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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:
Den forurening fra Rensningsanlæg Vest, der påvirker badevandet,
kommer som følge af overløb. Overløbet opstår som følge af nedbør.
Under normale omstændigheder ledes renset vand fra Rensningsanlæg
Vest ud i sejlrenden, hvor det ikke skaber problemer.
Målet med den vedtagne spildevandsplan og de deraf afledte handlinger er, at overløb fra Rensningsanlæg Vest i løbet af de næste 2 år reduceres med 90 %.
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
Der har været et par episoder med ballade i den selvbetjente åbningstid.
Andre steder er der erfaring med, at tilstedeværelse af almindelig aktivitet er med til at reducere problemerne. ØU opfordrede LR til at tage
på studiebesøg på Tjæreborg Bibliotek, da de frivillige har fået det til at
fungere rigtig godt der.
Muligheder for at kunne udelukke ballademagere fra biblioteket i den
selvbetjente åbningstid blev drøftet.
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.
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Referat:
LR oplyste, at de har fået lavet skilte og QR koder til stien, men der er
først kapacitet til at udføre selve arbejdet til september.
Vej & Park har oplyst, at de mangler at få noget projektmateriale fra
LR. LR tager kontakt til Vej & Parkchef Mads Astrup for at følge op på
dette.
Kommunens Kommunikationsafdeling kan være behjælpelig i forhold til
markedsføringen af stien. LR kan kontakte Kommunikationschef Thomas Reil vedrørende dette.

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:
Prognoserne viser, at trængselsproblemerne vil fortsætte med at stige.
Der er ikke umiddelbart planer om at ændre Stormgade eller indføre
støjdæmpende foranstaltninger.
LR har på vegne af beboere på Hasselvangen sendt en henvendelse
vedr. støj til Sekretariatet for Teknik & Miljø.
Status på denne henvendelse er:
Teknik & Miljø har sendt følgende svar på henvendelsen:
Tak for jeres henvendelse vedr. trafikstøj fra Sædding Ringvej.
Vi kan oplyse, at der tidligere har været henvendelser fra Poppelvangen vedr. støj. Hastigheden på Sædding Ringvej blev derfor nedsat fra 70 km/t til 60 km/t for at mindske trafikstøjen. Der er desuden blevet udlagt støjreducerende belægning, og dette vil også blive
udlagt ved kommende belægningsfornyelse.
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Der er ikke afsat midler til eller planlagt yderligere tiltag. Der kan i
øvrigt henvises til vores hjemmeside med støjkortlægning:
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/trafikplanl%C3%A6gning/st%C3%B8jkortl%C3%A6gning-i-esbjerg-kommunes-byzoner.aspx

Esbjerg Øst Lokalråd
5. Vindmøller
Kan der ved fremtidige vindmølleprojekter budgetteres med en klausul
om et beløb til lokalområdet, hvor vindmøllerne opføres.
Referat:
I henhold til Lov om vedvarende energi udløser nye møller, når de nettilsluttes en støtteramme på 88.000 kr. pr. MW. Det betyder, at de 2
testmøller i Måde udløser 1,4 mio. kr.
Plan & Miljøudvalget har truffet beslutning om, at sådanne midler skal
anvendes i det område, hvor møllerne er blevet opstillet.
Midlerne kan anvendes til:
 Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen.
• Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. for at
fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.
Pengene er placeret hos staten, og det er kommunen, der skal søge om
at få dem frigivet.
I efteråret 2016 er den sydlige del af Måde losseplads slutafdækket, og
terrænregulering er afsluttet ud mod Vadehavet. Når græsset er kommet op, kan området overgå til rekreativt brug for Østbyen. Forvaltningen foreslår derfor, at der for vindmøllepengene etableres en stiforbindelse fra Østbyen til de nye rekreative landskaber i Måde.
Kommunen vil meget gerne i dialog med LR om anvendelsen af midlerne.
Forvaltningen arrangerer et møde med LR – se også punkt 6 og 7.
6. Informationsstandere
Lokalrådet ønsker, at der opstilles standere med information om området f.eks. ved Købmand Hans, Bøndergårdsvej og på Jerne Torv.
Referat:
LR forestiller sig en form for elektroniske opslagstavler.
For at forvaltningen kan afgøre om ønsket om infostandere kan imødekommes, er de nødt til at have nogle oplysninger.
Forvaltningen arrangerer et møde med LR - se også punkt 5 og 7.
7. Områdefornyelse af Østerbyen/gammelbyområdet.
Hvad er status?
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Referat
LR gav udtryk for, at de mangler at få informationer – herunder har der
ikke været afholdt møder gennem længere tid.
Forvaltningen arrangerer et møde med LR – se også punkt 5 og 6.
Der arrangeres 1 møde, hvor punkterne 5, 6 og 7 alle behandles. Mødet må gerne blive holdt inden sommerferien.
8. 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:
LR gav udtryk for bekymring for udviklingen af området på trods af alle
de tiltag, der er foretaget for området.
Der var en længere drøftelse af problemstillingerne.
ØU fremhævede bl.a.:
 De mange midler, der anvendes til at løfte Stengårdsvej med
renovering af lejlighederne og bygning af et bydelshus.
 Det nye rekreative område mellem Stengårdsvej og UC Syd.
 De mange tiltag der er sat i gang for at løfte Cosmos skolen,
afd. Bakke. Herunder blev det nævnt, at skolerne i Østbyen læringsmæssigt løfter eleverne lige så meget som de øvrige skoler
i kommunen.
 På baggrund af de mange positive tiltag i området bør man tale
området op – og ikke tale det ned.
Diana Mose Olsen tilbød at holde et orienteringsmøde med LR om Cosmos skolen, afd. Bakke

Fælles
9. Eventuelt
A/ Gjesing Lokalråd glæder sig til, at Gjesing Demenscenter bliver
etableret.
ØU oplyste, at evt. ældreboliger i i forbindelse hermed vil blive bygget
som almennyttige boliger og dermed som lejeboliger.
B/ Mark West gav udtryk for ønske om, at der i forbindelse med Esbjerg Strand etableres en vinteroplagsplads for sejlbåde i området.
C/ Mark West efterspurgte en IT strategi for skolerne. Han vurderer, at
Esbjerg Kommune er bagud i forhold til IT på skolerne.
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