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Formandens beretning 
 
Til trods for coronaens fortsatte påvirkning, så har Bramming Lokalråd haft et aktivt år med 
deltagelse i mange forskellige projekter og afgivelse af adskillige høringssvar. 
Vi kommer dog ikke uden om, at der internt i Lokalrådet har været et væsentligt frafald, da 
Torben i januar måtte udtræde som følge af problemer med helbredet. På vegne af 
Lokalrådet kan vi kun takke Torben for han store indsats i Lokalrådet og for hans 
stilfærdige, konstruktive og velovervejede tilgang til de enkelte forhold. 
Efter den pludselige overdragelse af formandsposten har jeg haft fokus på at afdække alle 
interessenter for lokalrådet med henblik på at opretholde disse og dermed sikre 
Lokalrådets fortsatte involvering. 
 
I 2021 har Lokalrådet arbejdet med flere projekter 
 
STRUKTURELLE 

• Helhedsplanen 

o Et aktiv for bramming med varieret boligudbud 

o Udfordringer 

▪ Skole 

▪ Dagtilbud 

▪ Kultur- og fritid 

▪ Trafikale forhold 

• Byfornyelsesprojektet nærmer sig sin afslutning 

• Opretholdt dialog og fokus på behovet for en overordnet plan for skoleområdet i 

Bramming 

• Drøftet behovende for børnepasning i Bramming og dermed de udfordringer der er i 

at forældre skal udenbys for at aflevere deres børn 

• Etablering af aflastningscenter (Jysk og Thansen) detailhandelsanalyse 

• Rema1000 og trafikale forhold 

• Aldi flytning til gabelsvej 

• Sektorplan for park, skov og friluftsliv – sikre den grønne tråd i byen og binde byen 

grynt sammen 

• Drøftelser om tomme butikslokaler i midtbyen 

• Byggegrunde, såvel privat og erhverv – der er indarbejdet forslag i kommuneplanen 

der pt. er i høring 

o Parkvej 

o Gartneriet 

• Kommuneplanen 

 
KULTURELLE & AKTIVITETER 

• Valgmøde 
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• Braminoen, etablering og forbindelse til de øvrige ruter i Esbjerg Kommune og 

Vadehavsregionen 

• Samarbejde med Byforum og HHI 

• Statslig pulje til Danmarks banegårde 

• Grafitti --> Unge 

• Skaterbanen 

• Stationsstuen 

 
Lokalrådet er også blevet profileret på Facebook og Instagram med henblik på en bredere 
synliggørelse af Lokalrådets betydning og aktiviteter. Det er gennem synliggørelse og 
dialog i Bramming at Lokalrådet opretholder "fingeren på pulsen” i Bramming og dermed 
opretholder sin relevans. 
 
Alt i alt et spændene år og 2022 ser, med mange langsigtede initiativer i søen, ud til at 
blive endnu mere spændene. 
 
Mikkel A.G. Rytter 
Formand Bramming Lokalråd 
 


