Notat
Møde med Bryndum lokalråd den 17.november 2020 kl. 16.
Deltagere fra Bryndum lokalråd:
Mogens Brandhøj formand.
Anker Mark Jensen, sekretær,
Frode Andreasen
Kenneth Nielsen
Fra Esbjerg Kommune
Erik Jespersen
Morten Anderson
Peter Bagge (referent)
Inden mødet var der en besigtigelse af forsinkelsesbassinnet i Bryndum
nord hvor der er søgt om opsætning af en mobilmast hvor der er søgt om
mobilmast.
Fortalt om den proces der er i gang, med behandling i PMU, der er mange
indsigelser.
Drøftet alternative placeringer og udfordringerne ved disse master.
Møde holdt på Forum gl. skole der i dag er beboerhus/fritidscenter.
Skolen lukket i 1968
Erik med kort indledning og baggrund for mødet, primært en uformel
snak med lokalråd.
Alle lokalråd besøges, men ikke to møder har været ens.
Primært omkring samarbejde, drøfte lokale forhold, ris og ros.
Også et ønske om at se lokaliteterne.
Høre hvad der rør sig rundt omkring, hvad der er af aktuelle sager.
Hvordan vi kan bruge hinanden bedre.
Mogens
Det med at komme tæt på lyder godt.
Borgerforening og lokalråd vil gerne have at embedsmændene også er
tæt på, har ofte været politikerne og udvalgsformænd. Det er også
vigtigt, men kan være en ide at have embedsværket med.
Erik
Det er en fordel for os at være tæt på, se det i virkeligheden.
Mødet med politikerne er også vigtigt. Ting kan let blive politiske.
Teknik og Byggeudvalget vil gerne ud og møde lokalrådene, denne gang
sætte de 1 time af til snakken.
Et møde hvor fokus er på det der er aktuelt i lokalområdet,en snak om de
konkrete forhold.
Forvaltningen vil deltage i disse møder.
Ved budgetlægningen blev der afsat 750000 kr. til at følge op på
landsbyplanerne.
Som er ekstra midler til lokalrådene. I de kommende 4 år.
Der var en snak om landsbyplanerne der ligger, og vi anbefaler at
lokalrådet se på dem inden mødet med Teknik og Byggeudvalget
Lokalrådet har lagt vægt på en mærkesag frem for alt for mange sager.

Erik: måske skal man over et par år spare op til et større projekt.
Lokalrådet føler at man bliver lyttet til, tager lidt tid ind i mellem, men
der lyttes er oplevelsen.
Der er ønsket om f.eks. støjdæmpende asfalt der er efterkommet,
støjvold osv.
Lokalrådet spurgte til om der ved den kommende undersøgelse af vejstøj
arbejdes med konkrete målinger på stedet eller om det er ved
beregninger.
Drøftet effekten af støjvolden.
Virker nok bedst for dem der er tæt på.
Den tætte beplantning havde en bedre effekt, end nu hvor den tætte
beplantning. underskoven, er fjernet.
Drøftet søen og det grønne område nede bag bageren i Tarp, hvor der nu
klippes to gange årligt, hvor der før gik kvæg som naturpleje, det
stoppede da der blev fundet lyng på arealet, men nu klippes det hele og
ligger som græs.
Morten undersøger hvorfor og svarer lokalrådet om baggrunden for det
der sker, at der nu klippes græs og ikke går dyr som naturpleje.
Det blev drøftet om noget af rydningen af ”underskoven” kunne være
vejdirektoratet?
Svar:
Det store græs/hedeareal med rester fra den gamle lufthavn/flyverskjul
har på et tidspunkt været afgræsset, men på grund af borgerklager, er
det blevet opgivet for en del år siden.

Der er blevet ryddet lidt beplantning ved rundkørslen Vesterkystvejen og
Storebæltsvej i år, for at gøre jordformationerne mere tydelige. Det er
dog så langt væk fra beboelse at det ikke har indflydelse på støj ved de
private huse.

