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1.

2.

Velkomst.

Præsentation af nye projekter og status på nuværende.
Morten Andersson bød velkommen.
Mads Astrup gennemgik status på nuværende og de kommende projekter, med fokus på projekterne i Esbjergområdet.
Se medsendte bilag Projekter Esbjerg, Bramming og Ribe
I øvrigt kan nuværende og kommende projekter ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside via nedenstående link.
http://projekter.esbjergkommune.dk/
Mads orienterede endvidere om Vej & Parks nye tiltag i forhold til borgerhenvendelser og indberetninger.
TIP TAK - Borgerhenvendelser via app
Her er det muligt at indberette direkte på det sted hvor man befinder
sig og samtidigt kan man tage et billede og vedhæfte det.
Alle der indberetter et tip modtager en kvittering, med tak for tippet og
et link hvor man kan følge sagsbehandlingen af tippet.
Appen kan hentes i App Store og Google Play Store
Opfølgning på lokalrådsmøderne.
Fremover vil der blive lavet opfølgning på møderne 4. gang årligt – ca.
1. april, 1. juli, 1. oktober og ved årets udgang.
Der vil være adgang til opfølgningslisterne via Esbjerg Kommunes
hjemmeside under de enkelte lokalråd.
http://www.esbjergkommune.dk/borger/samfund-og-rettigheder/lokalråd-og-landdistrikter/lokalråd-1.aspx
Træplantning.
Et af de kommen projekter er, at der skal plantes træer rundt om i
kommunen. Gennem årene er der blevet fjernet rigtig mange træer
bl.a. på grund af sygdom mv. men der er ikke blevet genplantet tilsvarende mængder nye træer.
Det vil man forsøge at rette op på og det forventes at der i en periode
fremover skal plantes ca 300 nye træer om året. Et af de steder hvor
der blev plantet træer i 2017 er langs Sportsvej i Ribe.
Lokalrådet må meget gerne melde ind til Vej & Park hvis de har forslag
til områder hvor der evt. kan plantes nye træer.
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I nedenstående er lokalrådets bemærkninger indføjet. Bemærkninger er samlet under
hvert lokalråd. I højre kolonne har Vej & Park indføjet opfølgningen på de enkelte
spørgsmål/ønsker fra lokalrådene.

3.

Tilbagemeldinger fra lokalrådene samt konkrete problemstillinger

Lokalråd

Lokalrådenes bemærkninger

Vej & Parks svar til lokalrådene

Vejrup

Vi vil gerne have krydset i Vejrup neden for Viadukten ændret til en T kryds
da oversigt forholdene ikke er gode.
Billede vedlagt

En ombygning af krydset medtages
på prioriteringslisten.

Kontaktperson Jane Svinkløv tlf. 76
16 15 39

Have hele viadukten ind under bymæssig område da det halve af den er i
Landzone (klipning af græs og deslige
vedligehold) billede vedlagt

En flytning af byskilt kræver trafikal
begrundelse (hastighedsnedsættelse
til 50 km) og skal godkendes af politiet.
Da der alene er tale om drift og vedligehold af rabat mv. langs vejstrækning, kan en flytning af byskiltet ikke
lade sig gøre.
Viadukten og arealerne på begge sider tilhører Bane Danmark som står
for driften.
Vi undersøger muligheden for optimering af græsslåningen (3-4 gang årligt).
Kontaktperson Hans Ole Petersen tlf.
27 24 13 58

Grimstrup

Gennemførelse af fortov for enden af
Vesterled på begge sider - Se Foto

Da det drejer sig om mindre forlængelse af eksisterende fortov, vil vi se
på det.
Hvis der ikke viser sig større udfordringer ved udførslen af projektet
igangsættes det i løbet af sommer/efterår 2018.
Kontaktperson Gerda Stefánsdottir tlf.
76 16 15 25.
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Videreførelse af fortov på Egedalvej
forbi busstoppestedet og videre til
Grimstrup Hovedvej – Se Foto

Strækningen er ca 200 m lang.
Rabatten er ikke bred nok til anlæg af
fortov på strækningen.
Den eksisterende grøft ville skulle
rørlægges eller der skal etableres anden form for vejafvanding på strækningen hvilket gør projektet meget
dyrt.
Der er pt. ikke økonomiske ressourcer
til et sådan projekt.
Sagen er afsluttet.

Trafiksikring ved den gennemgående
sti Grimstrup Hovedvej-Skovbrynet.
Hvor denne krydser Egelundvej og Vesterled.

Vi besigtiger oversigtsforhold, skiltning og afmærkningen på stedet.

