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1. Velkomst 

  

2.  

Præsentation af nye projekter og status på nuværende. 

 

Morten Andersson bød velkommen. 

 

Mads Astrup gennemgik status på nuværende og de kommende projek-

ter, med fokus på projekterne i Ribeområdet. 

 

Se medsendte bilag Projekter Esbjerg, Bramming og Ribe 

 

I øvrigt kan nuværende og kommende projekter ses på Esbjerg Kom-

munes hjemmeside via nedenstående link. 

 

http://projekter.esbjergkommune.dk/ 

 

Mads orienterede endvidere om Vej & Parks nye tiltag i forhold til bor-

gerhenvendelser 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 tilsva-

rende 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. 

 

 

 

http://projekter.esbjergkommune.dk/
https://itunes.apple.com/ca/app/tip-tak/id1321398166?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esri.appab22bfd474854c30916828a10d6dcf0f
http://www.esbjergkommune.dk/borger/samfund-og-rettigheder/lokalråd-og-landdistrikter/lokalråd-1.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/samfund-og-rettigheder/lokalråd-og-landdistrikter/lokalråd-1.aspx
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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 problemstil-

linger 

Lokalråd Lokalrådenes bemærkninger Vej & Parks svar til lokalrådene 

LOKALRÅD 

RIBE NORD 

  

Fællesud-

valget 

Jernved 

Vi har ønske om at få lagt fortov 

om, på Gørdingvej fra ca 

busskur ved Kulturhus hen til 

hjørnet af Vestparken og Kirke-

bakken, det ligger meget 

ujævnt. 

 

Samt på Plougstrupvej fra Gør-

dingvej hen til Tvævej, og sik-

kert helt hen til Sportsvej, da 

der har været gravet op. 

 

Fortovet på Kirkebakken fra Kul-

turhuset til Vestparken medtages i 

forårets pulje af fortovsomlægnin-

ger 

 

 

 

Fortovet på Plougstrupvej er sat på 

vores liste, men der kan ikke gives 

en tidshorisont for evt. omlægning 

 

Kontaktperson Gerda Stefánsdottir 

tlf. 76 15 15 25 

 

 På Gyden er vejen stadig fuld af 

huller, hvor vandet samler sig, 

jeg sender billeder med 

 

Vi gennemgår og ser på hvad der 

kan gøres. 

 

Kontaktperson Mette Schmidt tlf. 

76 16 04 02 

 

Kalvslund 

Borgerfor-

ening 

Venstresvingsbane på Kolding-

vej/Villebølvej. Vi ønsker en sta-

tus for hvornår arbejdet udføres. 

Udføres i 2018. Afventer ekspro-

priation. 

 

Kontaktperson Karen Margrethe 

Bak tlf. 76 16 15 54 

 

 Vi har et ønske til at T-krydset 

ved Koldingvej/Østervej, 6760 

Ribe bliver trafikmæssigt vurde-

ret. Forslag til forbedring er: At 

der etableres en venstresvings-

bane til Østervej når man kom-

mer fra øst, og en svingbane 

mod Østervej, når man kommer 

fra vest - Ribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson Jane Svinkløv tlf. 76 

16 15 39. 
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 Koldingvej opleves med den nye 

belægning mere mørk og glat 

ved vådt føre. Desuden synes 

flere naboer til Koldingvej, at 

støjniveauet fra vejen er steget 

betragteligt efter det nye slidlag 

blev udlagt. Er det muligt at gå 

tilbage til den gamle type vejbe-

lægning igen. 

 

Punktet blev uddybet på mødet og 

flere deltager kunne tilslutte sig at 

belægningen ikke virkede optimal.  

 

Belægningen vil blive besigtiget. 

 

Kontaktperson Henrik Callesen tlf. 

76 16 15 49 

 

Obbekær 

Borgerfor-

ening 

Jeg vil gerne spørge til, hvornår 

den sidste finish (kanten mellem 

kørebane og cykelsti, markering 

af midterstreg mm.) bliver lavet 

på den nye cykelstistrækning 

mellem Vasevej og Vesterenge-

vej? Den høje kant fra vejen og 

ned mod cykelstien på de sidste 

par 100 meter hen mod Vester-

engevej virker ikke helt ufarlig 

taget i betragtning af, at der 

absolut ikke er noget plads uden 

for bilkørebanen, som traktorer 

og lignende kan trække ud på.  

