
ÅRSMØDET 12. marts 2019 lokalrådets beretning 
 
Sønderris Lokalråd blev etableret 26. august 2010 
 
I Lokalrådet i arbejder vi med: 

- Tryghed og sikkerhed  
- En bydel i bevægelse 
- Gode vilkår for foreninger 
- Godt og konstruktivt samarbejde med Esbjerg Kommune 
- At fastholde området som et attraktivt sted at bo 
- Vedligeholdelse/videreudvikling af området 
- Samarbejde mellem foreninger, institutioner, skole og erhvervslivet 
- Fra Vugge til grav, seniorbofællesskaber, plejehjem/ældrecenter 
- Deltage i udgiverforeningen af Sønderriset 
- Støtte gode initiativer 

 
Fokuspunkter 2018/19 

- Udvikling af Masterplan for Sønderris 
- Kommunal Vedligeholdelse forpligtigelser 
- Sikker skolevej, Knallertkørsel, mm. 
- Indgået i høringssvar i udvikling af Esbjerg Kommune 
- Nye udstykninger i Sønderris 
- Nytårsmarch 
- Deltagelse i mange møder med kommunen  

- Vej og Park 
- Teknik og Miljø 
- Økonomiudvalget. 
- Formandsmøde for alle lokalråd i kommunen 
- Møde for tilflyttere 

- Klager: plankeværk, reklamer, beplantning mm. 
- Tilkørsel forhold til Rema og fakta 
- Sønderris 40 år 
- Grønærten 
- Krible-krable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krible Krable 
 

• Sidste sommer Sønderris’s nyeste attraktion officiel blevet indviet. Krible Krablestien ved 
Stjernesøen, er et sted hvor der er rigtig mange forskellige krible krabledyr, som børnene 
kan lærer at kende ved selvsyn. Projektet er støtte af Nordea Fonden, stenen har Sønderris 
lokalråd givet et tilskud til 3500 kr. Snoren blev klippet af Formanden for Kultur og 
fritidsudvalget. Projektet er nu en del af Midtgård/Myrthuegård. 

 

• Fakta om projektet 
Krible Krable-universet er udviklet i et samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR 
Ramasjang. Målgruppen er 0-8 årige børn i daginstitutioner, skoler og SFO, samt 
børnefamilier. Formålet med projektet er at inspirere børn og voksne til at gå på opdagelse 
i naturen samt at inspirere og motivere pædagoger og lærere fra daginstitutioner, 
indskolingsklasser og SFO til at igangsætte læringsforløb ud fra emnet ”Krible Krable”. 

 
Vej og Park 
 

• Sikker skolevej, tunnel, chikaner på cykelsti v/skolen, skiltning ved Rema og Fakta. 

• Beplantning rundt om fakta 

• Parkeringsforhold ved skolen 

• Møde d. 10 januar med kommunen og Gulager Lokalråd vedr. placering af 2 nye tunneler 
Og som samtidig løser problemet med en Sti fra busholdeplads til Rema og Fakta 

• Seminar og tryghed og sikkerhed i trafikken 
 
Økonomiudvalget 
 

• gang om året bliver lokalrådet inviteret til møde med økonomiudvalget, og her lykkedes 
det os at overbevise dem om at det var en god ide at der i det kommende budget blev 
afsat penge til udvikling at en Masterplan for Sønderris og vi fik de 250.000 kr. 

 
Knallertkørsel 
 

• Vi har igennem længere tid været chikaneret at uhæmmet knallertkørsel på cykelstierne i 
Sønderris. Har fået henvendelser fra urolige forældre til børn der benytter skolen og 
institutionerne, som flere gange har måtte springe for ”livet” når du krydser stierne med 
børnene. Pt. er der en chikane/cykelbom, vi kunne godt tænke os en mere, således 
området afgrænset af bomme i hver sin side af skoleområdet, ud imod parkeringspladsen. 
 

• Lokalrådet har lavet en politianmeldes om problemet, men kan dog ikke få aktindsigt om 
der er sket noget i sagen. Men politiet siger at vi bør melde alle farlige situationer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nytårsmarch 
 

• Traditionen tro har Sønderris lokalråd har for 8. gang arrangeret nytårsmarch i Sønderris. 