Chikaner på Trehøjevej v/ Egebakken.
Lokalrådet vil gerne have sænket farten på Trehøjevej ved byskiltet, det
kan måske løses med chikaner magen
det dem, der er på Egedalvej.

En byport (bump og belysning) på
Trehøjevej ved bytavlen medtages på
prioriteringslisten.

Skraldespande langs det grønne område (fra Kratpladsen til Kirken) f.eks.
ved bænkene. Der er 2 bænke på
strækningen

Det kikker vi på. Det afhænger af
økonomien.

Kunst på hjørnet af Egedalvej og Skovbrynet (græsareal) Se Foto

Lokalrådet kan fremsende forslag til
Vej & Park.

Kontaktperson Per Davidsen tlf. 27 24
13 62

Kontaktperson Jane Svinkløv tlf. 76
16 15 39

Kontaktperson Nicklas Ibsen tlf 40 20
71 02

OBS på oversigtsforhold.
Kontaktperson Sara Termansen.
ste@esbjergkommune.dk
Robot plæneklipper? Vores spørgsmål
er om det er noget EK har tænkt på i
forhold til den almindelige pleje af vores grønne arealer med græs.

De modeller der pt findes er ikke egnet til vores formål, men vi følger udviklingen.
Kontaktperson Hans Ole Petersen tlf
27 24 13 58.

Blomsterløg på hjørnet af Egedalvej og
Grimstrup Hovedvej.

Det er aftalt med lokalrådet, at der
sættes blomsterløg til efteråret.

Vi ved ikke om dette er blevet udført?

Kontaktperson Tine Kierkegaard tlf.
76 16 15 33
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Bramming

Rengøring af p-pladsen ved skolen - Se
Foto

Det er skolens område. Vi giver det
videre til skolen.

Den nye Egelund

Det ser vi på.

Kan der monteres bøjler eller plader til
engangsgrill så bordene ikke bliver
ødelagt?

Kontaktperson Sara Termansen tlf. 76
16 15 08.

Hvad er status i forhold til it systemet
som viser hvilke projekter der er
igangsat i de enkelte lokalråds områder.

Orientering på mødet 6. februar
2018. Fremadrettet vil opfølgningslisten ligge på Esbjerg Kommunes
hjemmeside under de enkelte lokalråd.
http://www.esbjergkommune.dk/borger/samfund-og-rettigheder/lokalrådog-landdistrikter/lokalråd/bramminglokalråd.aspx

Hvornår påbegyndes Skøjtesøen.

Forhåbentlig kan udtyndingen begynde i vinteren/foråret 2018, oprensningen kan først begynde når vi
har en dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven og den modtager vi
forhåbentlig, således at oprensningen
kan begynde efter den 1. september
2018.
Vi må ikke oprense i dyrenes ynglesæson.
Kontaktperson Sara Termansen tlf. 76
16 15 08

300 meter cykelsti ved Solgården/trafiksikringsprojekt i Nørregade.
Forlængelse af cykelstien fra Gabelsvej
langs Nørregade til Idrætsalle (langs
med plejecentret Solgården).
Der kører rigtig mange børn på strækningen og lokalrådet gjorde opmærksom på at cyklisterne skal krydse vejen
hvor den nuværende cykelsti ophører,
hvilket er farligt, da der køres stærkt
på strækningen.
I dag skal cyklisterne krydse Gabelsvej
ved Solgårdsvej for at fortsætte deres
færden.

Fra sidste års møde:
Strækningen er i stiplanen udlagt som
ny fartdæmpet zone.
Der er i stiplanen foreslået trafikdæmpende foranstaltninger på strækningen i stedet for cykelsti.
Vi gennemgår skiltningen på stedet.
Skiltningen er gennemgået. Der er
opsat korrekt skiltning.
Sagen er afsluttet.
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Lokalrådet tager sagen med til mødet
med Teknik & Byggeudvalget.
Fodgængerfelt Nørregade/Gabelsvej

Der etableres som udgangspunkt kun
fodgængerovergange i lysregulerede
kryds.
Vej & Park anlægger kun nødigt fodgængerfelter af hensyn til trafiksikkerheden, da der ved begrænset fodgængertrafik over dagen er risiko for,
at bilister ikke respekterer fodgængerfeltet.
En hævet flade med forbedrede
krydsningsmuligheder medtages i prioriteringslisten.
Eventuelt kan der etableres krydsningsheller.
Kontaktperson Jane Svinkløv tlf. 76
16 15 39.

Hvornår påbegyndes arbejdet med belysning langs Bakkevejens skole/Bramming Kultur-og Fritidscenter.

