Årsberetning Sønderris Lokalråd 13. marts 2012.

Det sker gennem en tidsakse

26. august 2010 indkaldte initiativ gruppen til 1. st. møde om der var interesse for et Lokalråd i Sønderris.
Opbakningen var stor og der blev valgt 4 Sønderris borgere og udpeget 5 andre der skulle repræsenter
foreninger og institutioner i området.
7. oktober 2010 konstituerer lokalrådet sig og laver en strategi for virke og arbejdsgange.
12. okt. 2010 gør vi indsigelse mod opstilling af kommunikationsmast i Skorpionens kvarter, og anviser
alternativ placering på masten ved koloni haverne.
22. nov. godkendes lokalrådet formelt i økonomiudvalget og der tilføres foreningen et driftstilskud fra
kommunen ca. 12.000 kr/år.
15 dec. indsender lokalrådet input til trafik sikkerheds fremmende foranstaltninger i forbindelse med
nedlæggelse af Guldager skole.
4.april 2011 Lokalrådene i Esbjerg Kommune mødes en gang om året med forvaltningsgrenen Vej og Park.
Lokalrådet fremfører flg. Problemstillinger og ønsker. Sct. Hans pladsen (losseplads), løsning skiltning.
Sikkerskoleveje, Krebsestien under vand, løsning den hæves. Boldbanerne bruges til hundeluftning, løsning
skiltning og evt. en hundeskov. Grusning om vinteren i stedet for salt, løsning, der gruset ikke mere med
sand.
3. maj 2011. møde med Vej og Park vedr. sikker skolevej mellem Guldager og Sønderris. Skolebestyrelser og
lokalråd.
17. maj. Møde med økonomiudvalget. Flg. Emner blev drøftet. Sikre skoleveje, udbygning af institutioner,
multibane, Hundeskov, et meget positivt møde, der tegner godt for det fremtidige arbejde i lokalrådet.
August 2011. Formanden for Sønderris Lokalråd udpeges til at deltage i en tænketank om Esbjergs
kommende kulturpolitik, der skal være færdig 1. okt. 2012 (Kultur i byrummet).
Okt. 2011. Lokalrådet retter henvendelse Kultur og Fritids udvalget vedr. finansiering at hjertestarter –
hvem skal betale for det? Kommunen arbejder nu på en analyse og en helhedsløsning på problemstillingen.
Nov. 2011. det arbejdes med en justering af vedtægterne, således at de passer mere praktisk til lokalrådets
arbejdsgang.
1. januar. 2012 der gennemføres vores 1.st nytårsmarch, med stor succes – det er garanteret noget det er
kommet for at blive, dvs. en ny tradition i Sønderris, igen noget der er med til at skabe identitet.
8. marts 2012 det årlige møde med Vej og Park. Her fremlagde vi vores synspunkt om vedligeholdelse om
udenoms arealer ved skole og hallen. Året 2012 er et rigtig jubilæumsår, så det giver forhåbentlig det skub
der skal til. Ønske om hundeskov og gennemgang af skiltningen på vores cykelstier, blev også taget op til
debat.
14.maj 2012. Endnu et møde med Økonomiudvalget. Dagsorden fremsendes i morgen.

