
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Teknik & Miljø 

Entreprenør 

Vibevej 8, 6705 Esbjerg Ø 

Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 15. juni 2017 

Sagsbehandler Helle Hendriksen 

Mobilnummer 76 16 03 94 

E-mail heh13@esbjergkommune.dk 

 

 

 Telefon 76 16 16 16 

www.esbjergkommune.dk 

Møde med lokalrådene i Distrikt 
4, Bramming 

 

Dato: 15. juni 2017 kl. 17.00 – 19.00 

 

Sted: Bramming materialegård, Sdr. Ilstedmarkvej 1, 6740 Bramming 

 

Deltagere:  Dan Overgård, Driftschef 

 Hans Ole Petersen, Leder for Distrikt 4 

Nina Bundesen, Landskabsarkitekt 

Helle Hendriksen, Vejtekniker 

 

Helle Hvitved, Hunderup-Sejstrup Lokalråd 

Henning Frederiksen, Vejrup Lokalråd 

Peter Berthelsen, Vejrup Lokalråd 

Jørgen Holberg, Bramming Lokalråd  

Jørgen Petersen, Bramming Lokalråd 

Pahl Junkuhn, Bramming Lokalråd 

Henrik Christensen, Endrup Lokalråd 

Eva Jørgensen, Darum Lokalråd 

Inger Biltoft, Darum Lokalråd 

 

Referent: Helle Hendriksen 

 

Mødefrekvens: det er aftalt, at der holdes et årligt møde.  

 

Næste møde planlægges foreløbig til 14. juni 2018, kl. 17.00 – 19.00 på 

Sdr Ilstedmarkvej 1, Bramming. 

Der vil ca. en måned før udsendes dagsorden samt endelig dato for 

næste års møde.  

 

Modtagere af referat: Lokalrådene 

 

Referat: 

Dan byder velkommen og præsenterede sig selv og derefter en kort 

runde, hvor de tilstedeværende præsenterede sig selv.  
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Herefter fortalte Dan om Entreprenørs organisation. 

 

Bramming: 

 Placering af et par bænke på den gamle dyrskueplads. 

 Vi ser på det og undersøger, om det kan lade sig gøre. 

 

 Løbende opfølgning/vedligehold af stier og fortove - bliver der 

årligt lavet en gennemgang.  

 Vi er opmærksom på dårlige stier og fortove. Der udføres løbende 

opretning/udskiftning af belægning. Vi melder ud ved større 

projekter. 

 

 Skraldespande ved Skøjtesøen. 

 Ønske om skraldespande ved Skøjtesøen undersøges. 

 

 Oprensning af Høe bæk mellem Tværsig og Høe bæk – herunder 

kraftige lugtgener m.v.  

 Skal afklares af Natur og vandmiljø og Vej og Park. Nina 

videregiver sagen til Vej og Park. 

 

 Status på rotter ved regnvandsbassin ved Nygårdsparken.  

 Flere løsninger blev drøftet. Forbud mod fodring af ænder. 

Orientering til børnehaver m.fl.  

 

 Etablering af trampesti på østsiden af den nye sø (Teglvej og 

Tørreladen). 

 Skal afklares med Vej og Park. Nina videregiver til Vej og Park. 

 

 Er der placeret bænke ved den nye sø samt foretaget beplantning 

af træer samt buske (Teglvej og Tørreladen). Hvis ikke hvornår 

sker dette.  

 Vej og park skal kontaktes. 

 

 Placering af flere skraldespande til affald fra hunde – f.eks. 

Præstevej og andre steder i byen.  

 Der følges op på øvrige placeringer af skraldespande i byen, evt. 

omplacering. 

 

 Nødtørftigt oprydning ved Skøjtesøen. 

 Forslag om frivillige hjælpere fx spejdere. På nuværende tidspunkt 

ligger opgaven ved Børn og Kultur, men er i spil i forbindelse med 

byfornyelse. 

 

 Ønske om forlængelse af cykelsti v. Solgården i Nørregade. 

 Skal afklares mellem Esbjerg Forsyning og Vej og Park. Helle 

videregiver til Vej og Park. 

 

 I forbindelse med projektet ved Høe Bæk. Plantning af træer ved 

Tværsigvej samt manglende reetablering. 

 Skal afklares mellem Esbjerg Forsyning og Vej og Park. Nina 

videregiver sagen til Vej og Park som kontakter 

grundejerforeningen, som ikke er blevet orienteret. 

 

 



 

 

 

Teknik & Miljø 

Entreprenør 

 

- 3 - 

 Ønske om græsslåning på grundejerforeningers arealer. 

 Svaret er mest nej, pga. manglende kapacitet, men i er 

velkommen til at henvende jer. 

 

 Ønske om cykelparkering i Nørregade. 

 Indarbejdes evt. i ny byplan for Bramming by (Jørgen Holberg). 

 

 Opretning af belægning i stisystem ved Gabelsparken og 

Porsholtparken 

 Stisystem efterses. 

 

Endrup: 

 

 Uheldig tilbagemelding fra omstillingen ved Esbjerg Kommune. 

 Ros og tak for fodhegn. 

 Dårlig oversigt (fritrum) ved udkørsel fra Hjortkærvej til Hovedvej 

A1. 

 Helle følger op. 

 

 

Vejrup: 

 Indberetning om skilte/danpæle ved stationsvej. 

 Hans Ole sørger for de bliver fjernet. 

 

Viadukten ved Gl. Hovedvej: 

 Udover græsslåning ved viadukten, males og repareres autoværn. 

 

St. Darum 

 Positiv erfaring med opgaver udført af frivillige i fællesskab.  

 

 Ønske om bænk ved mindesten på hjørnet Gl. Darumvej og 

Refshedevej. 

 Det undersøges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


