Årsberetning Sønderris Lokalråd 11. marts 2014.
Lokalrådet har afholdt 6 ordinære møder siden sidste årsmøde. Møderne foregår normalt på
skolen, der er servicen bedst – kaffe og kage. Desuden har rådets medlemmer været
repræsenteret i mange andre sammenhænge i kommunal regi.
Vi har haft møde med Vej og Park, og resultatet heraf er blevet:





At der etableres ny cykelsti fra Uranusvænget til nuværende stisystem
At der undersøges om det er muligt at lave fortov fra Skyttens kvarter til indkøbscenteret
via busstoppestedet.
At der undersøger muligheden for at etablere en Hundeskov i Sønderris
Generel forbedring af vedligeholdelse af stier mm. I samarbejde med borgerne, der kan
rette henvendelse gennem lokalrådet, hvis der er noget man er utilfreds med.

Vi skal snart til endnu et møde med Vej og park, så hvis der er nogle ideer vi skal tage med – så er
der mulighed for det.
Det årlige møde med Økonomiudvalget er noget vi ser frem til. Her får vi mulighed for at
konfrontere beslutningstagerne med de problemstillinger/udfordringer der måtte være i
Sønderris. Sidst have vi flg. ting til dagsorden:










Generelt får vi lov til at fortælle/ give en status om Sønderris – på samme måde som jeg
gør nu.
Sagen om Jupitervænget 57, hvor kommunen havde givet lov til at etablere en institution
for udsatte børn/søskende. De havde lært en del af denne sag og fremadrettet vil de
ændre proceduren ved lignende tiltag.
Vi fik en god snak om de fortsatte udbygningsplaner af Sønderris. Indtil videre er der jf.
lokalplanen ikke planer om at inddrage de sidste jorde vi har i den nordlige del af Sønderris.
Men Lokalrådet er kommet med en indstilling til, hvilke hensyn kommunen bør tage, hvis
området inddrages til beboelse eller lignende.
Kommunens indførelse af gebyrer for at låne kommunale lokaler blev også vendt.
Sønderris har selv bidraget en del med opførelsen af Multicenteret. Vi følte derfor at vi
blev straffet med denne gebyrordning. Efterfølgende er der sket en mindre opblødning på
området, så det er ikke alt vi skal betale for.
Børneinstitutionerne i Sønderris blev også vendt. Der er efterhånden ved at være
pladsmangel. Charlotte der repræsentere institutionerne i Lokalrådet havde lavet et forslag
til hvordan problemerne kunne løses. Et forslag de tog til sig. Nu bliver der spændende at
se, hvor meget de har lyttet. Der er netop bevilget 8 mil. til udbygningen af Galaksen.
Vi nåede også lige at tale om hvorledes vi kunne trafiksikre vores skoleveje med chikaner,
skilte og en form for hajtænder, da der er mange farlige steder, hvor cykelstierne krydser
hinanden.

Generelt er møderne med kommunen meget positive. Dog kræver det at vi er godt forberedte
(alle forvaltningscheferne er der også).

