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1. Præsentation 

Borgmesteren redegjorde for kontaktpunkter i den nuværende organisation. 
Hjerting Borgerforening vil etablere kontakt til ny direktør for Teknik & Miljø, Erik 
Jespersen.  

 
2. Forskønnelse af P-plads ved Sydbank 

Hjerting Borgerforening konstaterer, at det hidtil, trods tilsagn om lokal finansiering  
ikke er lykkedes at finde en model der har kunnet gennemføres. 
På baggrund af drøftelse af baggrunden er det vedtaget, at dialogen genoptages med 
målsætning om, at finde et omfang der kan holdes inden for lokal 
myndighedsbehandling, drift og kvalitet. 
 
Aftale: Hjerting Borgerforening arrangerer møde med de involverede parter. 
 

3. Hold Hjerting Ren 
Hold Hjerting ren har været afviklet de seneste 3 år, koordineret med DN’s 
landsdækkende affalds indsamlings kampagne. Esbjerg Kommune har hidtil tilbudt 
udlån af indsamlings trailer. Denne løsning er ikke brugbar til dette arrangement 
hvor der indsamles ca. 1000 kg affald. 
 
Aftale: Esbjerg Kommune er enig i at deltagelse i arrangementet vil være naturlig og 
vil revurdere, om der for 2020 kan tilbydes levering og tømning af 
affaldscontaineren. 
 

4. Trafik – flere gode resultater 
Inden for trafikområdet er samarbejdet rigtigt godt. Der er givet positiv 
tilbagemelding på cykle-op stribning i forbindelse med færdiggørelse af slidlag efter 
separatkloakeringen i Hjerting Strandvej fra Amigovej til Gl. Guldagervej.  
 
Aftale: Esbjerg Kommune bekræfter, at cykelafstribningen udføres i forbindelse med 
øvrigt opmærkning efter udførelse af slidlag. 
 

5. Cykelsti på Strandpromenaden 
Hjerting Borgerforening har modtaget henvendelse ang. skiltningen på 
Strandpromenaden. Den nuværende skiltning anviser begge de to farvede belagte 
striber inden for træpromenaden til gående. I det oprindelige projekt, var der 
disponeret med en stribe for gående og en stribe for ”aktivitetsbånd”. 
I praksis benyttes striben nærmest P-båsene som cykelsti. Denne anvendelse synes 
mest sikker, idet bredden af vejbanen ikke levner plads til både krydsende biler og 
cykler. 
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Info: Esbjerg Kommune har vurderet henvendelsen og fastholder at det, ud fra en 
sikkerhedsvurdering, findes mest optimalt, at cykler er henvist til kørebanen. 
Skiltningen ændres således ikke. 
Esbjerg Kommune orienterede om at kommunen er i dialog med politiet om en 
gennemgang af skiltningen for en vurdering af behovet for forbedring. 
 

6. Skolestien 
Projektet har stor bevågenhed i Hjerting. Esbjerg Kommunes bidrag i forbindelse 
med genetablering af ”torvet” for genopstillingen af mindestenen fra den oprindelige 
kirkedal, er lokalt modtaget meget positivt.  
 
Info: Esbjerg Kommune bekræfter at masterplanen for Skolestien indgår i 
planlægningen og godkendelse af arbejder og projekter i området. For veje og 
pladser er nærmest forestående kendte projekt separatkloakeringen. 
Hjerting Borgerforening påpeger at der jvnf. masterplanen er lagt op til at Esbjerg 
Kommune vil planlægge trafikregulering i området, og at løsninger det kan 
understøtte planen bør være klar til indarbejdes i kommende projekter. 
Det trafikregulerende tiltag består i et ændret vejprofil i forbindelse med separat 
kloakeringen af Skolestien. En indsnævring af vejen vil bidrage til at reducere 
trafikken og hastigheden.  
 

7. Lukning af havpool 
Esbjerg Kommune orienterede om, at det, nu er besluttet at tage havpoolen ud af 
drift. I første omgang fyldes poolen med sand. 
 
Aftale: Esbjerg Kommune overvejer muligheder for at lukningen kan skabe nye 
anvendelser for området. Esbjerg Kommune forventer at indkalde relevante parter til 
nærmere drøftelse af løsninger herfor. 
Hjerting Borgerforening bekræfter interessen for at deltage i dette arbejde, og 
påpeger, at bør findes i løsning der både er mere sikker og mere rekreativ en alene 
stående opfyldning. 

 


