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Intro: 

Sønderborg Kommune satser i disse a r stærkt pa  turisme med det kommende 

ferieresort pa  Nordals som flagskib. Midt pa  Als ligger Hundslev – Almsted – 

Notmark, ogsa  kendt som ”HAN, de 3 landsbyer – midt o Als”. En ad hoc-gruppe 

under HAN Landsbylaug har i den anledning udviklet en unik ide  indenfor cykel- 

og vandreturisme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forestil dig et primitivt 

luksusophold, hvor man 

for en dag kan 

kombinere friluftsliv 

med lidt wellness, vin 

og god mad 

Der er shelters, 

badefaciliteter, sauna, 

grilhytte, udekøkken og 

et stort 

aktivitetsområde 

Man kan endda bruge et 

par dage på stedet. 

INFO-tavlen viser gode 

vandreruter i både 

omkringliggende 

naturområder og omkring 

landsbyernes historie 

Det ligger lige midt på 

et af landets 

populæreste turist-øer, 

Als, og forbinder både 

vandre- og cykelstier 
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…. og her en fortælling nogle 

år ud i fremtiden:  

”Det er heldigvis ikke så sent i dag, men 

nu er familien ved at nå dagens mål. De 

mangler bare at vandre det sidste stykke 

på den gamle jernbane-sti, hvor der først 

i 1900-tallet kørte tog på amtsbanen. De 

har gået flere dage og kan nu godt 

trænge til et lidt længere hvil. Nu kan de 

se den gamle skole, som i dag er 

samlingssted for ”de 3 landsbyer”. 

Aktivitetspladsen og bålhytten kan også 

skimtes gennem træerne. De er lidt 

spændte på stedet. 

I år skulle ferien være anderledes. De havde både hørt om det nye ferieresort og om 

Als’ flotte natur, og da de undersøgte det nærmere, fandt de ud af, at Sønderborg 

Kommune havde etableret sammenhængende stier på hele øen – med afsæt fra 

Gendarmstien (som går langs hele den sydlige kyst fra grænsen til Sydals). Det 

skulle prøves. De havde 2 uger til rådighed. Den første uge skulle der vandres rundt 

på øen med udgangspunkt fra Gendarmstien i Sønderborg by og den sidste uge 

skulle der slappes af på ”Nordals Ferieresort”.  

 

Far har brochuren fra turistkontoret i hånden. Jo, den er god nok. Her midt på Als 

kan de gøre holdt på en lidt anden måde. De andre steder skulle de slå deres telte op 

på primitiv vis – men ikke her. Egentligt ret perfekt for et ”midtvejs-ophold” – og et 

ret fedt sted for hele familien. De har aldrig før hørt om et lignende koncept, hvor 

man kan booke en lokal aktivitetsplads, gå i bad med sauna, sove i shelters og få 

leveret en madkasse med både aftensmad og morgenmad, som kan tilberedes i 

udekøkkenet og det store bålhus”. 

Stedet hedder ”Destination/Samlingspunktet 

/Knudepunktet: Midt o Als”!! 
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Lidt om ”De 3 landsbyer” og vores vision: 

De 3 landsbyer - Hundslev, Almsted og 
Notmark - er et lokalsamfund med ca. 600 
indbyggere i Sønderborg Kommune. 
Landsbyerne ligger på stribe, med en ca. 3,5 
km gennemgående landevej.  Meget centralt 
med næsten samme afstand til: 
• Augustenborg, Guderup og Fynshav (hvor 
der er færgeforbindelse til Fyn) på 3 – 5 km. 
• Sønderborg, Nordals (Nordborg) og 
Sydals (Skovby) på ca. 15 km. 
Midt i det hele ligger den gamle Notmark 
Skole, som i dag er samlingsstedet for de 3 
landsbyer.  

→ Sammenhængskraft: Ved kommunesammenlægningen i 2007 dannedes der 
rundt i Sønderborg Kommune en række landsbylaug, hvis formål var at skabe 
aktivitet og liv rundt i de forskellige 
landsbysamfund. Her i området opstod 
landsbylauget ”HAN”. Igennem 13 år 
har Landsbylauget arbejdet med 
arrangementer og aktiviteter og det har 
også skabt meget liv. Det har imidlertid 
vist sig at være en udfordring at samle 3 
landsbyer til en fælles enhed. Fra 
gammel tid har det været selvstændige 
landsbyer, som til tider gik op i det, der 
adskilte dem – og det er stadig svært at 
samle borgerne hele vejen rundt. Vores 
vision er at arbejde med sammenhængskraft og fælles identitet på en ny 
måde. I første omgang ved at skabe en fællesbetegnelse: ”HAN, de 3 landsbyer 
– midt o Als”.  

