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Referat
1. Belysning af sti (Grimstrup Lokalråd). 2 Bilag.
Belysning af sti fra Grimstrup Hovedvej til Skovbrynet
Referat. Esbjerg Kommune etablerer som udgangspunkt ikke gadebelysning langs
stien, da Kommunen generelt kun etablerer gadelys langs asfalterede stier.
Lokalrådet bemærkede at stien samler byen og endvidere benyttes i forbindelse med
nyt busstoppested.
Såfremt lokalrådet finder etablering og evt. driftsudgifter vil udvalget være positiv ift.
belysning
Bliver en del af udvalgets besigtigelsestur.
2. Hundeskov i Esbjerg Kommune (Grimstrup Lokalråd).
Matr.nr. 1k Grimstrup By, Grimstrup.
Referat. Lokalrådet spurgte til om Esbjerg Kommune vil stille areal til rådighed
såfremt Lokalrådet selv finder finansiering til etablering af Hundeskoven. Udvalget var
positive omkring dette.
Bliver en del af udvalgets besigtigelsestur.
3. Trafiktælling gennem Grimstrup (Grimstrup Hovedvej) (Grimstrup Lokalråd).
Referat. Lokalrådet ønsker at få synliggjort hvor stor trafikbelastningen er.
Der etableres trafiktælling snarest, med henblik på at få klarlagt trafikbelastningen,
særligt fra store køretøjer gennem byen.
Der blev endvidere orienteret, at der opsættes vejkanttavler og digitalt display med
”Din fart”, når fartkampagnen kører fra d. 3. april på Grimstrup Hovedvej.
4. 2 minus 1 vej – Egedalsvej (Grimstrup Lokalråd).
Referat. Forvaltningen orienterede at pga. vejens udformning, kan der kun etableres
mødesigt (der er et krav til 2-1 vej), på ca. 500 m af strækningen – lige efter bytavlen.
Dette medtages på Trafiksikkerhedsplanens projektliste med ønsker til trafiksikkerhed.
Bliver en del af udvalgets besigtigelsestur.
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Herefter vurderes det om Forvaltningen skal tage kontakt til politiet ift. at søge om
hastighedsnedsættelse til 60 kt/t (nuværende 80 km/t).
5. Cykelsti fra Hjortkærvej til Grimstrup (Grimstrup Lokalråd).
Referat. Bliver en del af udvalgets besigtigelsestur.
(Der henvises endvidere til punkt 7 under Endrup).
6. Vibækvej (Endrup Lokalråd). 1 Bilag.
Vibækvej (fra den gamle hovedvej A1 til nr. 25 på Vibækvej) er en smal grå/mørk vej,
som ikke har hvide striber eller andre afmærkninger. Vibækvej er en del af Esbjerg
kommunens skolebusrute. På denne strækning på Vibækvej er der meget kørsel med
tunge og brede køretøjer. Kommer der modkørende køretøjer, skal rabatten bruges,
ellers kan de ikke komme forbi hinanden.
Problematikken med så meget kørsel af tunge og brede køretøjer har medført, at
rabatten er kørt op mange steder og jorden fra rabatten ligger på vejen. Derfor er det
meget svært at se, hvor vejkanten slutter og rabatten starter.
Referat. Forvaltningen orienterede at vejen kun er 5 m bred og derfor må kantlinjer
ikke anvendes jf. Vejreglerne.
Vej & Park laver oplæg til TBU ift. løsningsmuligheder. Bliver Evt. en del af udvalgets
besigtigelsestur.
7. Cykelstier (Endrup Lokalråd).
Endrup lokalråd er selvfølgelig rigtig glade for beslutningen om etablering af cykelstien
fra Endrup til Hjortkærvej, Vi håber og henstiller til, at der i detailplanlægningen bliver
tager videst mulig hensyn til de berørte lodsejere
Selv om vi får cykelstien, vil vi gerne påpege nødvendigheden af at videreføre og
forbinde cykelstien med cykelstien fra Bramming til rundkørslen og fra Hjortkærvej til
Grimstrup (begge ruter er skoleruter).
Referat. Ad 2: Begge ruter er med i cykelstiplanen
Udvalget anbefaler at lokalrådet også fremadrettet gør opmærksom på ønsket.
8. Udsmykning af rundkørsel (Endrup Lokalråd).
Endrup Lokalråd undrer sig over placering af udsmykning af rundkørsel 72 og fjernelse
af skulpturen uden dialog overhovedet!!
Lokalrådet ønsker stadig rundkørslen udsmykket.
Referat. Forvaltningen orienterede at man ikke kender afsender af tidl. skulptur og
har fjernet den. Den kan afhentes på materialegården.
Lokalrådet kender ej heller afsender.
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Udvalget har tidl. principielt drøftet udsmykning af rundkørsler. Beslutningen var, at
såfremt der skal være udsmykning, skal det være af god kvalitet og ikke udgøre en
trafiksikkerhedsmæssig risiko.
9. Omfartsvej ved Gørding (Gørding Lokalråd).
Gørding Lokalråd og Gørding Erhvervsforening har igennem de sidste år været i et tæt
samarbejde med Anders Kronborg og forvaltningen med henblik på etablering af en
omfartsvej øst om Gørding.
Sidst har MF Carl Holst, været involveret i sagen. Det har bragt forespørgslen omkring
medfinansiering ind i Folketingets Trafikudvalg.
Gørding Lokalråd ønsker at drøfte det videre forløb med henblik på, at der forsat
arbejdes på at der etableres en omfartsvej ved Gørding.
Referat: Udvalget anbefalede at der fortsat sker henvendelser til Christiansborg via
Lokalrådets egen erhvervsforening.
Tilgår Lokalrådets møde med Økonomiudvalget.
Øvrige punkter
Endrup Lokalråd
Din Forsyning har i forbindelse med etablering af spildevandsbrønd kappet et drænrør,
der har givet en lokal beboer problemer med vand.
Forvaltningen bringer det videre til Din Forsyning og de kontakter lokalrådet i Endrup.
Endrup Lokalråd
Vedr. punkt som er sat på dagsorden til mødet med Økonomiudvalget. Punktet
omhandler placering af fangefold og hegnstråd på tangen ved åslyngen nord for
Bygaden.
Forvaltningen tager en dialog med Lokalrådet. Tages af økonomiudvalget dagsorden.
Gørding
Udstykning af erhvervsjord Øst for Gørding ligger godt i tråd med resten af Endrup.
Bemærkning til referat 15 maj. 2017. Lokalrådet i Gørding har præciseret
ovenstående: Udstykning af erhvervsjord Øst for Gørding ligger godt i tråd med resten
af Erhvervsområdet.
Gørding
Orientering. Sag til Økonomiudvalget vedr. attraktive byggegrunde i Gørding. Lokalråd
ønsker at være med til at påvirke hvad attraktive byggegrunde er.
Grimstrup
Meget tung trafik v. Brammingborgvej (v. Bramming Hovedgård).
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