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Vi vil meget gerne have flere 

med i vores udviklingsgruppe. 
Det er et spændende arbejde, 

hvor vi har mulighed for at få 

realiseret nogle idéer. Vi kan 
både bruge frivillige, som kan 

lide at arbejde med hænderne 

og som kan lide at koordinere 
og planlægge. 

De 3 landsbyer 
— midt å Als 

F IRMANAVN 

INFO til borgere i de 3 

landsbyer: 

• Vi er en lille gruppe, som arbejder med forskønnelse af vores 

vejforløb langs Guderupvejen igennem de 3 landsbyer. Vi ønsker 

at skabe et attraktivt område, som folk skal lægge mærke til, når 

de kører igennem. Det skal danne et indtryk, som giver tilflyttere 

lyst til at bosætte sig i en af de 3 landsbyer. Vi er i den forbindelse 

særligt opmærksomme på Sønderborgs strategi for at fremme 

udvikling i lokalområder, skabe sammenhæng i infrastruktur og 

turisme. 

Juni 2018 

Masterplan for 

vejforløbet igennem 

Vejforløbsgruppen: Ken Olav Aebeloe, Michael Jørgensen og Poul Harald Harald Holm 



HAN Landsbylaug

SIDE 2 

 

Her ses stenstøtten rejst til minde for den alsiske digter 

Martin N. Hansen, som står ved Almsted Korsvej.  

Martin N Hansen er den største digter i Als’ historie og var 

med til at stifte dialektselskabet ”Alsingergildet”, som har til 

formål at værne om det alsiske sprog og kultur. 

Han er kendt for digte som ”Med en Blomm i e Hat”, ”Lad 

voss syng om Mari” og ”Ad min Vårsti o Als”. Mange af dem 

er der sat melodier på. 

I 2002 blev der udgivet en CD ”Æ nynner en vis” med en 

samling af hans digte, som sangeren og musikeren Søren 

Frieboe nyarrangerede og indspillede med en til lejligheden 

sammensat gruppe.   

Han boede i Hundslev og er begravet på Notmark Kirkegård. 

SIDE 19 

Landsbypedeller 
Det bliver ikke kønt af sig selv: 
 

Vi vil med dette katalog på samme tid opfordre de af jer, der har tid og 

lyst til at være med til at vedligeholde de 3 landsbyer, til at overveje 

om du skulle være med til at være landsbypedel her i HAN. 

Der ligger stadig nogle opgaver her i området, som kommunen lige nu 

bruger udgifter på at passe. Måske vi med tiden kan få frigivet nogle af 

disse opgaver - f.eks. klip-

ning af fodboldbanerne. 

Disse midler kunne bruges 

til at honorere landsbype-

dellerne for deres store 

indsats - som en symbolsk 

”tak for hjælpen”.  

Vi foreslår, at de fleste ting 

etableres så vedligeholdel-

sesfrit, som muligt. Det kan 

dog ikke helt lade sig gøre. 

HAN kunne også lave en 

årlig arbejdsdag, hvor vi 

ved fælles hjælp kommer til bunds med f.eks. forårsklargøringen. Det-

te vil både styrke fællesskabet i landsbyerne og øge stoltheden over det 

skønne område, som vi har fået skabt sammen. 
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Den sidste sammenhæng 
Så er turen ved at være slut: 
 

Vi har nu beskrevet turen gennem det meste af vores 3 landsbyer. Der 

er tidligere beskrevet, hvordan vi forestiller os overgangen ud til Alm-

sted samt hvordan arealerne omkring byportene og byskiltene skal se 

ud. 

 

Der er stadig nogle små huller, f.eks. 

lige før og lige efter svinget mod 

Almsted eller mellem kirken og 

Hundslev. Her forestiller vi os at der 

som på billedet kan etableres bund-

dække med bærbuske eller små bær-

træer, som særligt om vinteren beva-

rer nogle flotte farver. 
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SIDE 4 

”De 3 landsbyer - midt o Als” 
På landkortet? 

Vi vil gerne brande de 3 

landsbyer, som ligger midt på 

Als som perler på en snor. Vi 

har indtil nu lavet forkortelsen 

”HAN” som en fællesbeteg-

nelse. Men det er kun os loka-

le, det siger noget. Man kan 

ikke af navnet udlede noget 

om placering og indhold. Vi 

foreslår derfor at der skabes et 

supplerende brand, som kan 

huskes og forstås længere væk. Vi har lavet ovenstående motto, som vi vil 

foreslå på næstkommende borgermøde. HAN Landsbylaug modtager natur-

ligvis også alternative forslag. Vi vil have vores landsbyer til at være synli-

ge - om ikke på Danmarks - så i hvert fald på Als’ landkort. 
 

