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Dagsorden. Møde mellem Ribe Midt Lokalråd, Ribe Nord Lokalråd 

og Ribe Syd Lokalråd og Teknik og Byggeudvalget. 

Fredag d. 20. april 2018. kl. 10.00-11.15 i mødelokale 1, 2 sal, 

Esbjerg Rådhus. 

Teknik & Byggeudvalget  
Søren Heide Lambertsen 
Michael Harbøll 
Henning Ravn 
Anders Rohr Jørgensen 
Alex Sørensen 
 
Lokalråd Ribe Nord 
Annette Thuesen 
 
Lokalråd Ribe Midt 
Aksel Iversen 
Niels Frederiksen 
 
Lokalråd Ribe Syd 
Jytte Schultz Knudsen 
Ingvart Jensen 
Nis Peter Heinsen 
 
Forvaltningen  
Direktør i Teknik & Miljø, Hans Kjær 
Drift & Anlægschef, Morten Andersson 
Vej & Parkchef Mads A. Sørensen 
Leder af Staben Chris Nørregaard, referent 
 
Byrådssekretariatet 
Jes Møller 
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Dagsorden 
 

1. 40 km zoner/strækninger (Ribe Midt) 
Med henvisning til kommunernes nye muligheder for at etablere 
vejstrækninger, hvor der er max 40 km/t, ønsker lokalrådet i samarbejde med 
kommunen at se på hvilke strækninger, hvor der i dag er 50 km/t, der med 
fordel kan sænkers til 40 km/t.  
Har kommunen nogle aktuelle planer? 

 
2. Etablering af Bålhytte i Lustrup på sportspladsen mellem Legepladsen 

og forsamlingshuset (Ribe Midt) 
Til glæde og gavn for landsbyen borgere; og ikke mindst ved de mange sociale 
arrangementer som afholdes i beboerforeningen. Legepladsen benyttes 
endvidere dagligt af områdets dagplejemødre, som vil få mulighed for at 
benytte bålhuset til madpakke ly i tilfælde af regnvejr.  
 

3. Madpakkehus ved legepladsen Brorsonsvej (Bilag) (Ribe Midt) 
Borgere i Ribe har indsendt forslag om etablering af et madpakkehus ved 
legepladsen Brorsonsvej. Lokalrådet ønsker at støtte forslaget, da det giver 
rigtig god mening at der etableres en overdækket mulighed for at opholde sig 
ved legepladsen, som samtidig kan fungere som madpakkehus. Legepladsen er 
en af de få kommunale legepladser i Ribe, hvilket betyder at legepladsen 
benyttes af børn og forældre fra et stort geografisk område. (Se bilag 1-2-3).  
 

4. Øget trafikmængde og hastighed på Skindermarksvej (Ribe Midt) 
Beboerne har i januar haft møde med Søren Schrøder og Morten Andersson, 
som anbefalede dem at tage kontakt til os i lokalrådet, for at få 
problemstillingerne den vej rundt.  
Skindermarksvej har udviklet sig fra en villavej til gennemkørselsvej til den 
gamle Amtsgård hvor der er kommet mange nye arbejdspladser.  
Der er mange børn og ældre der skal krydse vejen og der er ingen overgange 
på hele vejstykket, so er 800 m lang. 
Døgntrafikken på Skindermarksvej er 2700 biler, gennemsnitshastigheden er 
målt til 59 km/t for 85 % vedkommende. 30-40 kørte med hastighed over 70 
km/t. 
Der ønske trafikdæmpende foranstaltninger, evt. 40 km, overgang midtvejs, og 
cykelsti (på Nørremarksvej skal der cykles på fortovet)  
 

5. Hvilke muligheder ligger der for etableringen af cykelsti fra Vesterenge 
til Obbekær? (Ribe Nord) 
Og herefter Harreby (Vejen Kommune); Obbekærvej*. Strækningen er en del 
af en national cykelrute og vil kunne binde Ribe sammen mod øst med Harreby 
(Fole, Gram), Sdr. Hygum, Rødding, Vejen osv. 
 

6. Hvilke muligheder er der for renovering af Jedsted Engevej grundet 
ælde og vandskade (Ribe Nord) 
 

7. Hvad er status på optimeringen af trafiksikkerheden for særligt bløde 
trafikanter i Vester Vedsted grundet den massive trafik til/fra 
vadehavscenteret – herunder revideret busplan; også i ferier og 
helligdage? (Ribe Syd) 
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8. Hvorledes er muligheden for erhvervelse af jordstykke til at gøre det 
sammenhængende stisystem i Egebæk-Hviding komplet? (Bilag) (Ribe 
Syd) 

 
9. Hvad er status og forventet afslutning på Cykelsti på Enderupvej (Ribe 

Syd) 
 

10.  Vi har et ønske til at T-krydset ved Koldingvej/Østervej, 6760 Ribe 
bliver trafikmæssigt vurderet. Forslag til forbedring er: At der etableres 
en venstresvingsbane til Østervej når man kommer fra øst, og en 
svingbane mod Østervej, når man kommer fra vest – Ribe (Ribe Syd) 
 

11.  Status på Lunden, herunder reetablering af vandløb, der løber på 
tværs af Lunden (Bilag) (Ribe Syd) 
 

12.  Cykelstien mellem Ribe-Vester Vedsted (fælles) 
 

13.  Status for letbane mellem Esbjerg og Ribe (fælles) 
 

14.  Cykelsti ved Rosen Allè (fælles) 
Status planer for etablering/ændring af cykelsti ved Rosen Allé samt udkørsel 
ved Netto. 
 
Punktet er medtaget fra sidste års dagsorden. Jf. referatet fra sidste år. 
 

15.  Manglen på taxakørsel i Ribe og opland (fælles) 
Lokalrådene oplever en stigende mangel på tilgængelige taxaer i Ribe og 
oplandet. Vi vil gerne have udvalgets stillingtagen og forslag til hvorledes dette 
kan afhjælpes. 
 


