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Fællesforvaltning

Referat:
1. Cykelsti ved Obbekærvej
Lokalrådet opfordrer til, at cykelstien ved Obbekærvej nu opprioriteres, da
den i flere år er blevet skubbet bag i køen af anlæg af cykelstier.
Referat
LR gav udtryk for, at det stadig er et meget stort ønske at få etableret cykelstien.
Økonomiudvalget oplyste, at stiforbindelser de steder, hvor der er nedlagt
skoler, har første prioritet, og dermed er denne cykelsti ikke forrest i køen.
Hvis LR kan få lodsejernes samtykke til at afgive arealet og i øvrigt selv kan
stå for noget af arbejdet med etableringen af cykelstien, vil dette alt andet
lige fremme sagen.

2. Cykelsti langs Koldingvejen til Kalvslund.
Lokalrådet ønsker en cykelsti langs Koldingvejen til Kalvslund. En begyndelse vil være at starte fra Gammel Koldingvej til Sommervej – en strækning
på ca. 1 km.
Referat
Se punkt 1.

3. Fartdæmpende foranstaltninger i Hillerup
Lokalrådet ønsker, at Økonomiudvalget bevilger/afsætter penge til fartdæmpende foranstaltninger gennem Hillerup by. Projektet ligger klar og er
udarbejdet af Vej & Park.
Referat
LR oplyste, at det vil koste ca. 80.000 kr. at anlægge foranstaltningerne.
Økonomiudvalget oplyste, at foranstaltningen er med i næste prioritering af
trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, der foretages i foråret 2014,
og de opfordrede LR til at tale med Vej & Park om sagen.

4. Gadebelysning på Farup Kirkevej
Lokalrådet ønsker en status for etablering af gadebelysning på Farup Kirkevej.
Lokalrådet er bekendt med at Vej & Park i 2011 arbejdede med gadebelysning på ovennævnte strækning. Bl.a. blev det oplyst, at der ville blive sat to
forskellige typer gadebelysning op, hvorefter det skulle være op til borgerne
at vælge den permanente løsning.
Referat
Ønsket fra landsbyplanen med effektbelysning af pullerter med indbygget
lys lever ikke op til belysningskravene. I maj/juni opsættes forskellige typer
af belysning, som der kan tages stilling til.
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5. Status på Farup Fælled
Farup Skole/projekt Farup Fælled – hvad er status? Da projektet blev søsat
var kommunens udgangspunkt, at der lokalt skulle rejses ca. 1 mio. kr. i
egenbetaling, hvorefter kommunen ville betale det resterende beløb. Efterfølgende har man fra kommunens side sagt, at egenbetalingen skulle være
mere end 1 mio. kr. – uden at beløbet dog kunne præciseres nærmere.
Lokalrådet ønsker konkrete oplysninger om, hvornår opførelsen af projektet
forventes at kunne begynde og hvor stor en del af pengene, der skal rejses
lokalt, forventes at komme fra div. fonde. Ansøgning hos fonde m.v. kræver
konkrete oplysninger.
Referat
LR ønsker en dato for, hvornår projektet sættes i gang, da de skal bruge
oplysningen til at søge om midler.
Økonomiudvalget oplyste, at et enigt Byråd ved budgetforliget udtrykte
støtte til projektet dog uden, at der blev afsat penge. Hvis LR henvender sig
til forvaltningen, kan de få et officielt papir på, at kommunen støtter op om
projektet.

6. Oprydning på Kalvslund Skole
Hvad er mulighederne for at få ryddet op på Kalvslund Skole eller at få
bygningen fjernet?
Referat
Da skolen er privatejet, er der ikke noget kommunen kan gøre, medmindre
stedet udgør en fare for offentligheden. Det blev i øvrigt oplyst, at kommunen via KL forsøger at påvirke Folketinget til at give kommunerne større
beføjelser i forhold til faldefærdige bygninger.