Hvordan kommer vi dertil? 

Gruppens idéer er udsprunget i kølvandet på visionsarbejdet med vores ud-

viklingsplan, som har været til behandling på et borgermøde. Vi har jævn-

ligt kontakt med vores landsbykoordinator, som kan hjælpe med at sætte os 

i forbindelse med de folk, som har kompetencer både indenfor anlægsarbej-

de og projektering. De vil hjælpe både med at etablere det, som kan realise-

res her og nu (f.eks. beplantning) og med at rejse finansiering og planlægge 

de større investeringer. F.eks. står Kommunens Landdistriktsudvalg på 

spring for at støtte os i at skabe egnsudvikling.  

Vi er i vores research faldet over mange gode idéer rundt omkring. Vi har 

også været ude på nettet for at finde en masse gode eksempler. Dem vil vi 

her i kataloget præsentere. Vi håber med denne masterplan at kunne inddra-

ge jer medborgere. Vær med i arbejdet og kom med gode forslag, så vi kan 

kvalificere udviklingsplanen og stå tilbage med de bedste projekter. Arbej-

det er allerede gået i gang med plantning af flerstammede buske og påske-

liljer her i efteråret. Sammen med HAN Landsbylaug laver vi en prioriteret 

handlingsplan, så vi kan sætte handling på de næste ting snarest. 

SIDE 17 

Fælles oplevelser: 
 

Der afholdes jævnligt arrangementer på pladsen ved siden af skolen, 

hvor der er en krolf-bane. Bag ved skolen vil vi skabe endnu flere mu-

ligheder for fælles oplevelser. Der skal etableres et friluftsområde med 

shelters, bålhus, lege- og motionsredskaber. Der skal naturligvis også 

være borde og bænke på fliser i et 

pænt miljø med så lidt vedligehold, 

som muligt. Vi har også en drøm om 

at supplere saunaen indenfor med et 

vildmarksbad udenfor, så det kan 

blive et sted, man som vandrende 

turist vil tage en overnatning i som-

mertiden (Sønderborg Turistbureau 

vil reklamere for det). Men vi håber også, vores egne borgere vil gøre 

brug af området - f.eks. en søndag eller en dejlig sommeraften. Det 

giver i hvert fald bedre faciliteter 

ved vore lokale arrangementer.  

Aktivitetsområde 



SIDE 16 

Turistinfo-hus: 
- Der skal på P-pladsen være et kort over 

de 3 landsbyer, som viser gå-ruter i 

landsbyerne og på stier i området. 
 

- Vi skal have synliggjort stisystemet i 

Rumohrgård Dyrehave. Vi håber også, 

der bliver etableret nogle flere gå- og 

ridestier. Disse skal bindes 

sammen med stier i de andre 

landsbysamfund, f.eks. via 

stendigerne i Alm-

sted ud til Almsted 

Lyng og gerne vi-

dere til Asserballe. Det passer ind i 

Sønderborg kommunes vision om et 

sammenhængende stisystem for van-

dreturister. 
 

-Vi vil lave en guide, som fortæller 

historien om de gamle bygninger i 

landsbyerne. Her har vi brug for al den 

historie, der kan samles sammen. Ved hver  bygning med en gammel 

historie, skal der sættes en tavle med en fortælling. Disse vigtige punk-

ter skal tegnes ind på det store kort med en foreslået gå-rute. 

Ture i vores lokalområde 

Stendigerne ved Almsted 

SIDE 5 

Vi vil gerne lave en 

fælles byport for de 3 landsbyer. I denne vil vi fremhæve Martin 

N. Hansen som den samlende faktor for de 3 landsbyer, hvor han 

boede, ligger begravet og bliver mindet med en søjle. Hans 

forfatterskab skal blive et vartegn, som symboliseres ved en åben 

bog, man passerer ved indkørslen til de 3 landsbyer.  

Vi forestiller os, at 

der rundt om bogen 

prydes med nogle 

buske eller blomster 

samt at der ved jorden 

er kort klippet græs. 