 

Færdigregulering og tilsåning af 

rabatter udføres til foråret. Læng-

demarkering m.v. på cykelstien 

udføres så snart vejrliget tillader 

det. 

 

Cykelstien ligger på den sidste 

strækning for lav, hvilket vil blive 

rettet, så det er sikkerhedsmæs-

sigt forsvarligt. PT drøftes en til-

fredsstillende løsning med rådgi-

ver. 

 

Kontaktperson Wandy Christiansen 

tlf. 76 16 15 19 

 

 Horslund Krat – Renovering af 

trappen. 

 

Der igangsættes en gennem-

gang/udskiftning af udstyret ved 

stien i 2018.02.28 

 

Kontaktperson Arnold Mikkelsen 

tlf. 2724 1034. 

Arnm@esbjergkommune.dk 

 

LOKALRÅD 

RIBE MIDT 

  

 

 Handicapvenlig rampe ved 

Kammerslusen (Fællespunkt 

Ribe Syd – Ribe Midt). 

Lokalrådet ønsker, at der etable-

res en handicapvenlig rampe 

ved Kammerslusen for at lette 

adgangen op til digekronen. 

Udvalget er positive overfor det-

te og Forvaltningen indkalder de 

involverede fra Lokalrådet 

til et opfølgende møde. 

Intet hørt 

 

Kjeld Andreasen oplyste, at projek-

tet med etablering af den handi-

capvenlige rampe, ikke er et Es-

bjerg Kommuneprojekt. 

 

Rampen skal etableres i samarbej-

de med digelaget, og der er søgt 

og opnået midler til projekteringen 

af rampen. Rampen er projekteret 

og der skal nu søges midler til ud-

førelse via fonde.  

 

Kontaktperson Steen Gelsing tlf. 

76 16 15 45 

 

 

 

 

mailto:Arnm@esbjergkommune.dk
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 Belysning af stien mellem 

Ribe og Lustrup (Ribe Midt 

Lokalråd). 

Esbjerg Kommune bør overveje 

en løsning med belysning af det 

første stykke fra 

Lustrupvej til den nye cykelsti. 

Det er meget mørkt på stræk-

ningen, og særligt blandt børn 

er der en utryghed ved at fær-

des på den strækning. 

Referat. Generelt opsætter vi 

kun gadelys indenfor byskiltene. 

Klarlægges om den omtalte 

strækning er indenfor byzone 

eller ikke. Gadelysdriften kan 

dog ikke finansiere evt. gadelys 

på dette stykke 

 

Cykelstien har desværre også 

denne vinter oplevet oversvøm-

melse ved tunlen under Ha-

dersevvej, som forhindre enhver 

brug af stien; hvad er status på 

udbedringer heraf?  

 

 

 

Der er ikke økonomi til belysning 

af stien. 

 

Der arbejdes på en løsning i for-

hold til problematikken med over-

svømmelserne. 

 

Kontaktperson Gerda Stefánsdottir 

tlf. 76 16 15 25 

 40 km zoner/strækninger 

(Ribe Midt Lokalråd). 

Med henvisning til kommuner-

nes nye muligheder for at etab-

lere vejstrækninger, hvor der 

er max 40 km/t, ønsker lokalrå-

det i samarbejde med kommu-

nen at se på hvilke 

strækninger, hvor der i dag er 

50 km/t, der med fordel kan 

sænkers til 40 km/t. 

Referat. Teknik & Byggeudval-

get vil drøfte principper for ind-

førelse af 40 km/t når 

cirkulæret er vedtaget af Folke-

tinget. 

Lokalrådet vil gerne i fællesskab 

med forvaltningen se på hvilke 

strækninger, der kunne 

etableres 40 km/t. med henblik 

på efterfølgende politiske priori-

teringer.  

 

Intet hørt 

 

 

Den nye bekendtgørelse er trådt ii 

kraft 1. januar 2018. 

 

Bekendtgørelsen er ret restriktiv 

hvor man må anvende 40 km/t og 

kan kun anvendes undtagelsesvis.  

 

Eksempelvis ved skoler, plejehjem 

når hastigheden udgør en væsent-

lig ulykkesårsag eller risiko. 

 

 

Kontaktperson Jane Svinkløv tlf. 76 

16 15 39 
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 Grødeslåning af Mølledam-

men (Ribe Midt Lokalråd). 

