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Liv i Forum

Bryndum Sogn Lokalråd
Nyt fra lokalrådet

Sidst i marts måned deltog lokalrådet i møde med Teknik og Byggeudvalget i 

Esbjerg Kommune. Hvor lokalrådet fremførte ideer til at øge trafiksikkerheden 

omkring skolen.

Her skal nævnes: En dobbeltrettet cykelsti foran skolen og en rød hævet flade i 

krydset

Bryndumvej/Krohaven, indgår i den fremtidige prioritering til trafiksikkerhed og

cykelstianlæg i kommunen.

Der er forbindelse med prioriteringen af midler til trafiksikkerhed 2017/2018 afsat

midler til at forbedre overgangen fra stiudmundingen til cykelparkeringen for 

50.000 kr.

– bumpet bliver oprettet, afmærkningen bliver forbedret og belysningen bliver 

udskiftet.

Der bliver samtidig etableret en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t på

Bryndumvej ud for skolen. Dette bliver udført i forbindelse med genetablering efter

separatkloakering i sommeren 2018.

Vej & Park tager en drøftelse med lokalrådet ift. hvilke muligheder der er for at 

etablere skolepatrulje.

Trafiksanering af krydset Tarp Byvej, Bryndumvej og Tarpgårdsvej er med i 

prioriteringen af midler til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

En ombygning af rundkørslen til et signalreguleret kryds indgår i den fremtidig

trafikplanlægning. Lokalrådet havde bl.a. foreslået en tunnel/ bro over/under Tarp 

Hovedvej.

Lokalrådet har tillige haft møde med Esbjerg Kommunes Økonomiudvalg, hvor 

følgende punkter blev drøftet:

Projekt fremtidens Tarp: Etablering af SHELTERS er opgivet på grund af 

vanskelighederne med etablering og vedligehold af toiletforhold ved dem. Der 

arbejdes videre med projektet.

Lokalrådet oplyste, at vi har pengene til at oprette E-sport, men at der mangler 

lokalekapacitet – både en ny hal og lagerkapacitet, ligesom der heller ikke er plads 

på skolen

Etablering af grillplads ved Bryndumhallen og færdiggørelse af området omkring 

hallen.

Udstykning af byggegrunde: Økonomiudvalget oplyste, at der for nuværende ikke 

er planer om udstykninger af grunde i Tarp, men at hvis lokalrådet ønsker, at der 

skal udstykkes grunde i Tarp, kan de fremsende ønsket til Teknik & Miljø.

Er der emner I som borgere i området mener Lokalrådet kan hjælpe med via vores 

kontakter til kommunen, så henvend jer gerne til lokalrådsmedlemmerne.
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LUNDBEK

FODPLEJE

Online bestilling på lundbekfodpleje.dk

Pia Lundbek   •   Landlystvej 104   •   Tarp, 6715 Esbjerg N.  •   Tlf.: 41 61 73 72

Her er plads til

din
annonce
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Tarp Byvej 6C, 6715 Esbjerg N
www.tarpbilvask.dk

Tarp Byvej 6C, 6715 Esbjerg N
www.andershansenauto.dk • tlf. 20 98 81 20

13

          Vil du vide mere, så kontakt Henrik Hansen på 
tlf. 23 41 19 15 eller på mail aasehenrikhansen@gmail.com

Der er nu ledige baner lørdag kl. 10-11
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Træpiller • Træbriketter

Gl. Lifstrupvej 3, 6715 Esbjerg N • Tlf 7516 8037 • www.dansktraemel.dk

Røgesmuld • Strøelse

Handel lokalt • Salg til private

Kvalitet fornægter sig ikke!

Egenproduktionaf træpiller irent bøgetræ
Ring og få et godt tilbud!
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Tarp Køreskole

Tarp Byvej 51 

6715 Esbjerg N

Telefon: 28 78 59 28

tarpkoreskole@bbsyd.dk 

www.Tarp-køreskole.dk
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BILSYN KUN 475,-
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BILSYN KUN 475,-
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Alslevvej 20  •  6715 Esbjerg N

www.kvadratbyg.dk

  •  

Besøg os, og se mere på ry-grafisk.dk

høj kvalitet til tiden...
 ...og til markedets bedste priser

Digitaltryk • Storformat • Folie • Hjemmesider


