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Tømrermester knokler med ny daginstitution
								på Sønderrisgård
PRIVATPASNING - Til
sommer skulle den historiske hovedbygning for
Sønderrisgård i udkanten
af Sønderris gerne runge af
liv og leg i en helt ny, privat
daginstitution.
Det er i hvert fald tidsplanen for tømrermester Michael Bjerring Madsen fra
MM Multibyg i Bryndum,
der overtog ejendommen
tilbage i 2013. Siden har han
bøvlet noget med projektet
og ifølge eget udsagn også
med Esbjerg Kommune.
Men nu er en ny lokalplan
for området sendt i høring
frem til 26. november.
Den åbner for at drive
daginstitution i den bevaringsværdige hovedbygning og desuden at opføre
nye bygninger, herunder
en sportshal, hvor byggefelterne er udlagt efter samme princip som
en firelænget gård.
Daginstitutionen skal
kunne rumme op til
140 børn, der får god
plads at tumle på udvendigt.
”Tanken var fra
start at lave børnehave, og siden prøvede
vi at udstykke til boliger,
men det ville kommunen
ikke være med til. Vi har
mødt meget modspil undervejs, men det er blevet
vendt til noget positivt nu,”
fortæller Michael Bjerring
Madsen.

Strid om tegltaget

Han viser rundt i den statelige hovedbygning, der emmer af fortidens storhed,
men også af ekstra forfald
gennem halvandet år, hvor
projektet stod stille.
”Vi havde lagt undertag
og lægter på og ville have
lagt sort matglaseret tegl,
men kommunens arkitekter forlangte rød. Derfor
stod renoveringen stille i
halvandet år, inden vi blev
enige om det røde. Og nu
har vi så måttet pille alle
lægter og isolering af og
starte forfra igen,” sukker
håndværksmesteren.
Hvorfor vil en tømrer lave en
børneinstitution?
”Jeg har selv børn, og det
har min medarbejder Kasper også. Da vi så det her,
kunne vi se, at det var Esbjergs bedste udenomsarealer. Vi har nogle tanker om
bedre udeliv, og der er ikke
mange steder med gode
udenomsarealer for børneinstitutioner,” forklarer Michael Bjerring Madsen.
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Sønderrisgård

Nye bygninger senere

Første fase i projektet er
den gamle hovedbygning,
som er på over 900 kvm, så
den skulle i sig selv kunne
rumme de 140 børn. Dertil
kommer så senere de nye
bygninger og en eventuel
sportshal.
”Det kun hovedhuset, der
skal være klar fra start – de
øvrige bygninger er fremtidige projekter. Men hele

Sønderrisgård
på
adressen Merkurvænget 57 i Sønderris kan
føre sin historie tilbage
til 1500-tallet, og den
har lagt både navn og
jord til det meste af det
store boligområde.
Oprindelig var det
en firelænget gård,
hvor den nuværende
hovedbygning
blev
opført i 1890 og nu er
klassificeret med ’høj
bevaringsværdi.’
I 1958 blev gården
overtaget af Nis Bruhn,
som i 70-erne solgte
jorden til Esbjerg Kommune, der udstykkede
de mange boliger.
Den store storm i
1999 var hård ved de
gamle avlsbygninger,
som derefter blev revet
ned, og enken Grethe
Bruhn solgte i 2013
Sønderrisgård til Michael Bjerring Madsen.
daginstitutionen, hvis det
bliver en langsom start?
”Fem år. Folk må vente og
se, men der kommer nogle
spændende ting, som folk
ikke har set før. Noget børnene får glæde af. Vi skal jo
prøve at se, om vi ikke kan
gøre noget ekstra og gøre
det attraktivt den vej.”
Tekst og foto: Kurt Henriksen

Sønderrisgård daterer sig helt
tilbage til 1500-tallet, og den
nuværende hovedbygning
blev opført i 1890.
De højloftede stuer og flere
elegante detaljer viser lidt
af fordums storhed, men
halvandet års ufrivilligt stop
for renoveringen – uden tag
på bygningen - har sat sine
spor på det bevaringsværdige
stykke Sønderris-historie.