Mølledammen har tidligere væ-

ret en sø, med stor aktivitet af 

vandcykler og kanoer. I dag 

ser vi i sommerperioderne en 

tilgroet sø, hvor disse aktiviteter 

ikke længere er mulige. Der 

er for år tilbage sket en oprens-

ning af søen. Forbedringerne af 

oprensningen varede 1 år. 

Vi mener derfor, at grødeslå-

ning, så man sikrer blankt vand 

i søens udbredelse, vil være 

med til at sikre, at der ikke sker 

ophobning af bundfaldet i søen. 

 

Er også sat på dagsordenen til 

lokalrådets møde med Økono-

miudvalget. 

Miljø har oplyst, at Mølledam-

men er lavvandet sø med velde-

finerede strømløb for vandet i 

Ribe Østerå.  

 

I sommerhalvåret er vandstan-

den lavest, grundet den stem-

mepraksis der er i møllestrøm-

mene i Ribe. For sådan en sø er 

det naturligt, at vand- og sump-

planter bryder overfladen, især 

udenfor strømløbene. Planterne 

bidrager til Mølledammens værdi 

som levested for smådyr, fisk og 

fugle. Grødeskæring vil være en 

miljømæssig negativ påvirkning.  

 

Der er ingen afstrømningsmæs-

sig begrundelse for at foretage 

en sådan 

grødeskæring i Mølledammen, 

bortset fra de få meter på 

strækningen mellem Jernbane-

broen og indløbet til Stampe-

mølleåen, for at opretholde en 

strømrende dertil af hensyn til 

vandføringen i faunapassagen 

længere nedstrøms.  

 

Den grødeskæring foretages i 

forbindelse med grødeskæringen 

i Ribe Østerå. 

 

Tomas Jensen kontakter lokalrå-

Natur & Vandmiljø har oplyst føl-

gende: 

 

Vandstanden i Mølledammen varie-

rer som følge af flodemålet der 

styres ved stemmeværkerne i Ri-

be. I sommerhalvåret sænkes 

vandstandskoten til 1,43 m, og i 

vinterhalvåret hæves den til kote 

2,24. 

 

Det betyder at Mølledammen i 

sommerhalvåret er en lavvandet 

sø. Det er uundgåeligt og helt na-

turligt at vand- og sumpplanter 

bryder overfladen i sådan en sø, 

bl.a. for at blomstre.  

 

Planterne bidrager således til Møl-

ledammens værdi som levested for 

smådyr, fisk og fugle og grøde-

skæring vil derfor, alt andet lige, 

have en negativ påvirkning på Møl-

ledammens plante og dyreliv.  

 

Der er ingen afstrømningsmæssig 

begrundelse for at foretage grøde-

skæring i Mølledammen, bortset 

fra de få meter på strækningen 

mellem Jernbanebroen og indløbet 

til Stampemølleåen, for at opret-

holde en strømrende dertil af hen-

syn til vandføringen i faunapassa-

gen længere nedstrøms. Den grø-

deskæring foretages i forbindelse 

med den øvrige grødeskæring i 

Ribe Østerå opstrøms Jernbane-

broen. 

 

Natur & Vandmiljø 

 

Kontaktperson Tomas Jensen tlf. 

76 16 15 29 
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det for en drøftelse og en forkla-

ring af begrundelsen for natur-

beskyttelse af området. Udval-

get orienteres efterfølgende.  

 

Intet hørt 

 

 Status på Remissen. 

 

Referat. Lokalrådet bemærkede 

at bygningen er grim og det ro-

der omkring den. De har tidl. 

undersøgt om den kunne bruges 

til musik m.m. men Bered-

skabsmyndighederne var meget 

kritiske. 

 

Udvalget beder forvaltningen om 

at kigger nærmere på hvordan 

området kan forskønnes. 

 

Intet hørt 

Bygningen administreres af Sekre-

tariatet som oplyst, at det endnu 

ikke er besluttet, hvad ejendom-

men skal bruges til, og selve byg-

ningen vil ikke blive renoveret, så 

længe det ikke er besluttet. 

 

Med hensyn til rodet omkring byg-

ningen er området besigtiget. Eje-

ren af campingvogn og trailer bag 

bygningen, er blevet bedt om at få 

det fjernet inden 1. marts 2018. 