→ Lokal udvikling: I forbindelse med arbejdet med 
den nye udviklingsplan i 2017 blev der sat fokus på, 
hvad der – udover aktiviteter og arrangementer - 
kunne gøre en forskel for alle borgere. En ad hoc-
gruppe blev etableret og et katalog udarbejdet over 
forskønnelse af vejforløbet gennem de 3 landsbyer. 
Folk skulle se, at der rent fysisk blev skabt sammen-
hæng og lokal udvikling – på sigt bl.a. med byporte 
ved indkørslen til de 3 landsbyer. Der blev også 
tænkt i at udvide og forskønne arealerne omkring 
vores samlingssted Notmark Gl. Skole med ny P-
plads og aktivitetsområde. Og ud af alt dette voksede 

en helt ny idé frem - noget, som rakte længere end lokal udvikling – 
nemlig ”Destination/Samlingsstedet/Knudepunktet: Midt o Als”. 

 
Tidligere arrangement: Lokaldag 

 

Notmark Skole før projektet 

 

Katalog over vejforløbet 
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→ Turisme: Denne del af visionen giver os muligheden for på en ny måde at 
sætte vores landsbyer på det alsiske ferielandkort. Vi ønsker at gøre området 
attraktivt, skabe liv og være proaktiv ift. Sønderborg Kommunes 
turismestrategi.  

Kommunen og de store aktører har 
ansvar for at skabe de store 
attraktioner som Sønderborg Havn, 
ferieresortet på Nordals, Universe 
og museer – mens vi lokale samfund 
har ansvar for i det små at 
synliggøre lokale attraktioner, hos 
os f.eks. Vor Frue Kirke med 
tilhørende præstegård, den lokale 
digter Martin N. Hansen, 
Rumohrgård Dyrehave med 
kulturhistoriske seværdigheder og 
andre gamle historiske bygninger i 
de 3 landsbyer.  

Inden for cykel- og vandreturisme er øen i forvejen forbundet med flere 
kendte ruter, som Gendarmstien, Klosterruten og kæden af vejkirker. 
Kommunens strategi er at binde Sønderborg Kommune sammen med 
sammenhængende cykel- og vandrestier, så der i højere grad skabes adgang 
til de mange attraktioner – store 
som små. Vores placering midt på 
Als, med Nørreskoven i baghaven 
og færgeforbindelsen til Fyn kun 
få km. derfra, spiller på en 
forunderlig måde sammen med 
turismestrategien. Her er det 
optimale sted for et 
midtvejsophold, hvor man kan 
bruge tid på at overveje 
mulighederne til alle sider. 
 

”Destination/Samlingsstedet/Knudepunktet: Midt o Als” vil dermed både 
komme turister til gode og være med til at skabe et nyt ”fælles tredje”, som 
vores borgere kan være stolt af – og gøre brug af.  

 

 

 

 

 

Nordals Ferieresort 

 
Notmark Præstegård med murstensfelterne, 

som alle er med forskellige mønstre 
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Formål og målgruppe: 

”Destination/Samlingsstedet/Knude-

punktet: Midt o Als” danner rammen 

omkring aktiviteterne på udendørs-

arealerne ved Notmark Gl. Skole. Hidtil 

har området med bl.a. 2 boldbaner 

været brugt af den lokale fodboldklub 

(NSU). De har desuden klublokale og 

omklædningsfaciliteter i huset. Men 

klubben arbejder på at flytte aktiviteterne til den større naboby, hvor de har en 

idrætshal. Notmark skole er også hjemsted for en række andre brugere, som 

primært bruger de indendørs arealer samt græsarealerne:  

• Først og fremmest HAN Landsbylaug med 2 arbejdende udvalg – Bygge-

gruppen og Lokalhistorisk Udvalg. 

• Derudover aktiviteter startet op i HAN-regi – Krolfklubben, Læsekredsen, 

Fredagsklubben for juniorer, Kvindegruppen, Kreativ Klub og 

Fællesspisning. 

• Endelig er der husets øvrige brugere – DUI Leg og Virke, NSU fodbold, 

Bernersennen og Nimbus. 

 

Formål 1) De nye faciliteter skal både bakke op om de eksisterende brugere og 

gøre det muligt at danne nye, lokale fællesskaber:  

- Ny P-plads forbedrer parkeringsforholdene for brugere af både skolen og 

naboen, Notmarkhus (spisested). 

- Børn og unge får nu for første gang et aktivitetsområde, som kan benyttes 

af alle. 

- Skolens brugere og landsbyernes borgere får nye muligheder for hyggelige 

udendørs aktiviteter og overnatninger. 

- Vi håber, de nye aktivitetsmuligheder på de udendørs arealer skaber nye 

brugere af huset - som f.eks. petanque, disc golf og motionsklub. Vi har 

allerede Krolfklubben. 