På skiltet er teksten: 

”HAN, de 3 landsbyer 

- midt o Als”. På 

bagsiden af bogen 

skal der med stort stå 

”MOJN” 

Vi har forsøgt at 

visualisere et 

anderledes møde med 

et landsbyfællesskab 

(indbindingen i 

brunt). 

Byporte 

 

De 3 Landsbyer 

   - midt o Als           

  MOJN 
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Byskilte 

SIDE 15 
          - Der står lige nu en sokkel til 

en skulptur, som vi havde 

udstillet nogle år via Lands-

byforums ”Fremmed art”. 

Der kommer en ny skulptur 

senere. Det har givet os en 

idé om, at de grønne afsnit 

også skal have nogle sokler, 

så det bliver en lille skulp-

turpark fra lokale kunstnere 

rundt om P-pladsen. I starten 

søger vi udstillingsting i 

Sønderborg Kommune. 

  
 

Men har du noget at udstille, så kontakt os! 
 

De nuværende info-bokse i hver landsby skal 

erstattes med nye bokse i aluminium og glas 

med en TV-skærm foroven, hvor lokale akti-

viteter synliggøres sammen med vores hjem-

meside. Her må også gerne køre reklamer for 

andre aktiviteter i Sønderborg Kommune lige-

som på de store standere i hovedbyerne. For-

neden skal der være en låge, der kan åbnes til 

plakater. Standerne skal 

stå i et pænt stenbed.  

 

Ud til vejen ønsker vi at 

rejse en stander med skil-

te, så vi får synliggjort de 

lokale erhvervsdrivende i 

HAN. Hver erhvervsdri-

vende kan få lavet et skilt 

med logo + adresse skre-

vet på, så man kan finde 

derhen. 

? 

? 
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Et attraktivt mø-

dested for ”de 3 

landsbyer”: 
 

Vi foreslår, at der først 

og fremmest laves en 

navneændring, så den 

gamle skole får et fæl-

les navn for hele områ-

det. Forslaget er 

”Landsbyernes Hus” og 

bliver foreslået til næst-

kommende borgermøde. Der skal et stort skilt på bygningen med navnet. 
 

- På skråningerne bl.a. op til Notmark-

hus og Guderupvej skal der være pænt 

bunddække og en pæn trappe op til 

Notmarkhus samt ned til stadion. 

 

- P-pladsen skal have nyt asfalt og der 

skal laves markerede P-båse. Der skal 

laves en inddeling, som gør det svært 

for lastbiler at komme ind og parkere. 

Her bliver P-pladsen udvidet ned til venstre for bygningen, mens noget 

andet fjernes til nogle anlagte sektioner. 

 

- Sektionerne etableres som et flot opgangsparti til indgangen og en mid-

tersektion med en info-tavle. Begge 

steder skal der stå flotte bænke (se 

side 4) lavet af de pallehaver, som vi 

har fået leveret og hvor der kan vokse 

små træer eller buske. Græsset skal 

klippes og så skal der være en pæn 

stenkant mod asfalten og belysning. 

Notmark Gl. Skole eller…..? 
SIDE 7 

Byskiltsmiljøer: 
Vi vil lave nogle særlige byskilte, som 

skitseret forneden. 
 

- De skal stå i et ensartet miljø, som 

skal være gennemgående ved hver vej-

skilt og indkørsel til landsbyen igennem 

hele vejforløbet. 
 

- De små græsplæner med rosenbede 

ved busstoppestedet er gode eksempler 

på et sådant miljø. Der skal findes en 

”grundskabelon” for formen på afsnitte-

ne med byskilte. Disse zoner skal på 

samme tid give en chikane på vejen, 

som kan virke fartdæmpende. 
 

- På byskiltene skal der forneden være et historisk afsnit på en 

metalplade, som beskriver netop denne landsbys særlige kende-

tegn. De vil dermed blive et stop på vejen for vandrende turister, 

der interesserer sig for egnens historie. Disse byskilte skal derfor 

stå på samme side som cykelstien. 

SKITSE OVER BYSKILTE FRA SIDEN OG FORFRA 



Lygtepæle på cykelstien 

SIDE 8 

Oplyst cykelsti: 
 

Vi vil binde de 3 landsbyer sam-

men med en oplyst cykelsti. Det 

skal både give et trygt miljø om 

aftenen og være med til at frem-

hæve detaljer på vejen gennem landsbyerne også efter mørkets frem-

brud. 
 