• Kl. 13 var der ca. 100 forventningsfulde mennesker mødt op ved hallen og iført varmt tøj 
og gode travesko. Nogle havde også deres hunde med. 

 

• Vi om forbi Erisvænget, hvor der bygges på fuld kraft og som er 1. etape af områdets 
nyeste udstykning og Sønderris gård er ved at gennemgå en renovering, skal i fremtiden 
være en privat børneinstitution. Resten af turen var bare en nydelse, på ny asfalterede 
cykelstier, med udsigt til den flotte udtynding der er sket i de 40 årige beplantede 
læbælter. 

 

• Efter gåturen og masser dejlig frisk luft og gode snakke, sluttede vi som sædvanlig af med 
gratis varm aspargessuppe i foyeren. 

 
 
Udbygning af Sønderris 2019 
 

• 1.del at udstykningen blev solgt hurtigt og er næsten udbygget. 
 

• En del af området er udlagt til tættere lav bebyggelse 
Jeg har haft møde med arbejdernes boligforenings formand og direktør vedr. etablering af 
Seniorboliger, i forbindelse næste udstykning. Desuden har jeg haft møde med borgmester 
Jesper Frost Rasmussen, et positivt møde, da det passer godt ind i byens politik på 
seniorområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Masterplan 
 

Pt har vi haft et par møder og Inge fra SSK, Maria bruger af skole og institutioner og 
undertegnede indgår i arbejdsgruppen, Skolen vil indgå i ad-hoc opgaver.  

 
Formål   

• Projektet har til formål at give Sønderris’ borgere, foreninger og erhvervsliv mulighed for at 
drøfte bydelens fremtidsmuligheder med Byrådet og give dem mulighed for selv at påvirke 
bydelens udvikling positivt.  

 
Mål 

• At levere en udviklingsplan for Sønderris, der kan danne basis for den fremtidige 
byudvikling. 

 

• At engagere borgere og erhvervsdrivende i Sønderris til at tage ansvar for bydelens 
fortsatte udvikling. 

 
Projektbeskrivelse 

• Projektet udspringer af Byrådets ønske om en strategisk udviklingsplan for Sønderris. 
 

• Projektet skal igennem by-analyse og dialog med borgere, foreninger og erhverv i Sønderris 
munde ud i en oversigt over udviklingspotentialer, målsætninger og projekter, der skal 
danne rammen for den fremtidige byudvikling i og omkring Sønderris. 

 

• En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sønderris Lokalråd, Sønderris 
Sportsklub, erhvervslivet og borgere i Sønderris har indledningsvis peget på følgende 
emner som udviklingsplanen skal forholde sig til: 

 

• Udvikling af de tre centrale mødesteder og deres indbyrdes sammenhæng; hallen/skolen, 
Midtgård og lokalcenteret.  

 

• Fremtidssikring af arealer til skole og fritidstilbud, herunder mulighed for udbygning af 
hallen, bedre omklædningsfaciliteter og mere parkering. 

 

• Sønderris er fortsat under udbygning. Der skal ske en videreudvikling af Sønderris’ grønne 
områder i takt med at bydelen udbygges, herunder sikring af grønne områder i de nye 
boligområder samt placering af en hundeskov.  

 

• Arbejdsgruppen har herudover peget på, at Sønderris er stedet, hvor man har det hele. Det 
er den forventning man har, når man flytter til området og det er vigtigt for områdets 
attraktivitet, at Sønderris fortsat kan leve op til den forventning.  

 

• Projektet igangsættes i relation til Vision 2020 for Esbjerg Kommune. 
 
 
 
 
 
 



Kommende projekter/arbejdsopgaver i 2019/2020 
 

- Spis sammen 
- Ny organisering, uddelegering af konkrete ansvarsområder til rådets medlemmer 
- Følge kommunens udstykningsplaner nøje 
- Udarbejdelse af Masterplan 
- Borgermøder - Borger inddragelse i udvikling af Sønderris 
- Hold Sønderris ren 
- Tilkørselsforhold ved Rema og Fakta 
- Cykelsti til Markusskolen. 
- Andre forslag !!!!!!! 

 
 
 
 
 
 


