
Til  

 Plan og Teknik 

Kommuneplan 2018 i høring      

Vedr. Bosætning og kollektiv trafik i Alslev 

 

I forbindelse med det i kommuneplanen indskrevne trinbræt/standsningssted på nærbanen ved Alslev. Vil 
vi på opfordring af flere Alslev borgere, endnu engang fremsende ønsket om, at kommunen vil arbejde 
aktivt for etableringen af et trinbræt ved Alslev. Til gavn for hele Varde kommune.  

Vi retter opmærksomheden på, at Varde kommune ved flere lejligheder har givet udtryk for, at   
kommunen ønsker flere tilflyttere. Sådan en bosætning kan fremmes ved, at forbedre den lokale 
infrastruktur mellem Varde kommune og fællesprojektet med Esbjerg kommune. --- Storbyregion Esbjerg. 
Forventelig vil en hurtig og kort transporttid gavne projektet.  

Hvis infrastrukturen virker, vil det konkret betyde, at en familie kan spare mindst en bil, idet man kan 
benytte kollektiv trafik til arbejdspladserne i Esbjerg, den anden ægtefælle kan evt. cykle til Varde, børnene 
kan passes i daginstitution, eller gå i skole i Alslev. 

Der er særdeles stor erhvervsaktivitet, uddannelsesaktivitet samt mange gode kultur tilbud i Esbjerg. Varde 
kommune kan derfor udfordre Esbjerg kommune på blandt andet, byggegrunde, Afstanden til den 
internationale skole i Guldager, gode og nære daginstitutioner, gode og nære skoler, (med stigende elevtal) 
gode og nære fritidsmuligheder, foreningslivet, naturen, mark, skov og sø, samt et erhvervsvenligt miljø, 
hvor der ikke er langt fra ansøgning til godkendelse.  Det er jo blot noget af det som vi kan tilbyde i Alslev.  

Ved at benytte et standsningssted ved nærbanen kan også cykel medbringes i toget og derfra hurtigt 
komme videre til hjemmet/arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen/kulturtilbuddet m.v. En ide der også 
har opbakning fra Rådet for Bæredygtig Trafik. 

Der kunne helt sikkert i forbindelse med Storbyregion Esbjerg, fremføres endnu flere gode argumenter for, 
at etablerer et trinbræt ved Alslev. 

Vi ser frem til, at man fra kommunen side ser udgifterne, som en investering i kommunens fremtid. 
Bosætterne vil jo primært være unge aktive familier, som bidrager positivt til kommunens indtægtsside og 
være en del af det aktive liv i Alslev.   
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