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BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

 

 

   

 

     
 

Østre Gjesingvej 16-20

6715 Esbjerg N

75 45 98 00

Udstilling åben:

Mandag: 7.00-20.00

Tirsdag - Fredag: 7.00-17.30

Lørdag: 8.00-12.00

     
 

  

  

   

 

 

   

 

“Et hus med 80  
 badeværelser”

  

  

   

VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og få sidste udgave af magasinet Badinteriør

Aut. VVS-installatør og kloakmester

Malervej 14  6710 Esbjerg V 
Telefon 7515 6800  www.cwr.dk

CARL W. REIS A/S

Følg os på

75 45 09 90

Brolægning og
anlægsarbejde

v/Thomas Jepsen  Hostrupvej 42A 6710 Esbjerg V
www.esbjerghave.dk

DIN LOKALE GARTNER

BYUDVIKLING – Tre helt 
nye og meget store bolig-
områder vil de kommen-
de år øge indbyggertallet 
i både Sønderris og Gul-
dager, sikre et bredere ud-
valg af boligtyper og måske 
tilføre Guldager en daglig-
varebutik igen.

Sådan lyder visionen fra 
kommunen og håbet fra 
lokalrådet i en ambitiøs 
fremtidsplan for udviklin-
gen, der offentliggøres i 
næste kommuneplan efter 
sommer.

Første etape af udbyg-
ningen – et helt nyt og stort 
boligområde med 138 nye 
parcelhuse vest for Sønder-
ris – er netop sendt i høring. 
Her ventes spaden at kom-
me i jorden i foråret 2018 
for den første af i alt seks 
etaper.

Stor efterspørgsel
De næste trin i den sto-
re udbygningsraket lig-
ger nogle år længere ud i 
fremtiden. Her planlægger 
kommunen endnu to store 
og helt nye boligområder 
med måske 100-150 boliger 
i hver: Dels nord for Gul-
dager Idrætscenter, dels 
nord for Guldager by ved 
Frøkjærvej.

”Vi kan se, at efterspørgs-
len efter at bosætte sig i 
Sønderris og Guldager-om-
rådet er rigtig, rigtig stor. 
Og det kan vi godt forstå, 
for det er et attraktiv om-
råde med god karakter og 
fin sammenhæng i skoler 
og infrastruktur,” forklarer 
formanden for Plan & Mil-
jøudvalget, John Snedker 
(S) om den fremtidige ud-
bygning.

”Guldager Lokalråd har 
fortalt os om deres ønsker 
til den fremtidige udvik-

ling. Det har vi lyttet til og 
taget ind i den kommende 
planperiode. Det er jo et 
helt nyt og jomfrueligt om-
råde, og vi sender det ud 
som et konkret forslag i den 
kommende planperiode.”

For udvalgsformanden er 
det også vigtigt, at de nye 
boligområder får et blan-
det udbud af boliger, så der 
ikke kun er tale om f.eks. 
traditionelle villaer. 

Der skal også være mu-
lighed for tæt-lav bebyggel-
se og f.eks. seniorboliger, 
så folk kan blive boende i 
området, selvom de måske 
ikke længere orker et stort 
hus med stor have.

Godt mix af boliger
”Lige præcis mixet er me-
get afgørende. Når vi har 
et mix af boligtyper, har vi 
også et godt mix af men-
nesker og aldersgrupper,” 
fremhæver John Snedker.

For de helt nye områder 
ved Guldager er der ikke 
så mange konkrete data at 
berette om endnu. Det hø-

rer også med til historien, 
at de markerede områder 
på kortet er en del af visi-
onen, men intet er besluttet 
endnu.

”De nye områder lægges 
ind i forslaget til Kommu-
neplan 2018-2030, der kom-
mer i høring efter sommer-
ferien. Det er så nyt, at der 
ikke er tænkt mange tan-
ker for det endnu,” forkla-
rer planchef Peter Bagge fra 
Esbjerg Kommune.

”Men næste skridt efter 
Sønderris-udbygningen er 
Guldager – vi kigger både 
på nord og syd, vi skal så 
have afklaret rækkefølgen. 
Og det er jo ikke sådan, at 
man nødvendigvis skal 
være færdig med Sønder-
ris-delen først,” tilføjer 
planchefen, og samme to-
ner lyder fra udvalgsfor-
manden.

Det ligger dog i kortene, 
at man ikke tager hul på 
Guldager-delen, før de nye 
udstykninger i Sønderris 
er godt på vej. Her er de 
seneste grundsalg dog gået 

14 Citroën C1 Seduction Clim, hvid, aircon 31 64.900
10 Citroën C4 1,6 Hdi Seduction, 5 d., rødm., udstyr 66 84.900
12 Ford B-Max 1,6 TDCi Titanium, kobberm., udstyr 81 139.900
08 Jaguar XF 4,2 Premium, Luxury aut., koksm. 135 329.900
17 Ford Focus 2,3 SCTi 350 RS, blåm., udstyr, fabriksny 0 669.900
13 Renault Clio IV 1,5 dCi Expression, sort, 5 d. 75 99.900
10 Audi A3 2,0 TDi Sportsback, koks, klima, alu 247 119.900
10 Peugeot 308 1,6 HDi Comfort Plus, aut, sort, 5 d. 57 109.900
12 Opel Vivaro 2,0 CDTi, 9 prs. bus, sort, lille kørekort 89 249.900

www.heiselberg-auto.dk

7516 0088 • 4016 0088
JANUARVEJ 2, 6705 ESBJERG Ø

Andrup

VAREVOGNE + MOMS
11 Ford C-Max 1,6 TDCi 115, Trend, klima, hvid 79 75.900
12 Ford C-Max 1,6 TDCi 115, Trend, klima, sort 78 79.900
14 BMW 120D aut, sort, klima, udstyr, alu 124 179.900
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som varme hveder før St. 
Bededag, men realistisk set 
ligger de helt nye områder 
måske otte-ti år ude i frem-
tiden.

