Ribe, 5. juli 2022.

Referat af sommermøde den 9.06.2022 kl. 18:00 hos Dorthe, Lundgårdsvej 23.
Afbud: Poul Dalsgaard
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af ’kultursamtale på Esbjerg Rådhus’ under punkt 4 orientering.
2. Nyt fra lokalområderne
Bykernen, man henvender sig til vejdirektoratet med ønske om støjdæmpende asfalt på omfartsvejen
– den slidte asfalt giver støjgener. Bosætning emnet er stort, punktet er udsat til møde den 18/8 22.
Klostermarken, grundejerforeningen har nedsat en faunagruppe. Man investerer 50.000 i etablering
af vildskab.
Lundgaardsvej, her er afholdt affaldsindsamling.
Tange, opmærksomhed på biodiversitet.
Lustrup/Damhus, er blevet kontaktet af Jørgen Ahlquist omkring løsning af problemer omkring lyset
på cykelstien. Man afventer et møde omkring udstykninger.
3. Klimatilpasning, Ribe by
En selvetableret gruppe sætter sig sammen for at skabe overblik over alle sider af problematikkerne.
4. Formanden m.fl. orienterer
”Lokale med på råd…” – I har fået link til rapporten, Annette Åmand Thuesen
Lene læser til læste møde.
Visionsrundturen, her var en del snak om by-identitet! – ’Esbjerg byråd på tur’ er en misvisende
arbejdstitel når kommunalbestyrelsen tager på rundtur. Rundtur til forskellige lokaliteter som
metode, når man vil møde borgerne, har fordele og ulemper.
”Kampagne-skilte”, er opsat.
Vejforløb Dagmarsbroen/Kurveholmen, svar fra Morten Anderson. Svaret er, at det er en dum ide!?
ukrainske flygtninge efterlyses af EK Boliger til !!
Klaus Sandfeld tilbyder at mødes med os. Willi videresender henvendelsen til Signe.
Referat Plan & Byudv. https://www.esbjerg.dk/politik-ogdemokrati/naerdemokrati/lokalraad/dialogmoeder-med-lokalraadene-2022 Input efterlyses.
Kommissoriet er endnu ikke lavet.
Brinksikring af ”Andeøen”, AI/WW. Det kører i uge 35.
Nedgravede affaldsstationer i Bykernen, ændring af placering.
Jan Kaare Brink, udskænkningssteder ved domkirken. Vi opfordrer Jan K Brink til at henvende sig
direkte til Esbjerg Kommune.
Johnny Hansen, Grønnegade/Præstegade parkeringspladsen & Trafik i Midtbyen. Der er afsat penge i
2023
Høring, Cykelplan 2022-26, frist 30.06. (Se Høringsportalen). Lene og Dorthe laver udkast til høring.
Kultursamtale på Esbjerg rådhus. Lene opfordrer til, at vi næste år udfordrer dem på indhold og
placering. F.eks. kulturens betydning for bosætning. Lene laver et oplæg til næste møde omkring
emnet.
5. Mødet med Økonomiudvalget 31.05.
Vi afventer referatet. Willi kommenterer mødet.
6. Eventuelt
Næste møde er 18.8.
Bosætningsfilmen optages i juni
Forslag fra Aksel om hvordan storkene kan integreres i Ribelundplanen.
Referat, Signe Sørensen