Snak om biodiversitet.
Lokalrådet tilkendegav at udsendelsen fra Hjørring kommune om hvad
de gør, var inspirerende.
Der er noget vi kan gøre noget ved.
Alt for meget klippes i rabatten alt for ofte.
Vigtigt at man sikre større biodiversitet.
Udnævnt sig selv til bi-by.
Erik
Der er en politik på vej om ønsket om større biodiversitet.
Finde en klog måde at gøre det på.
Så alt ikke bare klippes.
Men vi skal også se på holdbarheden af asfalt, fliser osv. Så de ikke
nedbrydes.
Så det er noget der lige skal arbejdes med, langtidseffekten af et ændret
vedligehold skal med i vurderingen, men også enig i at der skal gøres
noget.
Drøftet hvad der kan gøres uden at det koster noget.
Hvad der er bedst og måske i virkeligheden billigst.
Næringsfattige jorde har ofte et højt antal blomster, varierende arter.
Erik
Kan landbruget spille en rolle, hvad er interessen i de?t.
Frode.
Det værste en den ensformighed vi har fået skabt.
Store ens marker, uden blomster. Majs, græs osv. Vi skal lære at der
foregår meget under jorden.
Vi skal have et større sædskifte, det vil gøre en stor forskel.
Også noget der blomstre hele året rundt, så insekterne har en mulighed
for at finde levesteder.
Også det at dyrke afgrøder der kan spises af mennesker bør der være
fokus på.
Mogens
Affaldsområdet er det også Teknik & Miljø?
Roser til dem.
Containerplads på et fælles areal. Plus færre madspande Affald har været
meget imødekommende med at finde en løsning. Tak for det.
Det er billigere for beboerne og der spares arbejde.
Affaldsposerne til mad
De sorteres fra så indholdet sendes til biogas, mens selve posen sorteres
fra.
Der har været fejl i nogle af de første poser, men det er rettet nu
Spørgsmål til affaldssorteringen.
Den bløde plast fylder meget i det der sorteres fra.

I dag forbrændes det.
Men på sigt vil det blive frasorteret og genanvendt.
Den nye fabrik der kommer i Esbjerg er netop sådan en fabrik.
Snak om hvad der sker med affaldet.
Til Holsted hvor det laves til pulp, og så til biogasanlægget ved
Korskroen.
Erik
Hvordan er boligsituationen i lokalrådets område, er der særlige behov,
flere boliger osv. særlige typer?
Lokalrådet
Måske flere lejeboliger mellem bageren og Brugsen i Tarp.
Der kunne godt lave Lejerboliger
Og man kunne løfte området ved hallen, lave en hal mere, der er i dag en
skole hal som bruges rigtig meget.
Fremtidens Tarp, et arkitektprojket der viser hvad man kunne.
kan søges på nettet.
Der er vist hal og område C hvor der kunne være boliger.
Løfte og samle omkring skolen i Tarp. Kunne give mere liv og samling
Erik
Er det en mulighed for at man selv løfter omkring at få bygget en hal.
Ja, men det er ikke lige til at finde dem der skal starte med at løfte
opgaven, som er en stor opgave.
Kræver nogle folk der vil gøre arbejdet, ellers kan man ikke finde midler
ved fond raising.
Kender godt Caroline som man også bruger.
Teknik og Miljø kunne godt se på planen, og se på de muligheder der er
for måske at kunne finde midler til det.
Frode.
Kunne man bygge nogle ældreboliger som så bruger den nedlagte skole
til aktiviteter Der er mange ældre i området, som kunne være aktuelle
kommende beboere.
Og så kunne den nedlagte skole få en ny funktion
Erik
Seniorfællesskaber kan være en mulighed.
Der er et politisk ønske om at midlerne til almennyttige boliger skal også
bruges i de mindre bysamfund, ikke kun de større byer.
Forskel på ældreboliger og plejeboliger.
Dette er noget andet, disse seniorbolig fællesskaber.
Som er efterspurgt
Spørgsmål om
Shjelters ved Darum - de nye. Hvem har den løbende drift, rengøring,
toilettet ved parkeringspladsen osv. ved Sneum sluse.
Morten ser på det og svarer tilbage

Svar:
Toilettet ved Sneum sluse drifter vi sammen med de andre offentlige
toiletter, som kat. 3. dvs. rengøring 2xugenligt sommer og 1xugenligt
vinter.
Der er ikke pt. Shelters derud, men et ønske om et madpakkehus som
lokalrådet arbejder på at få midler til.

Snak om det at der skal informeres når der sker noget i området.
Så lokalrådet kan svare borgerne når de spørger hvad det er der sker i
lokalområdet
Sende referatet fra mødet til lokalrådet.

