ÅRSMØDET 15. marts 2017
UDVIKLING I LOKALOMRÅDET
Hvad har vi arbejdet med i 2016/2017
Sønderris Lokalråd blev etableret 26. august 2010
I Lokalrådet i Sønderris arbejder vi med:
- Tryghed i lokalsamfundet
- En bydel i bevægelse
- Alsidige tilbud til alle i samarbejde med de etablerede foreninger
- Godt og konstruktivt samarbejde med Esbjerg Kommune
- Et attraktivt sted at bo
- Vedligeholdelse/videreudvikling af området
Fokuspunkter 2016/17
- Sønderris Centret
- Sti hen over marken mellem Jupitervænget og Marsvænget
- Fovrfeldt Ådal
- Vedligeholdelse af cykelstier / fortove
- Sikker skolevej mellem de 3 afdelinger af Aura skolen Hjerting/Sønderris/Brøndum
- Svare på høringer fra Esbjerg Kommune
- Nye udstykninger i Sønderris
- Nytårsmarch
- Spis sammen arrangement
- Deltagelse i møder med Vej og Park, Teknik og Miljø samt Økonomiudvalget,
Esbjerg Kommune
Krebsestien
Lokalrådet har gennem flere år ytret ønske om, at forbedre
Krebsestien med respekt for naturen.
Dels ved at gøre selve stien lidt bredere og ved at rabatten
bliver slået lidt oftere i løbet af sommeren.
Dette synes vi er blevet hørt og efterkommet.
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MIDTGÅRD
Efter et turbulent år i 2015 overlevede Midtgård sparekniven.
Til stor glæde for ikke kun Sønderris borgerne, men mange i
Esbjerg Kommune.
Det er et af de unikke steder, hvor man stadig kan tage hen uden at
skulle betale for det og så nyde de mange små åndehuller

HJERTESTARTER
SØNDERRIS HALLEN
Hjertestarteren, som i første omgang blev doneret af Tryg
fonden og placeret i foyen i Sønderris hallen.
Senere har man i Lokalrådet sørget for at den blev hængt
op udenfor ved hallen, tilgængelig for alle Sønderris
borgene.

ENERGISTIEN
Stien, som etableret af Sønderris Sportsklub, og som nu
kan benyttes af alle.
Endnu en af de gratis glæder som man kan finde i
Sønderris.

UDENDØRS
MOTIONS CENTER
Ideen startet af Sønderris Sportsklub
Ligger der hvor Energistien starter og slutter.
Samme sted findes en skøn legeplads for børn.
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BÆNKE TIL ET LILLE HVIL
Der er blevet sat bænke op rundt omkring i hele
Sønderris, så man kan tage sig et hvil undervejs.

Sti fra busholdeplads til fakta
Efter henvendelse fra flere med et ønske om en sti langs vejen fra
busholdepladsen på Sønderrisvejen og ned til Fakta, er der efter at
Lokalrådet ved møderne på kommunen har videregivet dette ønske,
etableret en grussti

NYTÅRSMARCH
En årlig tilbagevendende begivenhed.
Vi mødes 1. januar kl. 13.00 ved hallen i Sønderris og går en tur rundt i
Lokalområdet (mellem 3-5 km) hvor vi ser på nye tiltag fra det
forgangne år.
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Sønderris centret
Efter henvendelse til Kommune vedr. Sønderris Centret og dets
fremtid er der kommet skred i de nye planer.
Og så går det det pludselig stærkt…........

Sønderris 1995
Sønderris har været gennem en kæmpe udbygning og udvikling
gennem de sidste 20 år.
For at illustrere denne kæmpe udvikling har jeg hentet et luftfoto fra
1995

Sønderris 2016
Det er sådan Sønderris ser ud i dag.
Næsten helt udbygget, og med en masse grønne oaser.
Det er dette område vi skal vedligeholde, udvikle og værne om
fremover, så det fremover ligesom i dag er et godt, trygt og attraktivt
sted at bo.

Side 4 af 5

Sønderris i fremtiden
Lokalplanen for området forventes behandlet politisk
september/oktober, og sideløbende startes detailprojekteringen af
området. Afhængig af vejrlig efterår/vinter, som har betydning for
byggemodningen, har vi derfor forventeligt grunde til salg først i 2018.

ER VI STADIG SØNDERRIS……..??
Har vi tabt vores identitet undervejs?
Hvor er den beslutning taget?
Vi skal stadig stille spørgsmåls tegn/ bevare/forsvare/udvikle
og værne om vores dejlige område i Sønderris
Jeg håber blot, at vi i Sønderris kan stå sammen om det
gode arbejde i lokalområdet, som blev startet for mange år siden
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