Jeg har også som formand for lokalrådet haft den fornøjelse at deltage i et udvalg, der skulle
komme med nye input til en nu kulturpolitik, der bl.a. handlede om kultur i det offentlige rum. Har
allerede bidraget til omforandring af et stykke Kongensgade til Borgernes gade, lige som der er
kommet en APP’s om kultur seværdigheder i kommunen. Sønderris er også nævnt et par steder
med kunstværkerne af Neils Peter Bruun og Lis Andersen.
Museumsforeningen syntes også at Sønderris var interessant at besøge. Jeg som formand for
lokalrådet og bosiddende i Sønderris siden 1978, stod for arrangement sammen med Peter
Hundebøll, der har næsten lige så mange år på bagen – set i forhold til Sønderris.
En rigtig god måde at profilerer Sønderris på. Der var rigtig mange at de 40 gæster, der fik en helt
anden opfattelse af det Sønderris stor for.
I forbindelse med afholdelse af Sønderrisdagene var Lokalrådet for 1.gang officielt med.
Jeg havde som formand den store fornøjelse at holde få lov til at holde en åbningstale og klippe
snoren i forbindelse med indvielsen af den ny multibane.
Vi var også med præsentationsmaterialet og havde fået lavet en standplads for at synliggøre vores
virke. Der var nu ikke den helt store interesse for vores tilstede værelse – men vi prøver igen.
Der er helt anderledes med vores Nytårsmarch. Der er der fuldt hus. En succes vi nok er nødt til at
sætte begrænsninger på. Vi har simpelt hen ikke udstyr til mere en de 80 personer vi var ved den
sidste nytårsmarch. Det er rart med denne nye tradition i Sønderris - igen noget, der er med til at
skabe identitet.
Spissammen arrangementerne er også fint besøgt. Her kan vi også komme til at støde på
logistikmæssige problemer, men vi er begyndt at købe nogle flere gryder. Cafeen har også fået
købt et ekstra komfur, så vi håber at det giver nogle flere muligheder. Næste Spissammen
arrangement er den 25. april.
I løbet af 2013 blev Energistien indviet her i Sønderris. En natur sti på ca. 6 km der går igennem
Sønderris, som i vil kunne se, er der blevet opsat henvisnings skilte, motionsredskaber, af både
den moderne type og den lidt mere gammeldags slags, der er lavet af træ og placeret i
Tusindårsskoven ved Midtgård, nye bænke mm.
Der er også blevet etableret en mountainbike cykelsti gennem en af de små ”skove” her i
Sønderris.
Esbjerg Kommune har ansat en bosætningskoordinator, der skal medvirke til at fremme
bosætningen. Lokal rådet har haft et par møder med hende. Hvad Sønderris er for en bydel og
hvad vi står for - er nu at finde på kommunens hjemmeside. Vi er også med i den
præsentationsfolder potentielle tilflyttere for tilsendt.
Vi har også fået tilknytte en kommunalansat Fundraiser, der kan bidrage med gode ideer til
fremskaffelse af økonomisk grundlag for nye udviklingsprojekter i Sønderris. Det har allerede
resulteret i at vi har fået 14.600 kr. til træ redskaberne og bænke i skoven omkring Midtgård.

Esbjerg Kommune har ansat et antal Landsbypedeller. Der er baseret på seniorjobordningen.
Pedellerne kan udføre arbejdsopgaver for lokalsamfundene - foreninger og Lokalråd, der laves
ansøgninger, som vurderes et par gange om året. SSK er kommet med i denne omgang, med noget
ekstra grundig rengøring i spinningslokalet – så her er der også muligheder for at få hjælp.
Lokalrådet har indgået en aftale med Trygfonden om at overtage den Hjertestarter der pt.
Befinder sig i hallen. Det er meningen, at den flyttes udenfor så alle Sønderris borgere kan tilgå
den døgnet rundt. Prisen er ca. 2000 kr. pr/år
I november 2013 var der kommunalvalg. Lokalrådet arrangerede et gammeldags vælgermøde,
hvor de politiske partier sad i panel og havde fået en bunden opgave, hvor de skulle komme med
deres forventninger til Sønderris’s her nu og i fremtiden. Ca. 40 personer kom og vi fik alle en god
eftermiddag, hvor der var mange gode oplæg og debatter. Alle så Sønderris som en mønster
bydel, og skelede tit os, når de skulle fortælle den gode historie.
Resultatet af kommunalvalget blev også at jeg blev valgt i byrådet endnu engang. Desværre blev
det også farvel til dette lokalråd, som jeg har været formand for siden starten i 2010. Jf. vores
vedtægter kan en byrådspolitiker ikke vælges til lokalrådet, men kan selvfølgelig godt deltage på
det mere uformelle plan.
I formålsparagraf står der, at vi skal arbejde på Sønderris skal være et dejligt sted at bo og færdes
i.
Så jeg håber derfor at Lokalrådet fortsat vil arbejde på, at Sønderris kommer til at fremstå, som en
bydel, der er attraktiv at bo i og med mange sundhedsfremmende tilbud, både for de helt unge og
de ældre.
Den 27 marts er der møde med Vej og Park, 28.april har vi møde med Økonomiudvalget.
Dagsorden fremsendes i morgen. Vi håber, der kommer nogle gode ideer frem i løbet af aftenen.
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