
Endrup Lokalråd  ”Byen der har bevaret sin idyl” 

Møde med Økonomiudvalget 
D. 10. april 2013 

 

1: 

Vi vil gerne diskutere teledækningen i Endrup og omegn. Kan kommunen gøre noget? 

 

2: 

Folketingets nyligt vedtagne nedrivningspulje, gælder den også i Endrup og omegn? 

 

3: 

Byggegrunde i Endrup er medtaget i landsbyplanen, men det er jo bare et idekatalog. Vi håber på, at 

det igen bliver attraktivt at bo i Endrup, når Sneum Å projektet og dambrugsarealet engang bliver 

færdiggjort. Så ville det jo være fint, hvis der var ledige byggegrunde. Hvem gør så hvad? 

 

4: 

Bliver der stillet en "fondraiser" til rådighed fra kommunen til at søge midler til gennemførelse af 

landsbyplanen? 

 

5: 

Stiller kommunen affaldscontainer til rådighed til affald i forbindelse med indsamling af affald, d. 

21. april 2013 (Ren By). 

 

6: 

Vi er meget kede af, at ny teknik og mentalitet hos kommunen betyder at valgstedet i Endrup er 

lukket ned! Var det en mulighed at indrette bogbussen (den har i forvejen internetforbindelse), som 

mobilt valgsted, som et tilbud til ældre medborgere? 

 

7: 

Bestyrelsen bag Endrup Møllekro er rigtig glad for bevillingen på de 60.000kr. hvert år i tre år, 

2012-2014, som en erstatning for de manglende indtægter fra fiskesøen. Opgaven for bestyrelsen 

omkring kroen består så i, at få nye aktiviteter i gang, evt. på dambrugsarealet, som giver en 

tilsvarende indtægt. Men da arealet stadig ligner et "bombet lokum", søger de hermed en 

forlængelse af bevillingen på et år. 

 

8: 

I lighed med tildligere dagsordener ved mødet med Økonomiudvalget, vil vi gerne gøre 

opmærksom på behovet for cykelstier - sikker skolevej mellem Endrup og Grimstrup og mellem 

Endrup og Bramming, men vi vil også gerne diskutere/foreslå, at der i disse krisetider evt. etableres 

"discount cykelstier", i lighed med cykelstien langs Størsbølvej, så vi kan få flere cykelstier 

etableret for de samme penge. 

 

9: 

Giver de nye regler for aktivering mulighed for oprettelse af en stilling som "landsbypedel"? 

 

10: 

I lighed med den trend, der vises fra den nuværende regering omkring øget fokus på forbedring af 

de offentlige transportmidler, ønsker Endrup Lokalråd at høre Økonomiudvalgets holdning til 

forbedringer/fortsat opretholdelse af det offentlige transportsystem i kommunens yderområder. 



Endrup Lokalråd  ”Byen der har bevaret sin idyl” 

 

Helt konkret, hvorledes vil kommunen forholde sig, hvis Region Syd beslutter ikke længere 

økonomisk at understøtte rute 48 mellem Vejen og Esbjerg? 

 

Hvis kommunen vælger ikke at understøtte rute 48, vil det ikke længere være muligt for borgerne i 

Endrup samt opland at komme til hverken Esbjerg eller Vejen. Hvilket alternativ vil Esbjerg 

Kommune kunne give borgerne for at komme til kommunens hovedby? 

 

11: 

Udsmykning af rundkørsel ved frakørsel 72. I referatet fra sidste års møde med Vej Og Park, at 

Esbjerg Kommune har den holdning, at der ikke skal være udsmykning af rundkørslen. I referatet 

fra mødet med Økonomiudvalget står der: "DET er ikke politisk behandlet.". Endrup Lokalråd 

forsat, at der bliver etableret udsmykning, gerne i en eller anden form for samarbejde, således at 

muligheden for at promoverer Bramming, Esbjerg og Endrup bliver udnyttet. 
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