 

Det er aftalt med Entreprenøren, 

at det grove grus, der er brugt 

efter et tankanlæg blev gravet op, 

vil blive fjernet, og der vil blive 

lagt stabilgrus eller stigrus i stedet.  

 

Kontaktperson Teknik & Miljø, Se-

kretariat Lene Hartvigsen tlf. 76 16 

13 01 

 

 En status på færdiggørelse af 

stier og skiltning i Ribe plantage. 

 

Stier og ridestier færdiggøres i 

foråret 2018. Der arbejdes på en 

formidling af Galgebakkens histo-

rie. 

 

Kontaktperson Nicklas Ibsen tlf. 40 

20 71 02 

 

 En status på færdiggørelse af 

arealet bag ”Bostons gård”. 

 

I forbindelse med renoveringen 

af arealet blev vi lover en ny 

indgang til arealet 

 

 

 

Beplantningen færdiggøres i for-

året og ny indgang (skal udføres 

som trælåge med gammelt tilsnit) 

forventes etableret til efteråret. 

 

Kontaktperson Steen Gelsing tlf. 

76 16 15 45. 

 At få vedligeholdt og hævet sti-

erne i Bjerreskoven mellem Ribe 

Nørremark og Vester Enge samt 

langs Tved å. 

 

Bjerreskoven administreres af Na-

turstyrelsen. De ca. 100 m af stien 

som administreres af Vej & Park vil 

blive gennemgået i foråret. 

 

Kontaktperson Nina Bundesen tlf. 

76 16 03 91 
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 Etablering af Bålhytte i Lustrup 

på sportspladsen mellem Lege-

pladsen og forsamlingshuset.  

 

Til glæde og gavn for landsbyen 

borgere; og ikke mindst ved de 

mange sociale arrangementer 

som afholdes i beboerforenin-

gen.  

 

Legepladsen benyttes endvidere 

dagligt af områdets dagpleje-

mødre, som vil få mulighed for 

at benytte bålhuset til madpak-

ke ly i tilfælde af regnvejr. 

 

 

Vej & Park har ikke økonomiske 

ressourcer til formålet. 

 

Punktet kan tages med på mødet 

med Teknik & Byggeudvalget med 

henblik på prioriteringen af Lokal-

rådspuljen. 

 

Lokalrådet kan evt. også søge 

fonds- eller LAG midler. 

 

Et eventuel projekt skal godkendes 

af Vej & Park. 

 

Kontaktperson Steen Gelsing tlf. 

76 16 15 45. 

 Forbedre stien fra Tange til 

Skallebæk 

 

Vi gennemgår og ser på mulighe-

derne. 

 

Kontaktperson Nina Bundesen tlf. 

76 16 03 91 

 

 Etableret svingbaner fra Obbe-

kærvej til Klostermarken 

Der har været flere farlige situa-

tioner med køretøjer der har 

skullet svinge til venstre ind til 

Klostermarken. 

 

Med udgangspunkt i den begræn-

sede trafikmængde mod Kloster-

marken vurderer vi ikke, at der er 

trafikal begrundelse for, at netop 

dette kryds bør ombygges frem for 

mange andre lignende kryds. 

 

(Hastighedsbegrænsningen er 60 

km/t og der er ikke registreret 

uheld). 

 

Kontaktperson Jane Svinkløv tlf. 76 

16 15 39 

 

 Øget trafikmængde og hastighed 

på Skindermarksvej. 

 

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 

til gennemkørselsvej til den gamle 

Amtsgård hvor der er kommet nye 

arbejdspladser. 

 

Der er mange børn og ældre der 

skal krydse vejen og der er ingen 

overgange. 

Det er aftalt, at der opsættes et ha-

stighedsdisplay på Skindermarksvej. 

 

Vi har desuden kontaktet Politiet, der 

kan medtage strækningen i deres 

ATK indsatsstrækninger. 

 

Det vil ikke være teknisk muligt at 

opsætte støjskærm langs stræknin-

gen med de mange vejtilslutninger. 

 

Hastighedsdæmpning på stræknin-

gen indgår desuden i prioriteringen 

af midler til trafiksikkerhed 2019. 

 

Kontaktperson Jane Svinkløv tlf. 76 

16 15 39 
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LOKALRÅD 

RIBE SYD 

  

Egebæk-

Hviding 

Beboerfor-

ening 

Gelænder ved grænsegrøften på 

Sprækvej. 

