Det gode
liv i fritiden
Oplevelser i fritiden er grobund for livskvalitet og fællesskab. Maritime aktiviteter
samles på Esbjerg Strands havneø, og foreninger og lokale projekter får et løft,
der stiller Esbjerg Kommune stærkt på den sportslige og kulturelle scene.
Maritimt miljø på havneø
Med det ambitiøse projekt Esbjerg
Strand forvandles den nordlige del
af Esbjerg Havn til et attraktivt byområde. Esbjerg Kommune investerer
24 mio. kr. i et nyt maritimt center til
en samlet pris på 43 mio. kr. Centret
bliver etableret på Esbjerg Strands
kommende havneø, der samler de
maritime foreninger i et fælles miljø.

Løft til lokalsamfund
I Skads-Andrup planlægger lokale
ildsjæle byggeri af et nyt kultur- og
fritidscenter, som Esbjerg Kommune
støtter med 10 mio. kr.
I Bramming bliver 2 mio. kr. sat af til
et løft af byens samlingspunkter ved
Skøjtesøen og Ishockeysøen.

Kraftcenter for motorsport
6 mio. kr. er målrettet den fortsatte
udvikling af Esbjerg Motorsportscenter. Medlemmerne får et nyt klubhus,
sikkerheden får et yderligere løft, og
infrastrukturen på anlægget styrkes.

Ny model for tilskud

de lokaletilskud og gebyrer, som
er knyttet til brugen af lokaler for
foreningernes aktiviteter. Det er der
afsat en pulje på 6 mio. kr. til.

Mere kunstgræs
Gl. Vardevej er Esbjergs idrætsmekka,
og 2,6 mio. kr. er sat af til en ekstra
kunstgræsbane på det store anlæg.
Projektet skaber endnu bedre vilkår
for de mange fodboldspillere i
EfB’s amatørafdeling.

Nye vandrutsjebaner
To nye vandrutsjebaner til i alt 3,4 mio.
kr. skal være med til at trække endnu
flere børnefamilier til Svømmestadion
Danmark.

Øvrige tiltag
• Udskiftning af lysanlæg på vinterbaner, 5,4 mio. kr.
• Fritidstilbud til elever med særlige
behov, 3,3 mio. kr.
• Fiskeri- og Søfartsmuseets 50 års
jubilæum, 1,8 mio. kr.
• Ribe Vikingecenter, 1,7 mio. kr.
• Kontingentfrie klubber, 1,6 mio. kr.

I dialog med foreningerne vil Esbjerg
Kommune finde en ny model for

Gang i kommunens foreningsliv
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