
 
 

Beretning for 2018-19 
 

 

Vi havde planlagt at gentage successen fra sidste år med et offentligt orienteringsmøde. 
 

Vi havde nogle opfølgninger på emner fra sidste år, samt nogle nye emner vi gerne ville have 
belyst. 

 

Det var: Hvilke gener vil udvidelsen af hovedveje og etablering af ny ringvejsbro påføre 
borgerne – Hvad har konsekvensen af Politiets omlægning af indsatsen betydet samt Hvad 

sker der med oprensningen af Mølledammen. 
 

Desværre ville de myndigheder, der skulle belyse emnerne af forskellige årsager ikke deltage i 

mødet på nuværende tidspunkt. 
 

Vi har derfor valgt at udsætte mødet til efteråret/vinteren. 

 
Vi sender jer i stedet en lille oversigt og kommentarer om de vigtigste emner, vi har drøftet i 

det forgangne år. 
 

Ribelund-området 

Vi fik sidste år en orientering fra Esbjerg Kommune om overvejelserne om Ribelund-området 
og området ved Fritidscentret samt Bjerremark-området. 

 
Vi har ikke været involveret i noget om disse overvejelser siden sidste års møde. 

 

Vi har forsøgt gentagne gange at få gjort noget ved vegetationen omkring Fugletårnet. Der er 
indtil videre ikke sket noget. Træbroen op til tårnet har den 28.2. fået skiftet en del af den 

rådne trækonstruktion ud. 

 
Vi har også gentagne gange forsøgt at få forbedret belægningen på stierne på Ribelund-

området. Der er forsat ikke sket noget fordi to af Kommunens afdelinger – Vej & Park og 
Borger og Samfund ikke kan blive færdige med at aftale hvem af dem, der skal stå for 

arbejdet. Lige nu er stien langs åen ikke til at gå på fordi den er helt mudret til. Ærgerligt. 

 
Fjernbetjent Borgerservice. Vi har deltaget i en gennemgang af hvad denne elektroniske 

løsning kommer til at indebære. Ældresagens lokalafdeling og handicap-organisationerne bliver 
også inddraget i projektet. I første omgang, frem til udgangen af 2019, vil det være et forsøg. 

 

Aktivitets- og kulturhuset Lustrup/Damhus har vi bakket op om og vil igen i år forsøge at 
få sat på kommunens budget. 

 
Belysning Haulundvej har vi i samarbejde med beboere og Storkesøen, indtil videre uden 

held, forsøgt at få genetableret samt få lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger. 

 
Nørremarksskolens fremtidige anvendelse. Kommunen arbejder med to muligheder 

• Kortsigtet - der er indrettet boliger i bygningerne og de kan måske midlertidigt bruges 

til “nogen”. 



• Langsigtet - bygningerne fjernes og enten laves der et nyt boligområde a la 

Syrenparken eller et nyt og mere attraktivt boligområde. 
Lokalrådet har fået lovning på at blive inddraget i overvejelserne. 

 

Spisehuset på legepladsen Brorsonsvej bliver opsat inden udgangen af marts. 
 

Projekt Jernstøberiet har vi været en del af følgegruppen til. 

 
Holmen ved Bostons gård har vi været involveret i ændringerne på. 

 
Der arbejdes med at retablere beplantningen på øst-siden af Mølledammen. Der plantes 

formentlig rød-el. Det bliver et op til 20 meter højt træ med en lysåben trækrone med 

vandrette grene. Modsat andre elle-sorter bliver rød-el et ganske smukt træ. 
 

Vi har haft et introduktionsmøde med den nye landdistriktskonsulent og fundraiser, 
Caroline Hansen. 

Vi har deltaget i et seminar om trafiksikkerhed og -tryghed afholdt af Esbjerg Kommune. 

 
Vi har været med i drøftelserne om etablering af en bro over åen mellem Ribe Byferie og 

Ribe Kirkegårde. 
 

Lokalråd Ribe Midt, 22. februar 2019 

 


