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2014/2015 

2014 Startede den nye bestyrelse traditionen tro med vores årlige møde med Økonomi 

udvalget ved Esbjerg Kommune. Her var nogle af punkter på dagsordenen bl.a.  

- Den gode historie om Sønderris 

- Ældre / senior boliger i Sønderris (Kommunegarantier til boligforeninger mm). For at 

kunne slutte cirklen i Sønderris ”Fra vugge til grav” mente vi at sidste step måtte 

være, at der blev tænkt alm. Boligbyggeri for seniorer i Sønderris. 

Arbejdsopgaver i 2+24/2015 

 

- Den nye skolestruktur. Lokalrådet har fået en høring og har svaret på denne 

- Hjertestarteren er blevet flyttet udenfor ved hallen i Sønderris 

- Lokalrådet har ydet støtte til 2 formål: 

- 1: Udgivelse af en kulturhistorisk bog om bydelen Sønderris ( kommer forhåbentlig i 

2015) 

- 2: Projekt ”Sønderrishallen for alle” 

- 2 arrangementer i samarbejde med SSK Cafeen med Cafeen som tovholder og 

ildsjælen og Lokalrådet som praktiske medhjælpere. 

- Vores årlige Nytårsmarch 1. januar som er en skøn tradition med dejlig suppe. 

-  

Det årlige møde med Vej og Park, hvor flg. Punkter blev vendt: 

 

- Udbedring af huller på cykelstierne i og omkring Sønderris 

- Bedre oversigt ved cykelsti krydsene – evt. fældning af træer og buske 

- Krebsestien – gøres bredere, da der i løbet af sommeren kommer mange 

brændenælder i siderne og de bliver ikke holdt nede. D.v.s. en væsentlig forbedring 

kunne være hyppigere slåning af kanterne på Krebsestien. 

- Nåer der bliver fældet træer/buske i læbælterne ved stierne i Sønderris blivewr der 

ikke ryddet op eller også tager det meget lang tid. Hvis vi kunne garantere stille vind 

året rundt ville det heller ikke være noget problem, men når det begynder at blæse 

op, lander grene/kviste på cykelstierne og skaber en farlig vej. 

- Grusbelagt sti ved/Sønderrisvejen fra busstoppested til Fakta – Hvor langt er man 

nået. 

 

Vi skal indberette til kommunen, når vi ser nogle ting på stierne og området i Sønderris, 

som trænger til at blive udbedret. 

Dette kan gøres ved at downloade en APP til sin mobiltelefon – GI ET PRAJ – tage et 

billede og så sende det. Så skulle det lande hos Vej og Park med de korrekte koordinater 

+ et billede af problemet. 

 

-  



Årsberetning Sønderris Lokalråd 24. marts 2015  

Formand for Sønderris Lokalråd, Jannie Ulriksen 