Guldager Lokalråd blev 
i sidste uge orienteret om 
kommunens visioner på 
et møde med økonomiud-
valget, og formanden ser 
generelt meget positivt på 
planerne.

Vigtigt landsbypræg
”Det er spændende områ-
der at bygge i, men det er 
også vigtigt for os at bevare 
landsbypræget i Guldager. 
Vi tror på, at det bliver at-
traktivt, hvis vi bevarer en 
landsby, hvor man kender 
hinanden og opretholder 
fællesskabet,” siger Jørn 
Gade Petersen, formand for 
Guldager Lokalråd.

”Det er vigtigt, at de ting 
hænger sammen, men det 
er også vigtigt at komme op 
på 11-1200 indbyggere, så vi 
kan tiltrække en dagligva-
rebutik på længere sigt,” 
siger ’borgmesteren’ i Gul-

dager, 
der p.t. kan 
mønstre ca. 950 
sjæle.

”Vi tror jo på, at der fort-
sat er mange, der gerne vil 
bo i vores område. Det kan 
vi også se, når vi har huse 
til salg herude – der er ikke 
lang liggetid. Esbjerg Inter-
national School tiltrækker 
jo også mange beboere, og 
det ville da være helt na-
turligt med folk på skolen 
at bo tæt på.”

Fuld opbakning
Derfor har lokalrådet også 
udtrykt fuld opbakning 
til planerne og roser i øv-
rigt kommunen for godt 
samarbejde. Men forman-
den minder om, at udbyg-
ningen skal laves rigtigt. 

”Man er jo også tæt på 
at bygge de forskellige by-
områder sammen. Så det 
er vigtigt, at man ikke får 
københavnske tilstande, 
hvor man kører fra det ene 
område til det andet uden 

at ane, hvor man 
er henne,” advarer Jørn 
Gade Petersen.

Han peger desuden på 
vigtigheden af, at infra-
struktur og skoler m.m. 
skal være gearet til at mat-
che udviklingen. Børnene 
fra Guldager skal f.eks. 
have god mulighed for at 
komme gennem de nye 
områder på vej til Sønder-
risskolen.

I den forbindelse har 
kommunens planafdeling 
også markeret to mulige 
placeringer af endnu en sti-
tunnel under Tarphagevej 
med forbindelse gennem 
det nye boligområde ved 
Sønderris.

Tekst: Kurt Henriksen
Illustration: Casper Heiberg
og Esbjerg Kommune
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150 nye boliger i seks etaper
UDSTYKNING – Et 
areal på over 31 hektar 
mellem Sønderris og Gul-
dager skal de kommende 
år udstykkes til omkring 
150 nye boliger. 

Lokalplanen for om-
rådet, der nu er på vej i 
høring, udlægger udstyk-
ning til åben-lav bebyg-
gelse i form af fritliggen-
de parcelhuse og tæt-lav 
bebyggelse i form af ræk-
kehuse, gårdhavehuse o.l., 
som det hedder.

En gennemgående grøn 
kile nord-syd skal binde 
området, der skal være 
en ’grøn ankomst’ via 
stamvejene til de tre bo-

ligområder, og der bliver 
en række grønne oaser 
i bebyggelsen med bl.a. 
regnvandssøer samt lege- 
og bålpladser. 

Lokalplanen åbner des-
uden mulighed for, at der 
kan opsættes en mobil-
mast i det sydøstlige hjør-
ne af området på maks. 24 
meter, og det har andre 
steder haft potentiale for 
at lægge op til debat.

Den gældende lokal-
plan for det eksisterende 
villakvarter overfor den 
nye udstykning giver mu-
lighed for etablering af 
rundkørsler ved koblin-
gen af vejene Skorpionens 

Kvarter og Skyttens Kvar-
ter til Sønderrisvej. 

Denne del af lokalplan 
317 vil dog blive aflyst, 
’da planer om rundkørsler 
ikke længere er aktuelle’, 
hedder det i forslaget til 
den nye lokalplan.

De nye udstykninger 
udbydes i seks etaper (op-
rindeligt syv), der startes 
i den sydlige ende, og 
tegningen herover viser 
et eksempel på, hvordan 
området kan disponeres. 

Hvis alt går planmæs-
sigt med plangrundlag og 
formalia, kan spaden gå i 
jorden for de første huse i 
foråret 2018.

Sønderris

Esbjerg Int. School

Auraskolen  
afd. Sønderris

Mulig placering  
af stitunnel

Mulig placering  
af stitunnel