7. Offentlig transport
Lokalrådet ønsker, at tog og busforbindelser tilpasses, så de passer sammen, f.eks. når den første busforbindelse fra Kalvslund først frem til Ribe kl.
7.50 og toget mod Esbjerg afgår kl. 07.05. Dels skal de uddannelsessøgende i Esbjerg fra Kalvslund have fri kl. 13.30 for at kunne komme med bus til
Kalvslund.
Referat
Udgangspunktet er, at kommunen følger lovgivningens krav til skolekørsel.
I øvrigt er der enighed om, at serviceniveauet ikke er godt nok, men at der
desværre ikke er nogen nemme løsninger på dette.

8. Udstykningsplan for Kærmarken
Har kommunen lavet en ny udstykningsplan for Kjærmarken?
Referat
Arbejdet er i gang, og det forventes, at grundene kan udbydes til salg i
2013 eller 2014.
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9. Karstensminde
Lokalrådet ønsker at drøfte, hvad Økonomiudvalget tænker om forløbet
med plejehjemmet Karstensminde?
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at Karstensminde vil indgå i de kommende budgetforhandlinger, da Byrådet skal have truffet beslutning om hvilken model
for den fremtidige brug af Karstensminde, der skal vælges. Enighed om, at
bygningen skal vedligeholdes ordentligt, så dette ikke bliver en hindring for
at vælge model. Fra LR blev der givet udtryk for, at området vedligeholdes
pænt.

10.Foreningshus på sportspladsen i Kongeådal
Lokalrådet vil informere om, at foreningerne i Vilslev og Jedsted har nedsat
en arbejdsgruppe, der ser på muligheden for at bygge et foreningshus på
sportspladsen i Kongeådal. Idet Kongeådal Skole bliver revet ned, kommer
området til at mangle foreningslokaler. Projektet er stadig på et meget tidligt stadie. Kommunen vil blive kontaktet, så snart der er mere konkrete
planer samt et overblik over finansieringen af og økonomien i projektet.
Referat
LR forventer, at de i løbet af ½ år vil have planerne så klare, at de kan
henvende sig til forvaltningen med projektet. LR blev i øvrigt opfordret til at
henvende sig til forvaltningen, hvis der opstår spørgsmål i processen.

11.Landsbypedel
Vil Esbjerg Kommune arbejde på at indføre en model for landsbypedel som
den, de arbejder med i Tønder Kommune, når det har vist sig, at den model, der tidligere har været arbejdet med I Esbjerg Kommune ikke kan realiseres?
Referat
”Seniorjobbere” forventes bedre at kunne fungere som landsbypedeller end
”nyttejobbere” bl.a. fordi denne ordning kan give en større kontinuitet i
landsbypedelfunktion, hvilket der er behov for.
I fald der ”ansættes” landsbypedeller på baggrund af seniorjobordningen,
skal det afklares, hvilke typer af opgaver landsbypedellerne må løse, da de
ikke må overtage arbejdet fra en ordinært ansat eller udføre arbejde, som
en virksomhed er antaget til at udføre.
Her ud over vil der være en række andre forhold, der skal afklares inden,
der ”ansættes” landsbypedeller.
Kommunen vil undersøge mulighederne.

12.Trampesti langs Konge Åen
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Lokalrådet ønsker, at Trampestien langs Konge Åen fra Vejen kommune
fortsættes langs Konge Åen i Esbjerg kommune.
Referat
Forslag til trampestien behandles på Teknik & Forsyningsudvalgets møde
den 22. april 2013. LR efterlyste at få stillet en koordinator til rådighed ved
gennemførelsen af projektet, hvilket Økonomiudvalget umiddelbart synes
lyder som en god ide.
Økonomiudvalget oplyste i øvrigt, at der er 10 mio. kr. tilbage i puljen til
Grøn Vækst, der kan søges om.

13.Fundraiser til rådighed fra kommunen til at søge midler til gennemførelse af
landsbyplaner
Referat
Der er ansat en fundraiser pr. 1. maj 2013.

14.Afstemningssteder
Dialog om afstemningssteder
Referat
Økonomiudvalget orienterede om nedlæggelse af afstemningssteder.

15.Eventuelt
LR spurgte til kloakeringen i Obbekær. Økonomiudvalget oplyste, at tidsplaner for kloakering kan findes på kommunens hjemmeside, og de opfordrede i øvrigt til, at der bliver taget kontakt til Forsyningen, der gerne tager
en dialog med de lokalområder, hvor der skal kloakeres.
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