
Trafik, boliger, trampesti og visioner

Det er bare nogle af opgaver, Gørding Lokalråd lige nu er optaget af. Her

er formandens beretning for 2021

af Kristina Schultz Møllgaard

På grund af corona blev vores repræsentantskabsmøde for 2020 udsat til maj

måned 2021, og her den 9. november afholdt vi mødet for 2021. I løbet af det

halve år er der sket en masse. Lokalråds-arbejdet er aldrig stillestående og

kedeligt, og derfor er beretningen også blevet næsten lige så lang, som den

plejer at være.

Goddag og farvel

På vores repræsentantskabsmøde i maj måned sagde vi velkommen til Trine

Ramsing og Per Jessen i lokalrådet. I har ikke nået at være med så længe, men

vi kan allerede nu sige, at vi er rigtig glade for at have fået jer med på holdet.

Ud over Trine og Per har lokalrådet i denne periode bestået af Lene Nyborg,

Allan Kristiansen, Jesper Jæger, Søren Kristensen, Sanne Borg som kasserer,

Mark Kjær Jørgensen som næstformand og mig selv som formand. Lene har

valgt at stoppe i lokalrådet for denne gang. Der skal lyde en stor tak til Lene for

hendes arbejdsindsats. Vi håber, at du måske vil give en hånd med når der,

forhåbentlig til næste år, skal arrangeres en ny ”Kend din By-dag”.

Byggegrunde og seniorboliger

Salget af byggegrunde på Bavnehøj går stadig rigtig godt. Pt. er der solgt 13

byggegrunde, og det er superflot. Det første hus er ved at skyde op, og

forhåbentlig følger flere snart efter. Med hensyn til de 20 boligforeningshuse,

der skal opføres på Bavnehøj, er der pt. ikke nyt. Vi er i dialog med Esbjerg



Kommune, og så snart vi kender en tidsplan for byggeriet, vil vi informere om

det.

I forbindelse med vores årlige møde med økonomiudvalget i maj måned

ønskede vi, at kommunen skulle kigge på mulighederne for at etablere flere

seniorboliger i Gørding, da vi kan fornemme, at der er stor efterspørgsel på

dette. Vi var ikke det eneste lokalråd, der havde det ønske med, og derfor blev

vi efterfølgende ret hurtigt kaldt til et møde med sundhed- og omsorgsudvalget

sammen med 3 andre lokalråd. Kommunen fortalte på mødet, at den er meget

interesseret i etablering af seniorboliger, da den kommer til at mangle 900

plejehjemspladser inden for de næste 10 år. Vi foreslog nogle bynære områder

til etablering af seniorboliger, og kommunen er efterfølgende kommet i kontakt

med flere lokale aktører, der ønsker at opføre boliger. Det, der er vigtigt, er, at

boligerne opføres, så borgeren kan blive længst mulig i eget hjem. Samtidig skal

boligerne kunne fungere som arbejdsplads for hjælpepersonale. I langt de

fleste tilfælde er det småjusteringer af en planløsning, der skal til, for at det kan

lykkes.

Nyt liv til byens flagstænger

Hvert år i forbindelse med konfirmationerne i byen sørger lokalrådet for

flag-allé på Kirkevej. Flagstængerne og flag trængte efterhånden til en kærlig

hånd. Derfor søgte og fik vi penge fra Mine og Marius O. Madsens legat til

renovering af flagstænger og nye flag. Der skal lyde en kæmpe tak for bidraget.

Også en stor tak til de frivillige i Splinten, som har sørget for at male

flagstængerne og sætte nye flagliner på.

Status på trampestien

Vores projekt omkring åen begynder også at tage form. Opholdspladsen er

blevet anlagt, og der er opsat 3 shelters og en bålplads med bænke på



spejdernes areal ved åen. Inden længe er det planen, at trampestien etableres

med låger. Til næste år forventer vi at opsætte kano-optagningspladsen. Det er

et stort projekt, som der også lægges mange frivillige arbejdstimer i fra

trampesti-gruppen. Til dato mere end 350 fysiske arbejdstimer. D. 6. november

holdt vi i forbindelse med spejdernes indvielse af deres nye værksted og toilet

et lille ”Kom og kig arrangement”, så byens borgere havde mulighed for at

komme og se, hvordan projektet skrider frem.

Stationspladsen har efter vores møde med teknik- og byggeudvalget i april

måned fået et lille løft. Træet på bænkene er blevet udskiftet og malet, og der

er sat nye planter.

Ønsker til trafikforbedring i byen

Forud for budgetforhandlingerne i Esbjerg Kommune havde vi fremsendt fire

ønsker:

Etablering af P-båse i Nørregade i det brede stykke fortov ud for Nørregade 4,

sikring af de bløde trafikanter på Risagervej, fartdæmpende foranstaltninger i

Søndergade og sikring af bløde trafikanter på Jernvedvej.

Desværre var der ingen penge til Gørding i forbindelse med årets

budgetforhandlinger. Det kan vi som lokalråd ikke være tilfredse med. Billedet

generelt i kommunens budget viser desværre, at vi ikke er det eneste lokalråd,

der bliver forbigået. Vi har i mange sammenhænge et godt samarbejde med

Esbjerg kommune, men der er også punkter, hvor samarbejdet kan forbedres,

og hvor vi godt kunne ønske os at blive inddraget før i processerne.

