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Referat 
 

 

Ribe Midt Lokalråd 
1. Separering af regnvand og spildevand i det vestlige Tangekvar-

ter. 

Det kan ikke ses af den nuværende plan frem til 2018. Hvad er status? 

 

Referat: 

DIN Forsyning går i gang med dele af det vestlige Tangekvarter i inde-

værende år. Der vil også være områder, som først igangsættes i 2017 

og 2018. 

 

 

 
 

 

2. Lokalplan for sikring og bevaring af ”Villabyen”. 

Hvad er status for udarbejdelse af lokalplan for området øst for jernba-

nen og nord for Tangevej, kaldet ”Villabyen” 

 

Referat: 

Økonomiudvalget oplyste, at udarbejdelsen af en lokalplan er ”sat i kø”. 

Der er enighed om, at der ikke skal gå for lang tid, da det kan medføre 

at områdets særpræg går tabt. Økonomiudvalget anerkender, at lokal-

rådet har rejst problemstillingen, og de vil undersøge om sagen kan 

fremmes. 

 

3. Lokalplan for Langelinie. 

Er der planer for udarbejdelse af lokalplan for området ved Langelinie. 

Området Erik Menvedsvej – Skibbroen (Vestpå) – Sejlklubben. 

 

Referat: 
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Økonomiudvalget oplyste, at der ikke er planer om at udarbejde en lo-

kalplan. Området er svært at agere i, da det er omfattet af en lang 

række restriktioner. 

 

Lokalrådet spurgte, om der kan udarbejdes udviklings-/helhedsplan for 

området. 

Økonomiudvalget er klar til at tage en dialog om emnet, men fastslog, 

at initiativet skal komme fra lokalrådet/lokalområdet. 

 

4. Udstykning af nye grunde i Damhus nord for Haderslevvej. 

Planer om/for udstykning af nye grunde i Damhus, med udsigt over 

Ribe Østerå. 

 

Referat: 

Lokalrådet vurderer, at der kan udstykkes attraktive grunde i området, 

og de oplyste, at der kun er 2 usolgte grunde tilbage på Klostermarken.  

 

Økonomiudvalget finder, at det er en interessant ide. 

 

5. Udarbejdelse af helhedsplan for Ribelundområdet. 

Som en del af helhedsplanen bør indgå rekreativt område og natursti, 

eksempelvis til fugletårnet. Hertil plan for aktivitetssti /crossfit) og mo-

tionsområde. 

 
 

Referat: 

Lokalrådet mener, at der mangler aktiviteter for turister med store børn 

i området. De ser gerne, at der kommer handlinger bag de planer, der 

findes for området. 

 

Økonomiudvalget oplyste, at der ikke er noget til hinder for, at lokalrå-

det går i gang. 

 

Lokalrådet tror, at der vil være muligheder for ekstern finansiering af et 

projekt. Borgmesteren har et møde med direktøren for Friluftsrådet, og 

han vil præsentere ideen på mødet. 

 

Ribe Nord Lokalråd 
Ingen punkter 

 

Ribe Syd Lokalråd 
6. Vadehavsskolens (Egebækvej) Parkeringsplads 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig-ZePtOPLAhVmJJoKHfNZD2wQjRwIBw&url=http://www.uno.dk/crossfit&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNH_wln42s81Afx_j8jDGMSBXn67JA&ust=1459255383873245
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Bilag vedlagt. 

 

Referat: 

Økonomiudvalget oplyste, at skolen ikke har de økonomiske ressourcer 

til at løse opgaven. 

 

Økonomiudvalget vil tage sagen med til budgetforhandlingerne. For-

valtningen udarbejder et udviklingsforslag 

 

Fælles 
7. Status på flygtningesituationen  

 

Referat: 

Lokalrådene fik udleveret et notat om lokalområdernes muligheder for 

at hjælpe til med integrationen af flygtningen. Notatet vedlægges refe-

ratet. 

 

8. Status på lokalrådspuljen og landdistriktspolitik hvor det 

er relevant  

 

Referat: 

Lokalrådene fik udleveret en folder om emnet. Folderen kan ses her. 

 

9. Eventuelt 

 

A/ Ribe Nord Lokalråd opfordrede Økonomiudvalget til at prioritere cy-

kelstier til de mindre samfund. Ud over en bedre trafiksikkerhed kan 

det medvirke til at styrke bosætningen både i de lokale samfund og i 

kommunen som helhed. 

 

B/ Cykelsti fra Øster Vedsted over Sdr. Farup til Vester Vedsted. Lokal-

rådet er overbevist om, at denne cykelsti – ud over at fremme den lo-

kale trafiksikkerhed – også vil medvirke til at fremme turismen til Va-

dehavet/Vadehavscentret. Nationalpark Vadehavet støtter op om pro-

jektet. Økonomiudvalget bakker også op om prejektet, men det vil 

blive svært at finde midlerne til cykelstien i de kommunale budgetter. 

 

Der er enighed om, at cykelstien skal ses i et større perspektiv, da det 

vil være meget svært at tiltrække eksterne midler til anlæg af en cykel-

sti alene. 

 

Lokale repræsentanter, Vadehavscentret og Landdistriktskonsulenten 

afholder møde for at drøfte mulighederne. 

 

C/ Egecentret på Gl. Egebæk Skole er blevet solgt, hvorved lokalarkivet 

vil miste de lokaler, de anvender nu. De alternative lokaler, der er ble-

vet anvist, kan ifølge lokalrådet ikke anvendes. 

 

Økonomiudvalget er indstillet på, at der bliver set på, om der kan fin-

des andre og bedre lokaler. 

 

Jakob Lose tager sagen med tilbage til forvaltningen. Sagen rejses 

eventuelt som en del af budgetlægningen. 

 

http://lokalsamfund.esbjergkommune.dk/landdistriktspolitik/landdistriktspolitik/midtvejsstatus-maj-2016.aspx
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D/ Lokalrådet fortalte, at aylbørnene har en farlig vej fra bussen på til 

Seminariehuset. 

 

Jørgen Ahlquist tager sagen med til forvaltningen, men rettelig er det 

aylcentret, der skal have besked, da det er deres ansvar. 

 

 

 

 

 


