
	

	
	

	

Esbjerg, den 4. juni 2021 
Pressemeddelelse 
 
Dialogmøde med Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune 
 
Sædding – Fovrfeld Lokalråds sidste dialogmøde med Økonomiudvalget var efter vores opfattelse ikke en 
speciel god oplevelse. Vi troede, at vi skulle til et dialogmøde med vægt på dialog, men det var så som så 
med dialogen. 
At borgmesteren så samtidig beskyldte os for at være negative gjorde vore opfattelse af mødet endnu 
ringere. 
Andre lokalråd har også efterlyst en dialog med politikerne, og at politikerne vil bruge lokalrådene. 
Sædding-Fovrfeld Lokalråd er af den opfattelse, der hos politikerne mangler en vilje til at bruge 
lokalrådene, og vi mener også, at vi mangler en fornuftig dialog. 
 
På vort sidste møde holdt vi bl.a. økonomiudvalget op på, at vi var blevet lovet færre dage med røde flag 
på Sædding Strand. Det gjorde specielt Borgmesteren vred, men hvis vi som Lokalråd ikke skal holde det 
politiske system op på de løfter, de har givet os tidligere, og som vi har videreformidlet til borgerne i den 
forvisning om at det også vil blive effektueret, og der intet sker, hvad skal vi så bruges til. 
 
At løsninger som efter vor opfattelse er uhensigtsmæssige også bliver opfattet som en negativ holdning er 
vi uforstående overfor. Her fandt vi det ikke hensigtsmæssigt, at der nu var politisk flertal for at bruge 1 
mio. kr., som var sparet på ”Helhedsplanen for forskønnelsen af området fra” Mennesket ved Havet” til 
Psykiatrisk hospital i Gjesing, Krebsestien og Fovrfeld Ådal”, til et helleanlæg ved Gravlundvej, som 
efter vor opfattelse ikke engang ville bidrage til en lettere adgang for cyklende og gående at komme fra 
Mågehøjen til Esbjerg Strand, men tværtom alene ville give større problemer som trafikfortætning på 
Hjertingvejen. Her burde man efter vores opfattelse i stedet etablere en tunnel løsning. Dette blev også 
opfattet som en negativ holdning, vi vil dog betegne det som et forsøg på en konstruktiv dialog. 
 
Endelig efterlyste vi et resultat af udarbejdelsen af en ny biblioteksstruktur, men her oplyste 
Borgmesteren blot, at arbejdet ikke var igangsat som følge af en manglende afklaring af Sædding 
Centerets fremtid.  
Et ganske usagligt argument, da et forslag til en biblioteksløsning ikke kun er for Sædding Bibliotek, men 
også for de andre lokalbiblioteker, og ikke har noget som helst med placeringerne at gøre, men alene 
drejer sig om, hvad indholdet i bibliotekstilbuddet skal være. 
Derfor endnu et eksempel på et arbejde, der godt kunne være igangsat, eller endog være afsluttet og sendt 
ud i høring på nuværende tidspunkt.  
At spørge ind til det manglende løsningsforslag er for os en naturlig ting, specielt når vi har det største 
lokalbibliotek liggende i vores område. 
 
Vi må derfor også tilslutte os den kritik der rejses fra andre om den manglende dialog og brug af 
lokalrådene. 
 
 
Med venlig hilsen 
F. Sædding-Fovrfeld Lokalråd 
 
 
Lise Retbøll 
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