De ønsker, som ikke blev en realitet i dette budget, arbejder vi naturligvis

videre med. I forhold til fartdæmpende foranstaltninger i

Søndergade/Jernvedvej og på Risagervej er der ikke lavet en plan for en specifik

løsning. Flere løsningsforslag er i spil, og det bunder i den grad i økonomi. På



Risagervej ville den optimale løsning være et fortov, hvilket er en dyr løsning,

som sandsynligvis ikke kan realiseres inden for de næste år. Derfor undersøger

vi også andre løsninger.

Det samme gør sig gældende i forhold til Søndergade/Jernvedvej. Vi skal

sammen med kommunen kigge på, hvilken løsning der giver bedst mening, for

at farten bliver sænket. Arbejdet starter med en trafiktælling, som kan

kortlægge trafikken. Dette arbejde er svær at sætte i gang pt., hvor

separatkloakeringen er i gang, da trafikmængden pt. er væsentlig anderledes

end normalt. Så snart vi har normale tilstande i byen igen, fortsætter vi

naturligvis dette arbejde.

Separatkloakering og omfartsvej

Planen for separatkloakeringen er udfordret pga. udfordringer med at komme

under banen. Det betyder, at planerne hele tiden justeres. Jeg kan kun opfordre

byens borgere til at følge med via pressen og via Din Forsynings gruppe på

Facebook, der hedder ”Vi graver i Gørding”.

Omfartsvej omkring Gørding er også en af de ting, vi jævnligt diskuterer. Vi fik

for ca. 1½ måneds tid siden en henvendelse via en lokal erhvervsdrivende fra

Anders Kronborg, som er folketingspolitiker. Han spurgte, om vi stadig arbejder

med en omfartsvej i Gørding. Derfor holdt vi i oktober måned et møde med

Erhvervsforeningen, hvor vi diskuterede, hvad vi egentlig ønsker.  Konklusionen

på det møde blev, at begge foreninger er positive overfor ideen, men under

forudsætning af, at der foretages en undersøgelse af trafikken, hvilket ikke kan

gøres, så længe separatkloakeringen er i gang. Den vej, som pt. er tegnet, er fra

2008, og vi må også erkende, at der er sket meget siden da. Det er vigtigt for os

at få undersøgt, om den nuværende linje for en omfartsvej er tegnet rigtigt.

Løser den de trafikale udfordringer, vi har i hovedgaden? Flytter vi problemerne



andre steder hen? Vi har i dag heller ikke et billede af, om trafikken bevæger sig

mod syd, nord, øst eller vest, og det grundlag er vigtigt for at sikre, at vejen

overhovedet løser de udfordringer, vi har. Desuden ønsker vi en vurdering af

konsekvenserne, da vi ikke vil risikere, at BaneDanmark lukker overkørslen, hvis

vi etablererer en omfartsvej. Vi er bange for, at det med en omfartsvej bliver

lettere at lukke baneoverskæringen, og så står vi unægtelig med helt andre

udfordringer for vores by, som så vil være delt i to. Der vil nemlig ikke være

plads til at lave en underføring under banen mellem Nørregade og Søndergade.

Men vi igangsætter nu et arbejde sammen med Erhvervsforeningen, hvor

trafiksikkerhed i Nørregade revurderes i forbindelse med det igangværende

kloakeringsarbejde, og det første møde er allerede holdt med en lokal politiker

og Din forsyning.

Visioner for vores by

Den nye kommuneplanstrategi skulle ifølge planen have været i høring hen

over dette efterår. Denne plan er dog blevet skubbet, og det betyder, at den

først kommer i høring i januar 2022. Kommuneplanstrategien fastlægger de

overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling såvel i

byerne som i det åbne land. Derfor er det også her vi skal komme med vores

input til, hvordan vi ønsker at Gørding skal udvikles fremadrettet. Som jeg også

nævnte i beretningen i maj måned, er det derfor vigtigt, at vi gør os nogle

tanker om, hvor der f.eks. skal være byggegrunde, erhvervsgrunde,

seniorboliger og grønne områder. Det er vigtigt, at vi som lokalområde hele

tiden forsøger at videreudvikle os, tage nye briller på og forsøge at se nye

muligheder og perspektiver.

Derfor har vi også en plan om i lokalrådet at invitere byens borgere til et

borgermøde i januar måned, hvor det er vigtigt at alle gode idéer kommer på

bordet og bliver drøftet. Invitationen til dette møde vil - så vidt det er muligt -



komme i Sognebladet og på vores Facebookside ”Gørding – En grøn by i

bevægelse”.

Med fare for at gentage mig selv, så vil jeg til slut gerne rette en stor tak til

mine kollegaer i lokalrådet. Det er fedt at mærke jeres engagement. I er

engageret i arbejdet på hver jeres helt unikke måde. Der er brug for alle spillere

på et lokalrådshold. Der er brug for både taktikerne, de løbestærke og de

målfarlige. Den rigtige taktik skal lægges, og den bruger vi en del tid på at

diskutere. Vi er ikke altid enige, men jeg synes vores styrke er, at vi kan tale os

frem til enighed på en god og saglig måde. Der skal arbejdes på banen både i

forsvar og angreb, og som alle andre hold vil vi gerne vinde kampene ved at

score mål. Og vi har et overordnet mål: At gøre Gørding endnu mere dejlig at

bo i og endnu mere attraktiv at bosætte sig i.

(Denne sidste del sættes gerne i en boks)

Tip kommunen direkte

Vi får ofte henvendelser fra borgere vedrørende dårlig belægning, beskæring af

beplantning, ting, der er ødelagte osv. Vi vil gerne opfordre til, at man bruger

Esbjerg kommunes app ”Tip Tak” til at orientere kommunen omkring sådanne

ting. Vi oplever ofte, at små ting løses hurtigt, hvis man bruger app’en.


