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Møde mellem Grimstrup, Endrup, Vejrup og Gørding Lokalråd og Teknik & Byggeudvalget
Fredag, den 15. april 2016 kl. 8.30-9.45 i mødelokale 3,
2. sal, Esbjerg Rådhus
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Forvaltningen
Direktør i Teknik & Miljø, Hans Kjær
Drift & Anlægschef, Morten Andersson
Vej & Parkchef Mads A. Sørensen
Sekretariatet, Teknik & Miljø
Connie Weiss Fallesen, referent
Byrådssekretariatet
Jes Møller

Referat
1.

Nedsættelse af farten på Egedalvej fra Tingvejen og til Grimstrup Hovedvej til 60 km/t (Grimstrup)
Vej & Park følger op på status på ny bekendtgørelse om mulighed for
lokalt at nedsætte hastigheden.

2.

Renovering af p-pladsen ved forsamlingshuset (Se landsbyplanen) (Grimstrup)
Punktet tages med på dagsordenen til mødet med Økonomiudvalget.
Lokalrådet blev opfordret til, inden mødet, at undersøge, hvad de selv
kan bidrage med – midler, arbejdskraft m.m. Samtidig blev de opfordret til at tage kontakt til Vej & Park med henblik på en dialog om,
hvordan p-pladsen kan forskønnes. Møde med Vej & Park afholdes inden mødet med Økonomiudvalget.

3.

Cykelsti fra Grimstrup til Endrup (Grimstrup)
En trafiktælling ønskes.
Kan der skelnes mellem tung/let trafik ?
Vej & Park igangsætter trafiktælling.
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4.

Cykelsti (Endrup)
Spørgsmålet fra mødet i 2015 gentages og der tilføjes:
Det er sikkert efter reglerne, at kommunen giver tilladelse til både en
stor kvægfarm, udkørsel fra transformerstationen og nu en stor svinefarm. Det giver jo også flere arbejdspladser og skattekroner, men så
må kommunen også tage konsekvensen og sikre, at de bløde trafikanter ikke ”drukner” i mængden af meget tung trafik.
Området besigtiges af Teknik & Byggeudvalget på deres årlige besigtigelsestur.
Endrup og Grimstrup lokalråd blev opfordret til i forening, at indsende
en prioritering af deres ønsker til cykelstier til Teknik & Byggeudvalget.
Efter mødets afholdelse, har Endrup og Grimstrup lokalråd indsendt
forslag og prioritering til ønsker om cykelstier.
Skrivelse og kortbilag fra lokalrådene, dateret den 27. april 2016, vedlægges nærværende referat som bilag.

5.

Omfartsvej øst om Gørding (Gørding)
Gørding lokalråd og Gørding Erhvervsforening ønsker fortsat, at der arbejdes med etablering af en omfartsvej øst om Gørding. Der har siden
mødet med Økonomiudvalget i 2015 været et tæt samarbejde med udvalgsformand Anders Kronborg, direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær
og nu tidligere folketingsmedlem Hans Christian Thoning.
Gørding Lokalråd ønsker kommunens fortsatte støtte og opbakning til
projektet.
Lokalrådet har brug for kommunens fortsatte støtte og opbakning.
Byen er forskønnet og det vil den tunge trafik med tiden ødelægge.
Lokalrådet har også været i dialog med Carl Holst.

6.

Evt.
Endrup lokalråd havde efter udsendelse af dagsorden, men inden mødet indsendt følgende punkter til behandling under evt.:
1. Indvielse af bålhytten i Endrup
Punktet blev drøftet.
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2. Udsmykning af rundkørsel ved frakørsel 72
Teknik & Byggeudvalget har været på besigtigelsestur i andre kommuner for at se på bl.a. udsmykning af rundkørsler.
Vejdirektoratet har lavet en analyse af sikkerheden af kunst/udsmykning i rundkørsler. Vejdirektoratet har udtrykt skepsis herfor.
3. Nye regulativer for Sneum Å
Der findes i dag et regulativ, som bliver overholdt.
Hvis mål i regulativer ikke overholdes, da vil kommunen agere.
Alle regulativer skal revideres.
4. Affaldsindsamling
Punktet blev drøftet.
Der er mulighed for lån af trailer til formålet i Affalds-kontoret.
5. Uberørte skove i Esbjerg Kommune
Der er ingen uberørte skove i Esbjerg Kommune, men der arbejdes
med naturnære skove.
Jonna Thuesen, Gørding:
Jonna orienterede om Verdensskoven og Hjertestien i Gørding som er
et besøg værd.
Den 27. maj 2016 har Hjerteforeningen arrangeret en tur på Hjertestien på ca. 5 km.
Jonna uddelte en folder herom til Teknik & Byggeudvalget.
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