Der var afsat 150.000 kr. til Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger
ved Bakkevejen Skole.
I samarbejde med skolen har vi afdækket skolens behov, som er at forbedre forholdene vedr. parkering og
afsætning af elever ved Bakkevejen.
Der er ikke økonomi til både ny belysning af stien ved Kultur- og Fritidscentret og bedre afsætningsforhold
ved skolen, hvorfor vi har prioriteret
skolens behov.
Skolen modtager næsten ingen elever
nordfra og vil fra i sommer desuden
skulle modtage specialbørn til 0-2
klasse, som ankommer i bus. Også
derfor er afsætningsforholdene ved
skolen prioriteret højt.
Vi medtager belysning langs stien på
prioriteringslisten.

Lokalrådet oplyste, at de var lovet, at
de afsatte midler skulle gå til etablering af belysning langs med stien.

Mads Astrup undersøger og vender
tilbage med svar.
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Sti og bænke ved regnvandsbassin.
Der henvises til mailkorrespondance
med Mads A. Sørensen den 10. marts
2017.

Stien er flyttet og bord/bænkesæt opsat, et sæt på hver grusplads.

Lokalrådet ønskede stien forlænget.

Stien er etableret som planlagt.
Tine Kirkegaard kontakter Jørgen Holberg og aftaler et møde.

Prioritering i forbindelse med renovering af sti- og fortovssystemer i Bramming.

Stierne vil blive renoveret i det tempo
som der er økonomi til det
Kontaktperson Gerda Stefánsdottir tlf.
76 16 15 25 og Henrik Callesen Tlf.
76 16 15 49

Status på renovering af broen ved genbrugspladsen, da viadukten skal lukkes
og der skal etableres omkørsel via Storegadeviadukten.

Projektet forventes udført i 2018.
Projektet udføres i en gunstig anlægsperiode, da grundvandet står
højt på stedet.
Lokalrådet vil blive orienteret omkring tidsplan for arbejdets udførelse.
Kontaktperson Gerda Stafándottir
Tlf. 76 16 15 25

Renovering/oprensning af Høe bæk fra
Tværsigvej og til Nygårdsvej/Jernbanegade.

Vej & Park er i gang med at beskære
og rydde op i området.
Afventer dog frosten der kommer, da
de ikke kan køre på arealerne uden at
pløje det hele op.
Der ryddes også i selve vandløbet i
den forbindelse
Kontaktperson Hans Ole Petersen tlf.
2714 1358

Søen ved Nygårdsparken – hvad skal
der ske.

Park arbejder på en plan for renovering af området, der er pt. ikke afsat
midler til udførsel af renoveringen.
Vi gennemgår området.
Kontaktperson Hans Ole Petersen tlf.
2714 1358
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Formentlig problemer igen i 2018 med
råger.

Vi har rågeregulering de samme steder på listen igen i år som sidste år.
Vi erindrer menighedsrådet og Bane
Danmark om problematikken på deres arealer.
Kontaktperson Nicklas Ibsen tlf. 4020
7102

Søen ved Sønderparken.

Der vedligeholdes på naturniveau og
der klippes en sti rundt om søen.

De 2 trafiksikringsprojekter ved Brammingborgvej samt Nøråvej. Der henvises til sidste års fremsendelse af punkter til møde med Vej og Park

Fra 2017
Lokalrådet har i forbindelse med mødet forespurgt på overslagsprisen på
de 2 trafiksikkerhedsfremmende tiltag
ved hhv Brammingborgvej og Nøråvej
Overslagsprisen for projektet ved
Brammingborgvej er 450.000 kr. og
Nøråvej er 2,5 mio. kr.
Er med i prioriteringen af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Lokalrådet spurgte til om der var foretaget trafiktællinger på stedet.

Vi følger op.
Kontaktperson Jane Svinkløv tlf 76 16
15 39

Lokalrådet tager sagen med til mødet
med Teknik & Byggeudvalget.
Lægegrunden som er beliggende overfor SuperBrugsen i Bramming og som
er ejet ejendomshandler Ankersø og
som ikke vedligeholdes overhovedet.
Er det muligt, at Esbjerg kommune kan
indgå en aftale om at vedligeholde
grunden i lighed med Rio grunden i
Torvegade i Esbjerg.

Området er privatejet. Projektet er
med i Områdefornyelsen i Bramming.
Projektet er sat på i 2020. Det undersøges om der kan udarbejdes en aftale indtil da
Kontaktperson Sara Termansen tlf. 76
16 15 08.