 

Lokalrådet er ikke vildt begej-

stret for et metalautoværn på 

stedet. Henviste til at man bl.a. i 

Vejen Kommune langs med 

Kongeåstien har opsat en anden 

type med et mere ældre ud-

seende. (Skrave sogn) 

 

Stedet er besigtiget, umiddelbart 

er det ikke plads i rabatten for op-

sætning af autoværn, så det vil 

kræve et større projekt.  

 

Der tages kontakt til lokalrådet 

med henblik på møde omkring 

problematikken. 

 

Kontaktperson Gerda Stefásdottir 

7616 1525  

Geste@esbjergkommune.dk 

 

 Forlængelse af fortov mod nord 

langs Ribevej på vestsiden, så 

adgang til ny sø kan foregår på 

ordentlig vis. 

 

Behøver ikke være fliser, kan 

være fortsættelse af sti fra søen. 

 

Det er Vejdirektoratet, som er ejer 

af Ribevej. 

 

 

Kontaktperson Steen Gelsing tlf. 

76 16 15 45. 

 Projekt Gå- og cykelruter i Ege-

bæk-Hviding området. Hertil 

ønskes adgang til en strimmel 

jord på en mark, således at der 

kan laves sammenhæng i gang-

sti fra den nordlige sø til skov-

område. 

 

Arealet er privat område. Beboer-

foreningen kan evt. indgå en aftale 

med ejeren om at må færdes på 

strækningen. 

 

Kontaktperson Steen Gelsing tlf. 

76 16 15 45. 

 Ønsker et par bænke til området 

ved søen mod nord. 

 

I Landzonetilladelsen til etablering 

af regnvandsbassinet er der stillet 

krav om at der ikke opstilles bor-

de, bænke eller på anden måde 

etableres opholdsarealer ved regn-

vandsbassinet. 

 

Sagen er afsluttet 

 

 Stiforlængelse fra Hermelintof-

ten til Harevej. 

 

Lokalrådet gjorde opmærksom 

på at stien er med i planen for 

området. 

 

Der er i lokalplanen for området 

ikke udlagt stiforbindelse fra Her-

melintoften til Harevej. 

 

Kontaktperson Steen Gelsing tlf. 

76 16 15 45. 

 

Stiforbindelsen fra Hermelintoften 

til Egebækvej færdiggøres i for-

året. 

 

Kontaktperson Halil Kilit tlf. 76 16 

15 30 

 

mailto:Geste@esbjergkommune.dk
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 Meget ujævn cykelsti langs Ege-

bækvej. 

 

Vi gennemgår stien og udbedre de 

værste ujævnheder 

 

Kontaktperson Mette Schmidt tlf. 

76 16 04 02 

 

 Status på cykelstiprojekt langs 

Enderupvej samt spørgsmål om 

hvorfor der ikke lægges nye 

kloakrør nu, men ny opgravning 

om 2 år. 

 

Forventes færdig i foråret. 

 

Din Forsyning har kontrolleret led-

ningerne på strækningen og vurde-

ret, at de kan renoveres ved 

strømforing, som ikke kræver op-

gravning. 

 

Kontaktperson Wandy Christiansen 

tlf. 76 16 15 19 

 

 Huller i vejen ned til Trinbrættet 

– hvem vedligeholder? 

 

 

 

Lokalrådet oplyste på mødet at 

trappen er blevet udbedret. 

 

Det gør BaneDanmark. Der har 

tidligere været kontakt til: 

Carsten Mærsk 

cama@bane.dk 

Tlf 8234 0737 Mobil 2611 6547, 

som har lovet at udbedre allerede i 

oktober sidste år  

 

 Fortov langs Ribevej fra Toftevej 

mod syd på vest-siden er meget 

ujævne – er det Vejdirektoratet? 

 

Det er Vejdirektoratet, som er ejer 

af Ribevej. 

 

Vi giver det videre til Vejdirektora-

tet. 

 

Kontaktperson Gerda Stefánsdottir 

tlf. 76 16 15 25. 

 

 Parkeringsplads ved Vadehavs-

skolen Egebæk-Hviding. 

 

Det er skolens område. Vej & Park 

rådgiver skolen i forhold til projek-

tet.  

 

Kontaktperson Jane Svinkløv tlf. 76 

16 15 39 

 

 Kan der laves 40 km zone på 

Enderupvej, nu hvor der  kom-

mer cykelsti? 

