Referat 12.06.2019
1. Godkendelse af referat af lokalrådsmødet d. 22. maj 2019
Referatet blev godkendt

2. Hjemmesiden

Webitall har i går givet en tilbagemelding med et link til arbejdsmaterialet, og forventer at være
færdig inden månedens udgang.

URL: http://saeddinglokalraad.curanet02.webitall.dk/
Vi har i mellemtiden brug for følgende fra jer:
•

Logoet. Det var vidst noget med at Jarl har det liggende i et format, uden (hvid) baggrund?

•

Listen over kontaktpersoner: Vi bruger som udgangspunkt listen fra eksisterende hjemmeside,
men send endelig eventuelle opdateringer hertil, så justerer Andreas det
Hvis i ligger inde med nogle billeder i mener kan bruges (trods de skrappe persondata krav) så
smider i dem bare i retning af Andreas.
Eventuelt i er kommet i tanke om siden vores snakke? Vi er fleksible – i siger bare til.

•
•

Jarl har ikke et logo!
CBD spørges om han har et logo uden baggrund

3. Indvielse af Den Historiske Sti onsdag d. 7. august 2019 kl. 13
Borgmesteren klipper snoren (Aftalen er i hus)
JDR fortæller lidt om ruten
SFL er vært ved en øl eller vand (LR sørger for indkøb)

4. Dialogmøde d. 17. juni 2019

Deltagere og punkter fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 22, maj 2019.

Deltagere:

Jarl Thiesen
Hans Jørn Christensen

•

Punkter:
Opretning af fortove

•

Etablering af fortove i Sædding Erhvervsområde

Generelt I hele området
I forbindelse med nedlægning af nye fliser langs med Tarphagevejen fra Ringvejen og mod
Guldager, vil der efterfølgende da ske en genopretning af asfalten på cykelstien ?? Som det ser
ud lige nu, er den meget sporkørt, som følge af forvaltningens kørsel med en stor lastbil på
cykelstien !!!
Når der er etableret busholdepladser, bør der anlægges fortove, så passagererne ikke skal gå I
græsset eller på gaden ??
Vi kunne også godt ønske os, at der bliver etableret fortov i forbindelse med Markusskolen

•

Etablering af lysregulering i krydset Smedevej/Sædding Ringvej

•

Bedre synliggørelse af vejbump

Aflastning af trafikken, så det bliver nemmere at komme ud fra håndværkerkvarteret.
Refleksbåndene bør udskiftes med nogle der giver en tydeligere tilbagemelding ved
lyspåvirkning.

•

Cykelstierne I området.
Vi skal foreslå, at alle de asfalterede cykelstier I Esbjerg Kommune bliver tromlet 1 gang om
året med er vejtrommel, dette sparer EK for mange efterfølgende opretningsudgifter m.v.

5. Henvendelse fra Lokalråd Esbjerg Øst
Vi er enige med jer i, at dialogene bør forbedres og vi vil gerne bakke op
omkring dette. (HJC udarbejder oplæg)
6. Evt.