Det har tidligere været drøftet i styregruppen for områdefornyelse i Bramming og Kristine Dagnæs-Hansen har
været i gang med at undersøge sagen.
Men vi få jævnligt henvendelse om
grunden og dens beskaffenhed.
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Viadukten Storegade. Riste lukker til
på grund af blade. Kan der ikke etableres sideafløb?

Det undersøges om det vil have en
positiv effekt at ændre afvandingen
og om ændringen kan afholdes inden
for økonomi afsat til området.
Kontaktperson Gerda Stefánsdottir tlf.
76 16 15 25

”2017 har været det bedste år med
hensyn til renoveringer af fortove mv i
Bramming.
Lokalrådet vil dog gerne have en melding når man går i gang med projekter.

Hunderup-Sejstrup

Fortov el.lign. der kan sikre at skolebørnene ikke behøver gå ude på vejen
når de skal fra busstoppestedet ved
Kjærgårdsvej 15 til hhv. Nørlundvej og
Kragelundvej/Kirkevej

Tak for rosen.
Med det nuværende system har vi
ikke mulighed for at kommunikere
konsekvent om fortovsrenoveringer.
Vi er dog meget interesserede i at
forbedre kommunikationen og arbejder på at finde en løsning der er let at
administrere.
Er med i prioriteringen af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.
Vi ser på om der kan laves en alternativ løsning. Evt. kantsikring ved
stoppestedet.

Lokalrådet tager sagen med til mødet
med Teknik & Byggeudvalget.
Vejbump på Nørlundvej og Sejstrupvej

Etablering af byport medtages i prioriteringen af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.
Er med i prioriteringen.
Kontaktperson Jane Svinkløv tlf 76 16
15 39

Rydning/grusning/afisning af Kirkevej,
Nørlundvej og Kragelundvej

Kirkevej er en klasse 2 vej som tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener. Saltning hhv. snerydning
udføres dog kun mellem kl. 5.00 og
22.00.
Nørlundvej og Kragelundvej er klasse
3 veje tilstræbes holdt farbare i det
omfang indsats er afsluttet på klasse
1 til 2 veje. Sneryddes og glatførebekæmpes kun på hverdage, indenfor
normal arbejdstid og i det omfang der
er ressourcer til det. (Køretimer).
Kontaktperson Marianne Friis tlf. 76
16 04 23.
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Tak for cykelstativerne ved busstoppet
på Kjærgårdsvej 15 hvis det er jer der
har stillet det op

Velbekomme. Teknik & Byggeudvalget besluttede at opsætte cykelstativer ved busstoppesteder.

Flytning af byskilt så byzonen udvides.

Lokalrådet kan rette henvendelse til
Vej & Park. Det er politiet der afgør
det.
Kontaktperson Jane Svinkløv tlf 76 16
15 39

Gørding

Stisystemet bruges primært af skolebørn fra sydenden af byen, men også
unge fra nordenden der skal med toget
til deres uddannelser.
Der er tit observeret høj hastighed på
Vestergade og der er ingen hastighedssænkende foranstaltninger på Vestergade. Kun 2 indfaldsveje til Gørding
har endnu ikke hastighedssænkende
foranstaltninger ved bygrænsen.

Som tidligere meddelt er ønsket om
hastighedsdæmpning på Vestergade
medtaget på prioriteringslisten.
Kontaktperson Jane Svinkløv tlf 76 16
15 39

Der er dårlige orienteringsmuligheder
fra stierne pga. vejens forløb.
Ide til løsningsforslag er at etablere en
hævet og belyst flade der hvor overgangen mellem de to stier ønskes.
Lokalrådet tager sagen med til mødet
med Teknik & Byggeudvalget.
Der blev spurgt til planerne for separatkloakering i Gørding.

Det er Din Forsyning der står for
planlægningen og udførelsen af separatkloakeringen.
Planer for separatkloakering kan ses i
spildevandsplanen på Esbjerg Kommunens hjemmeside.
http://www.esbjergkommune.dk/borger/affald--energi--milj%C3%B8/spildevand/spildevandsplan.aspx
Kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden.

- 10 -

Vej & Park
Administration

Endrup

Endrup Lokalråd undrer sig over, at der
stadig ikke sker vedligehold af Vibækvej, eksempelvis rabatforstærkning og
der er adskillige huller i asfalten. Vejen
er stærkt trafikeret af landbrugskøretøjer, men benyttes også meget som cykelrute

Vibækvej bliver meget opkørt da den
benyttes meget af landbrugs køretøjer som ødelægger vores rabatter og
med et sådant vådt efterår og vinter
som vi har haft i år, kan vi ikke gøre
noget før det bliver noget mere tørt i
vejret
Der vil som et forsøg blive udlagt granitskærver i som kantsikring. Arbejdet er igangsat.
Kontaktperson Hans Ole Petersen tlf.
27 24 13 58

Der er en del dådyr i området, Nørå,
Terp og Vibæk, som er til fare for trafikanterne. Hvad kan der gøres ved det?

