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INFO-skrivelse om aktuelle projekter i HAN (Hundslev – Almsted – Notmark)
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Kære borger i ”De 3 Landsbyer – Midt o Als”
Vi vil med denne præsentation orientere om nogle projekter, som er udsprunget af HAN’s udviklingsplan
2018-28. Vi har gennem noget tid arbejdet med opgaverne i nogle ad hoc-udvalg under landsbylauget,
for at modne idéerne, sikre realisme og få godkendelser på plads. Nu er vi imidlertid kommet til det
punkt, hvor vi har brug for at få inddraget alle jer borgere i en fælles proces - både for at sikre den lokale
opbakning og engagement – men også for at få yderlige inspiration til den lokale udvikling.
•
•

•

•

Vejkataloget: I 2018 udarbejdede ”Vejforløbsgruppen” et katalog med idéer til forskønnelse af
Guderup-vejens forløb gennem ”De 3 landsbyer”, som blev husstandsomdelt. Det blev en slags
udviklingsplan specifikt for vejforløbet.
Projekt ”Midt o Als”: Idéen opstod da der blev lavet en ”Legepladsgruppe”, som skulle arbejde
med etablering af en legeplads ved Notmark Gl. Skole. Da området omkring skolen også er
beskrevet i kataloget, var det naturligt at bringe de 2 arbejdsgrupper sammen for at tage hul på
første etape af udviklingsplanen. Dette arbejde har nu kastet flere ting af sig:
o Opgangsareal til Notmark Gl. Skole: Vi fik i 2020 bevilget kr. 200.000,- fra ”puljen til
borgerinitiativer” til første etape, som nu næsten står klar. Der mangler at blive bygget 2
skure (cykelskur og renovationsskur) på hver sin side af indgangen og et INFO-hus på
fliserne midt i græsset. Disse bygninger laves på nogle arbejdsdage i august og september
måned. Er du lidt praktisk og vil hjælpe med at bygge, så meld dig til os.
o Nyt asfalt på P-pladsen: Ved at trække i nogle (politiske) tråde, fik vi lagt nyt asfalt på
resten af den eksisterende P-plads.
o Produktudvikling af projektet: I august måned søger vi igen puljen til hjælp med at få
professionaliseret materialet omkring vores store projekt ”Midt o Als”, som har et budget
på 4-5 mio. kroner. Vi har fået lavet en fondsscreening og fået bekræftet at idéen er unik og
god, men at vores materiale skal opkvalificeres, da det er i de store fonde, pengene til at
realisere et projekt af en sådan størrelse, ligger. Vi vedhæfter masterplanen for projektet,
så du kan læse det godt igennem. Vi kan afsløre, at der i løbet af efteråret vil komme en
navnekonkurrence til pladsen. Har du lyst til at være med i denne udviklingsproces, så skriv
til os. Materialet lægges både på FB og hjemmesiden og vi opfordrer til at være med i
debatten og komme med gode idéer, så vi kan gøre projektet endnu bedre!!
Historisk Udvalg: Her i juni 2021 har vi fået bevilget næsten kr. 80.000 til et projekt, som handler
om at synliggøre historiske interessepunkter og lokale fortællinger fra vores 3 landsbyer. I den
anledning har vi nu etableret et ”Lokalhistorisk Udvalg”, som bl.a. skal lave materiale, vandreruter
og INFO-tavler til INFO-huset. Er du historieinteresseret og har lyst til at være med, så giv besked.
Næste opgave for udvalget bliver at arbejde med vandrestier, så vi ikke kun bliver et lille isoleret
landsbysamfund midt på Als, men bliver koblet på vandreruterne langs kystlinjen. Dette vil vi også
gerne modtage inputs til.
Aktivitetsudvalg???: Vi ved, at NSU kommer til at flytte deres fodboldtræning ned til Diamanten i
Fynshav. Vi kunne derfor godt tænke os at være proaktive og selv komme med idéer til, hvad
græsarealerne kan bruges til. Måske vi kan lave faciliteter, som kan skabe nye foreninger eller
klubber (som f.eks. Krolf-klubben). Vi ved, at hvis vi er gode til at sikre et aktivt liv omkring Notmark
Gl. Skole, så er der gode muligheder for at bevare den kommunale støtte til vedligehold m.m. af
arealerne. Brænder du for at skabe nye aktiviteter og vil være med her, så giv besked.

Det med kursiv/understregning: Det var mange ting, men fat mod. Alle skal ikke være med alle steder. Men
hvis mange engagerer sig, så kan vi skabe et lokalsamfund i udvikling – og det er i sidste ende det, der gør
vores område attraktivt. Byd ind med meninger og gerne også deltagelse. Tak for den tid, du har brugt på at
sætte dig ind i materialet – vi håber, det lønner sig…..
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