kommer flere ressourcer til Sædding Bibliotek,
da serviceniveauet er på linje med sammenlignelige biblioteker.
3. Den historiske sti, Sædding
Lokalrådet er godt i gang med projekt “historisk sti” i Sædding, og vil i
den forbindelse gerne orientere udvalget herom samt drøfte forskellige
forhold omkring skiltning, markedsføring. Punktet er også sat på mødet
med Teknik & Byggeudvalget.
Referat:
ØU oplyste, at ansøgning om støtte til projektet fra puljen til lokale
projekter blev afslået, fordi egenfinansieringen ikke var på plads.
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ØU vurderer, at projektet har en større chance for at få tilskud fra puljen til lokale projekter (når egenfinansieringen er på plads), end ved at
projekter bliver en del af budgetforhandlingerne.

Gjesing Lokalråd
4. Stormgade - Støj og trængsel.
Lokalrådet har i en årrække kunnet registrere øget støj og trængsel i
Stormgade. Med prognoserne om flere indbyggere i Esbjerg, øget aktivitet på og omkring Havnen, megabutikker i Esbjerg N og åbning af
BROEN, forudser Lokalrådet både øget støj og trængsel i de kommende
år.
Derfor skal Lokalrådet foreslå, at der etableres støjdæmpende foranstaltninger langs Stormgade. Endvidere foreslås det, at Stormgade udvides til tre spor, der kan etableres med teknik, som gør det muligt at
anvende to spor nord-syd i myldretiden om morgenen og syd-nord i
myldretiden om eftermiddagen.
Disse foranstaltninger vil sikre, at Gjesing også fremadrettet vil være et
attraktivt bosætningsområde.
Referat:
Punkt 4 og 5 blev behandlet samlet.
På mødet mellem lokalrådet og Teknik & Byggeudvalget blev det slået
fast, at det vil kræve samlet plan for området, før der kan træffes beslutninger om investeringer i ændring af trafikafviklingen eller støjdæmpende foranstaltninger.
Lokalrådet ønskede punktet på dagsordenen til mødet med Økonomiudvalget, da de finder det vigtigt, at Økonomiudvalget er orienteret
om, at der er påtrængende problemer.
5.

Støj –Hasselvangen og ”omegn”
Beboer i nævnte område gør opmærksom på kraftig støj fra Gjesing/Sæddingringvej. I forbindelse med forarbejdet til ”fremtidens ældre by” ved Krebsestien, er der udarbejdet et notat om støj fra ringvejen. Notatet er vedlagt.
Referat:
Se punkt 4.

6. Spangsbjerg vandværk – Slåenvej
Hvad er planerne med bygninger og grund – omtalt i JyskeVestkysten
den 1. juni 2017. Link til artiklen: https://www.jv.dk/esbjerg/Nu-er-det-

slut-med-vand-fra-Spangsbjerg/artikel/2511197
Referat:
DIN Forsyning ejer bygningen. De har endnu ikke afklaret, hvad der
skal ske med bygningen. Dette forventes at ske, inden udgangen af
2018.
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Lokalrådet kan kontakte DIN forsyning, hvis de ønsker flere oplysninger.

Esbjerg Øst Lokalråd
7. Vindmøller
Kan der ved fremtidige vindmølleprojekter budgetteres med en klausul
om et beløb til lokalområdet, hvor vindmøllerne opføres.
Referat:
Lokalrådet har fået at vide, at der kommer et testcenter på Mådevej.
Lokalrådet vil gerne høres, når der kommer en høring.
ØU kendte ikke noget til testcentret, men forsikrede, at lokalrådet altid
vil blive hørt, når kommunen gennemfører høringer, der påvirker et lokalråds område.
8. Informationsstandere
Lokalrådet ønsker, at der opstilles standere med information om området f.eks. ved Købmand Hans, Bøndergårdsvej og på Jerne Torv.
Referat:
Punktet er blevet fremsendt af det tidligere lokalråd og ikke længere
relevant.
9. Områdefornyelse af Østerbyen/gammelbyområdet.
Hvad er status?
Referat:
ØU oplyste, at der er udarbejdet en tidsplan for områdefornyelsen.
Lokalrådet vil gerne have tidsplanen. Forvaltningen sender tidsplanen
til lokalrådet.
10.Vedr. ghettobetegnelsen; Status? Løsninger?
Området har skoler, der ikke er fungerende.
Borgere der ikke tør færdes på Stengårdsvej
Et evt. bydelsløft i forhold til dette.
Referat:
ØU orienterede om, at der er sat mange tiltag i gang for at løfte området.
Lokalrådet er velkommen til at besøge skolen samt høre om indsatser.
Kontaktperson i forhold til dette er Direktør for Børn & Kultur Jørn Henriksen.
11.Cykelsti i Baggesens Allé
Referat:
Lokalrådet spurgte ind til, om etableringen af supercykelstien bliver koordineret med den separatkloakering, der skal ske.
ØU fastslog, at der vil ske en koordinering.
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Lokalrådet har udarbejdet et forslag til udformningen af supercykelstien. Lokalrådet har fremsendt forslaget, der er vedlagt referatet. Forslaget skal endvidere sendes til de relevante i forvaltningen.
Vej & Park har oplyst, at de indkalder lokalrådet til et informationsmøde i maj 2018.
12.Udvidelse af hundeskoven i Østerbyen
Referat:
Ud over udvidelse af hundeskoven, har lokalrådet udarbejdet forslag til
forskønnelse af Lergravsparken.
Lokalrådet har fremsendt forslaget, der videreformidles til de relevante
i forvaltningen. Desuden er forslaget vedlagt referatet.

Fælles
13.Eventuelt
A/ Esbjerg Øst fremførte, at de har svært ved med at trænge igennem
til de rette i forvaltningen.
Til dette kommenterede Gjesing Lokalråd, at de har et godt samarbejde med forvaltningen.
B/ Cirkulær økonomi
Esbjerg Øst Lokalråd foreslog, at ledige sættes til at reparere ting på
genbrugspladsen, så de kan genanvendes.
ØU tilkendegav, at de støtter op om cirkulær økonomi, men at der er
rammer for, hvad ledige må lave i denne sammenhæng.
C/ Støjproblemer.
Fra Esbjerg Øst Lokalråds møde med Teknik & Byggeudvalget står der i
referatet, at der vil blive udpeget en kontaktperson i forvaltningen, de
kan kontakte, når de oplever støjproblemer fra havnen.
Esbjerg Kommune appellerer fortsat til at beboerne melder ind når der
er generende. Støj.
Lokalrådet kan kontakte Dorthe Ibsen på telefon 76 16 13 56, såfremt
de oplever generende støj, så vil forvaltningen vurdere på den støj,
som er registreret.
D/ Gjesing Lokalråd kvitterede for den IT strategi, der er kommet på
Børn & familieudvalgets område. Det er en god strategi, og lokalrådet
opfordrede ØU til at holde fast i et højt ambitionsniveau.
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