Der opsættes advarselstavler på meget udsatte steder.

Lokalrådet spurgte til hvem man skal
kontakte ved manglende beskæring af
træer. I sær langs Ålbækvej er der
problemer.

Der opfordres til at bruge TIP TAK så
tager vi kontakt til grundejerne omkring fritrumsbeskæring.

Kontaktperson Sandy Bato tlf. 76 16
15 56

Kontaktperson Hans ole Petersen tlf.
27 24 13 58
Darum

Manglende gadelys på Møllebakken.
Kommer man fra Nørrebyvej og ned af
Møllebakken er det totalt mørkt.

Vi ser på hvilke muligheder vi har.

Hastigheds begrænsning på Sandgaden. Sandgaden er en smal vej, bliver
brugt af mange bløde trafikanter, men
er også en smutvej for folk der bor i
den østlige del af Darum samt folk fra
Hunderup, som skal på job i Esbjerg,
vælger så Sandgaden i stedet for at
fortsætte op til Gl. Darumvej.

Er med på prioriteringslisten.

Cykelsti Darum- Bramming

Er med i prioritering af midler afsat til
formålet.

Kontaktperson Stig Kindberg tlf. 76
16 15 46

Kontaktperson Jane Svinkløv tlf 76 16
15 39

Kontaktperson Morten Nielsen tlf. 76
16 15 50
Problemer med meget mudret kørebane på Alsædvej. Efter Alsædvej er
blevet asfalteret er der kommet meget
trafik, vejen er smal, det vil sige, man
skal ud i rabatten når man møder modkørende. Rabatten er meget blød. Det
nye stykke asfalterede vej er der lagt

Vi kan ikke forhindre at der bliver
kørt med store maskiner. Vejen er
smal hvilket gør det vanskeligt for to
biler at passere hinanden.
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grus og noget andet i vejsiderne, men
fra byskiltet og ud til nr.25 er der meget blødt, det gør, at cyklister og gående er nødt til at køre midt på kørebanen pga mudder.

Vi er opmærksom på at rabatter
mange steder er bløde pga. meget
nedbør.

Det er især fra Campingpladsen og ud
der er problemer.

Kontaktperson Hans Ole Petersen tlf.
27 24 13 58

Blomster krukker / planter. Vi har i Darum en flok pensionister 8-10 stk. som
gerne vil være med til at forskønne
byen ved opsættelse af blomster krukker ved nogle af indfalds vejene og
måske andre steder i byen. Er krukkerne og planterne noget vi kan få fra
Kommunen? Vi sørger selv for pasning.

Der opsættes alene krukker i bymidten på de tre hovedbyer. Kommunen
har ikke ekstra krukker på lager, ud
over dem vi bruger.

Udbedring kræver tørt vejr.

Lokalrådet kan søge lokalrådspuljen
om penge. Vej og Park hjælper gerne
med information omkring priser på diverse krukker.
Lokalrådet kan evt. kontakte områdelederen for aftale om sted hvor der
kan plantes sommerblomster.
Kontaktperson Hans Ole Petersen 27
24 13 58

Fortovet langs Laurentiusvej er i en
forfærdelig forfatning, meget ujævnt
især fra Alsædvej og om til kirken.

Vi gennemgår og udbedrer de værste
opspring.
Kontaktperson Hans Ole Petersen 27
24 13 58

Lokalrådet er glade for spejlet i viadukten.
Huller i asfalt efter vinteren.
Lokalrådene må meget gerne melde konkrete stæder/strækninger ind. Af
ressourcemæssige hensyn, vil kun de allerværste huller blive udbedret
straks, resten bliver registreret og efterfølgende udbedret i ”klumper”
henover foråret.
I bedes anvende mailadressen: vibevej8@esbjergkommune.dk så skal vi
nok tage os af det.
Defekte gadelys/lamper kan meldes direkte ind til Elcon på
http://melding.elcon-as.dk/fejlmeldingvej.aspx
Katalog over Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/trafiksikkerhed/ønsker-om-sikkerhedsfremmende-tiltag-på-det-offentlige-vejnet.aspx
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Byrådet besluttede den 4. september 2012 at muliggøre egenfinansiering
af hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Læs mere på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/trafiksikkerhed/procedure-for-egenfinansiering.aspx
Med venlig hilsen
Leif Dahl Pedersen
Overassistent
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