Billedet er er tilfældigt fundet på internettet, så der skal vælges en mo-

del. Prisen er naturligvis større ved en særlig valgt model, som f.eks. i 

Ketting. Dette vil derfor være afhængig af søgning af midler fra puljer 

og fonde. Vi vil dog gerne have en tilbagemelding på, om der er særlige 

ønsker til modeller eller vi blot skal vælge en standard. Vi vil dog anbe-

fale, at det på strækningen fra busholdepladsen til byskiltet ud mod Gu-

derup bliver med solceller, så der spares udgifter til nedgravning af kab-

ler - eller på hele strækningen, da de er CO2 neutrale. 

SIDE 13 

Hvad kan du bidrage med? 
 

Vi opfordrer til, at man på private områder både sørger for at have godt 

opryddet, men også tænker i forskønnende tiltag. Det har vi allerede 

gode eksempler på her i landsbyerne.  
 

Med vores fokus på vejforlø-

bet gennem de 3 landsbyer, 

vil vi særligt understrege 

værdien af, at der her er area-

ler, som er gjort til flotte om-

råder - som her ved Notmark, 

hvor man påtænker at lave et 

lille parklignende område 

med frugttræer.  
 

Brug fantasien ;o) 

Private områder 
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Insekthoteller 
 

Hvis vi vil skabe noget 

anderledes, så er en 

anden vej til at gøre 

vejforløbet kendt at 

stille insekthoteller 

med 100 meters  inter-

valler gennem alle 

landsbyerne. Der er 

allerede ved at blive 

udbudt kurser i frem-

stilling af dem, så vi 

forestiller os, at vi med 

tiden selv kan fremstille disse insekthoteller på lokale kurser. 

 

 

 

Vi er gule og vi er blå: 
 

-Langs med idrætsanlægget skal der være buske 

og løg i gule og blå 

farver for at marke-

re NSU’s farver. 

Der må gerne laves 

et stort, pænt skilt, 

som kan stå midt 

for hegnet med 

NSU’s logo 
 

- Her forestiller vi 

os, at alle græskan-

ter skal være kort-

klippede med kro-

kus i græsset om 

foråret. 

    Stadion-forløbet 
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Vejforløb i farver 

Oplevelse for sanserne: 
 

Når man først er kommet ind 

i landsbyerne, er det menin-

gen, at man skal mødes af 

forskellige farver - så vidt 

muligt året rundt. 

 

Vi vil gerne lave forskellige 

afsnit som skal afløse hinan-

den og skabe nye sanseople-

velser. Det kan både være 

ensfarvet eller et mix.  

 

Grundtanken er, at der i græs-

stykket nærmest kørebanen 

skal sættes løg som giver far-

ver om foråret. Bagved skal 

der være farverige buske - 

dvs. at nogle stedsegrønne 

buske skal udskiftes med nye 

farverige 
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Vi får hjælp af kommunens anlægs-

gartnere til at vælge buske og plan-

ter ud - hvilke farver de giver og 

hvornår de blomstrer. Vi havde en 

drøm om at lave nogle alléer, men 

der må ikke plantes træer ved veje 

og cykelstier pga. at rødderne øde-

lægger asfalten. 

I stedet har vi (som tidlige-

re skrevet) allerede fået sat 

en del flerstammede buske 

(bærmispel) langs Gude-

rupvej. Ligeledes er der sat 

nogle klynger af gule på-

skeliljer. 

 

 

Vi kunne også godt tænke 

os at I borgere var med til at bidrage til et farvestrålende vejforløb. 

Hvis I derfor har løg, buske eller andet fra jeres have, som måske kan 

sættes ved vejsiderne, så kon-

takt os. 

  

Helt konkret forestiller vi os 

vejforløbet således: 

 

1): Mellem de 2 indkørsler til 

Søndergade i Hundslev fore-

slår vi afsnit af 75-100 meter 

efterfølge hinanden med far-

verne: 

     Gule  —  blå  —  røde   —   hvide  —  orange. 

SIDE 11 

 

2): Afsnittet mellem busholdeplad-

sen og Sejmosevej skal domineres 

af den hvide farve men blandes 

med lidt mix 

af farver.  

 

3): Stykket 

mellem Notmark og Almsted vil vi gerne binde 

sammen med et buskhegn i lilla farver. Her skal 

en del nuværende buske også udskiftes med far-

verige af slagsen. Disse suppleres med tulipaner 

og andre grøfteplanter i lilla farver som bund-

dække ved vej og cykelsti. 


