
Årsmødet, 22. februar 2018



Program for årsmødet
• Præsentation af Lokalråd Ribe Midt og arbejdet i lokalrådet – v/ lokalrådet

• Lokalplan for Tange-området – v/ Arkitekt Karen Stoklund, Esbjerg Kommune

• Etablering af Ribelund en familiepark – v/ Landskabsarkitekt Steen Gelsing, 

Esbjerg Kommune

• Trafikforholdene i bymidten – v/ teknisk direktør Hans Kjær, Esbjerg Kommune

• Hvor langt er vi med omfartsvejen – v/ projektleder Mike Boesen, Vejdirektoratet



Lokalrådene i Ribe-området

Der er tre lokalråd i den tidligere Ribe Kommune – Syd, Midt og Nord

Geografisk dækker lokalråd Ribe Midt boligområderne:

• Nørremarken/Klostermarken

• Lundgårdsvej området (herunder Nørrelundparken og Jernkærvej)

• Tange kvarteret

• Ribe bykerne

• Lustrup-Damhus området



Lokalråd Ribe Midt
Geografisk dækning



Politik for nærdemokrati
Rammer for lokalrådene
Høringsret:
- Lokalråd har en høringsret i forhold til kommunale tiltag, der har særlig betydning for deres

område.

Ingen kompetence:
- Lokalrådene er ikke tillagt beslutningskompetence for kommunale forhold. 

- Lokalrådene kan via dialog og høring fremføre argumenter for, hvorfor en bestemt 

beslutning bør træffes, men det er byrådet, der har kompetencen til at træffe beslutningen.

Politisk forankring:

- Nærdemokratiet er forankret i Økonomiudvalget.



Hvad er formålet med Lokalråd Ribe Midt
▪ at være bindeled mellem Ribe Midt og Esbjerg Kommune. 

▪ at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold

▪ at fremme lokalområdets udvikling 

▪ at varetage Ribe Midts interesser i samarbejde med overordnede myndigheder, -

eksempelvis det årlige møde med Esbjerg kommunes økonomiudvalg. 

Lokalrådet er partipolitisk neutralt. 



Hvem er vi i Lokalråd Ribe Midt

• Nørremarken/Klostermarken – Signe Sørensen, Peter Rasmussen og 
Poul Dalsgaard

• Lundgårdsvej området – Frode Sørensen

• Tange kvarteret – Aksel Iversen og Willi Weber

• Ribe Bykerne – Tine Engelund og Niels Frederiksen

• Lustrup-Damhus området – Lulu Hjarnø



Hvilke møder har vi haft i 2017
• Vi har haft 7 møder i Lokalrådet 

• Møder med Økonomiudvalg, Teknik & Byggeudvalg, Vej og Park samt 
Entreprenør afdelingen i Ribeområdet

• Fællesmøder med Lokalråd Ribe Syd og Ribe Nord

• Ribe byforum



Hvad vi har drøftet på møderne
• Parkerings- og trafikforhold i Ribe midtby

• En lang række trafikale forhold i hele vort område

• Orienteringer fra de lokale foreninger

• Forskønnelsen af Ribe Plantage

• Jernstøberi-projektet

• Politistruktur

• Ribelund – en familiepark

• Remisen – et råt multihus

• Sti fra Ribe Byferie over Ribe kirkegård til Gravsgade

• Sti fra Ribe by til Kammerslusen



Trafikale forhold i hele vort område

 Trafik og parkering i indreby

 Bløde trafikanter ved Ribe Fritidscenter

 Belysning af stien mellem Ribe og Lustrup

 Sikker overgang for bløde trafikanter i Damhus



Politistruktur: Besøg på politigården i Esbjerg

Politistrukturens betydning for Ribe:

Faste patruljer i Ribe erstattes af flådepatruljer

Efterforskningsenhed samles centralt i Esbjerg for at optimere effektiviteten: 
kriminaliteten har ændret karakter  - særligt i forhold til it-kriminalitet.  

Forebyggelse kommer til at ligge i Ribe (lokalkendskab).

Borgerbetjening i Ribe.

 Målsætning om uændret responstid (det vigtigste parameter i forhold til tryghed 
og politiarbejde)

Tryghed?  Afvente evalueringen
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Se mere om Lokalråd Ribe Midt

www.lokalråd-ribe-midt.dk