 

Den nye bekendtgørelse er trådt ii 

kraft 1. januar 2018. 

 

Bekendtgørelsen er ret restriktiv 

hvor man må anvende 40 km/t og 

kan kun anvendes undtagelsesvis.  

 

Eksempelvis ved skoler, plejehjem 

når hastigheden udgør en væsent-

lig ulykkesårsag eller risiko. 

 

Kontaktperson Jane Svinkløv tlf. 76 

16 15 39 

mailto:cama@bane.dk


 

Vej & Park 
Administration  
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Vester 

Vedsted 

Landsby-

forening 

Nogle beboere syntes ikke, at 

skilteskoven ude ved vadehavs-

centeret er pæn at se på. 

Der er set på alternativer, men det 

har pt. ikke været muligt at finde 

andre løsninger på skiltenes place-

ring. 

 

Kontaktperson Sandy Bato tlf. 76 

16 15 56 

 

 

Manglende snerydning, af Sdr. 

kirkevej taget op på byens ge-

neralforsamling. Der er ældre og 

handicappede beboere på vejen. 

 

Sdr. Kirkevej er en lokalvej, og er 

derfor en klasse 3 vej. Den sal-

tes/sneryddes kun i det omfang, 

som indsatsen på klasse 1 og 2 

veje tillader det.  

 

Klassificeringen af vejene fremgår 

af vinterregulativet. 

 

Kontaktperson Marianne Friis tlf. 

76 16 04 23 

 

 

Generel hastighedsbegrænsning 

i byen. Er der planer for det, 

samtidig med den nye asfaltbe-

lægning 

 

Den nye bekendtgørelse er trådt ii 

kraft 1. januar 2018. 

 

Bekendtgørelsen er ret restriktiv 

hvor man må anvende 40 km/t og 

kan kun anvendes undtagelsesvis.  

 

Eksempelvis ved skoler, plejehjem 

når hastigheden udgør en væsent-

lig ulykkesårsag eller risiko. 

 

Sagen afsluttet. 

 

 

Asfaltering af vejene i Vester 

Vedsted. 

 

Især Vester Vedstedvej er me-

get dårlig. Der ligger 2 jernpla-

der fordi vejen er meget dårlig. 

 

Afventer forårets udbad af asfalt-

programmet. Når den endelige 

planlægning af programmet fore-

ligger vil lokalrådet blive oriente-

ret. 

 

Kontaktperson Henrik Callesen tlf. 

76 16 15 49 

 

Spandet 

lokalråd. 

Huller i grusvej ved gl. Skole 

 

Beskæring af beplantning på 

vejen op til skolen. 

 

Beskæring af træ vest for sko-

len. 

 

Børn & Kultur (Karin Olsen) har 

besigtigelse af deres bygninger 22. 

marts 2018. 

 

Kontaktperson skolen i Spandet er 

Jesper Olesen 74 86 71 36 

 

 

Arnumvej er igen dårlig. En del 

huller. 

 

Vi gennemgår strækningen. 

 

Kontaktperson Mette Schmidt tlf. 

76 16 04 02 



 

Vej & Park 
Administration  
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Sdr. Farup 

Grande 

 

Cykelstien mellem Sdr. Farup og 

Vester Vedsted er stadig et stort 

ønske. 

Er med i prioriteringen. 

 

Ønsket bør tages med til mødet 

med Teknik & Byggeudvalget. 

 

Kontaktperson Morten Nielsen tlf. 

76 16 15 50 

 

 

Eventuelt 

 

Der blev på mødet spurgt ind til om der blev som lovet sidste år, bliver annonce-

ret omkring grundejernes forpligtigelse til klippe deres beplantning langs veje. 

 

Det er generelt et problem mange steder i kommunen. 

 

Der er annoncereret om grundejernes forpligtigelser i forbindelse med beskæring 

af beplantning langs offentlige veje.  

 

http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/offentlig-

vej/grundejerforpligtelser/hækklipning-og-beskæring-af-bevoksning.aspx 

 

 

Huller i asfalt efter vinteren. 

 

Lokalrådene må meget gerne melde konkrete stæder/strækninger ind. Af res-

sourcemæssige hensyn, vil kun de allerværste huller blive udbedret straks, re-

sten 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 

 

Byrådet besluttede den 4. september 2012 at muliggøre egenfinansiering af ha-

stighedsdæmpende 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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