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Medlemmerne arbejder

Hvad er et Lokalråd?
Esbjerg Kommune har i alt 19 lokalråd, der er oprettet for
at styrke nærdemokratiet i den store kommune.
Tanken er, at lokalområderne skal have mulighed for at
komme til orde overfor det politiske system og dermed
have mulighed for at fremføre de synspunkter, behov og
problemer lokalområdet har.

frivilligt
Medlemmer vælges på
generalforsamlingen
Alle der er bosat eller
arbejder i Sædding-Fovrfeld
kan vælges
Rådet holder møde ca. en
gang om måneden
Rådet modtager økonomisk

Lokalråd har en høringsret i forhold til kommunale tiltag,
der har særlig betydning for deres område.
Der afholdes årlige møder mellem lokalrådene og
økonomiudvalget, hvor de overordnede planer og
problemer for området diskuteres.
Der afholdes ligeledes årlige møder mellem lokalrådene
og Vej&Park, hvor praktiske problemer omkring trafik,
miljø og natur drøftes.

tilskud fra Esbjerg Kommune

… men lytter de?
Det er Sædding-Fovrfeld Lokalråds opfattelse, at
kommunen rent faktisk lytter til os, og hvilke problemer vi
fremfører.
Naturligvis er der økonomiske begrænsninger for hvad vi
kan få gennemført, men alt bliver diskuteret på vores
fællesmøder med Esbjerg Kommune.

KONTAKT OS!
Lokalrådet ønsker at være
bindeled mellem borgerne i
området og Esbjerg Kommune.
Derfor kan alle borgere i
området kontakte os med
forslag, problemer og andet,
som de synes vi burde drøfte
med Esbjerg kommune.
Se hvordan på bagsiden.
Intet er for stort, og intet er for
småt.

Projekter og sager
Senest har Sædding-Fovrfeld beskæftiget sig med bl.a.
De grønne områder
Sædding-Fovrfeld har skøn natur hele vejen rundt, med
både havet, skove, enge og søer. Desværre bliver det ofte
forsømt, og vi har derfor brugt meget energi på at holde
kommunen fast på, at området er vigtigt og skal
vedligeholdes ordentligt.
Ådalen på toppen
Lokalrådet arbejder sammen med kommunen i et
sundhedsprojekt i området.
Trafikproblemer
Vi følger aktivt med i de store trafikudfordringer vi har på
bl.a. Parkvej, og vi ønsker en sikker trafikafvikling for alle
typer trafikanter.
Byvandring og besøg
Lokalrådet har arrangeret historisk byvandring i området
samt besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet for alle områdets
borgere.

Kontakt lokalrådet
Formand
Ole Jacobsen
Sprogøvej 39
6710 Esbjerg V
Telefon: 75 15 25 19
Mobil: 40 11 32 44
olejacobsen@sport.dk
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