Årsberetning Sønderris Lokalråd 08. marts 2016
2015/2016
2015 Startede den nye bestyrelse traditionen tro med vores årlige møde Esbjerg
kommune med henholdsvis:




Teknik og Miljø
Vej og Park
Økonomi udvalget

Vi har bl.a. haft focus flg. emner





Den gode historie om Sønderris – fortsætter denne
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.
Lokaleproblemer for Sønderris Sportsklub.

I løbet af året har lokalrådet også drøftet og svaret på flere høringer fra Esbjerg kommune
heriblandt nogle vedr. skoleområdet i Esbjerg:





Placering af specialklasser
Indskrivning til bh. Klasser
Optagelser af elever / frit skolvalg
Institution på Sønderrisgaard

Efteråret kom og også kommunens sparekatalog , hvor vi erfarede, at ”Midtgaarden”
pludselig var en af spareområderne.
Tilbage i arbejdstøjet for at tage kampen op. Dette kunne vi ikke sidde overhørigt. Hverken
for beboerne i Sønderris, eller resten af Esbjerg Kommune. Der er rigtig mange forskellige
brugere fra forskellige steder af Esbjerg Kommune.
Midtgård er sådant et unikt sted for alle i Esbjerg Kommune. Et sted som vi skal værne
om og kæmpe for at der vil være plads til det i fremtiden.
De gode ting i 2015/2016:
-

Midtgården overlevede, og kan glæde og oplyse mange i fremtiden
2 nye oversigtkort opsat på energistien ved legepladsen v/motionsreskaberne og
ved Midtgård
Krebsestien er blevet bredere.
Etableret sti fra busholdeplads ved Sønderrisvejen til Fakta
Påbegyndt nyt asfalt på dele af cykelstierne.

Årsberetning Sønderris Lokalråd 08. marts 2016
-

Sønderrisbogen er blevet udgivet og kan købes i medlemservice SSK
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.
Ny hjemmeside for Sønderris www.soenderris.com
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