 

Formål 2) Den nye vision har desuden til formål at skabe helt nye muligheder: 

- Turisters brug af området ved 

gennemrejse. 

- Lejrskolers overnatningssted 

med kort afstand til skov og 

strand 

- Firmaarrangementer ved 

særlige lejligheder 
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Projektbeskrivelse: 

Hvad indeholder pakken: ”Midt o Als”?:  

AKTØRER: Visionen om at være et attraktivt stop på Als-ferien bindes sammen af 

et samarbejde med en række aktører, som vi i øjeblikket er i dialog med og skal 

have defineret rammen for samarbejde med. Vi har naturligvis HAN Landsbylaug 

med på sidelinjen i hele projektet. Vi er derudover lige nu i dialog med 

Sønderborg Kommune, turistkontor ”Visit Sønderborg”, SuperBrugsen Guderup 

og Notmarkhus. Hvis du har gode idéer til andre aktører, så giv os et praj. 

MARKEDSFØRING: I INFO-huset foran skolen bliver der lavet en sponsorvæg, 

hvor alle sponsorer får plads med beskrivelse af, hvilken del, de har støttet.  

Sponsorerne får også en særlig plads de steder, hvor vi i øvrigt laver PR: 

- Vi vil lave en attraktiv præsentation på vores hjemmeside, Facebook og 

Instagram, som skal beskrive både turistpakken ”Destination/ 

Samlingsstedet/Knudepunktet: Midt o Als”, selve aktivitetsområdet og et 

rum, som skal give mulighed for at komme med idéer til mulige aktiviteter.  

- Der skal laves brochurer som skal stå på både turistkontoret og på andre 

af Als’ attraktioner.  

- Der skal links til hjemmesiden både lokalt og hos nationale medier som 

præsenterer cykel- og vandreferier. 

BOOKING AF PLADSEN: HAN Landsbylaug formidler booking af pladsen. Når 

man som familien i fortællingen har fået fat i brochuren, ringer man til kontakt-

nummeret eller booker plads på hjemmesiden. Der kan godt være plads til flere 

på en gang, da der både er shelters og mulighed for at slå telt op på græsarealer-

ne. Man sættes i forbindelse med en lokal kontaktperson, som hjælper med at 

sætte rammen for besøget. Pakken indeholder flere fleksible muligheder: 

• Pakke 1: Brug af pladsen udendørs og bestilling af shelters (gratis) 

• Pakke 2: Pakke 1 + brug af indendørs faciliteter med WC, bad, sauna m.m. 

(lille betaling) 

• Pakke 3: Pakke 1 + pakke 2 + bestilling af madkasse med 3 forskellige 

aftenmenuer + morgenmad + særlig tilvalg af drikkevarer fra 

SuperBrugsen Guderup (større betaling) 

• Pakke 4: Ved brug af faciliteterne til lejrskoler og firmaarrangementer 

laves aftalen individuelt og her vil Notmarkhus levere forplejningen 

(aftalt betaling). 

• Borgerpakken: landsbyens borgere kan få en væsentlig rabat. Det vil vi 

særligt reklamere med i opstartsperioden. 

Betaling klares over nettet før besøg og der kan printes en seddel ud med regler 

for brug af pladsen. Efter endt besøg laver den lokale kontaktperson et sluttjek. 
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DET STORE OVERBLIK OVER FACILITETERNE:  

• Etableringen af de fysiske faciliteter består af flere deletaper, som 

præsenteres separat her i ansøgningen.  

• Vi vil her bemærke, at vi har haft samarbejde med Sønderborg Kommune 

helt fra starten for at få alle tilladelser og godkendelser i hus.  

• Vi er i processen blevet opmærksomme på vigtigheden af god adgang for 

handicappede. Aktivitetspladsen ligger under niveau ift. P-pladsen, så der 

anlægges niveaufri flisegang fra HP-pladserne og ned til aktivitetspladsen.  

• Idrætsklubbens 2 boldbaner ligger på venstre side af huset, mens 

landsbyernes spisested ”Notmarkhus” ligger på højre side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningen er en skitse, som udspecificeres, efterhånden som vi realiserer 

projektet med konkrete valg af tilbud m.m. 
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Etape 1: Opgangsareal 

Denne etape er realiseret via en 

ansøgning til Sønderborg Kommunes 

Initiativfond. Her har vi bl.a. via en 

bevilling på kr. 200.000 omdannet en del 

af P-pladsen til et pænt opgangsareal, 

som blot mangler at få bygget et cykel-

skur, renovationsskur og et INFO-hus. 

 

 

Etape 2: Ny-etableret P-plads 

Vi har for nyligt fået ny-asfalteret den 

eksisterende del af P-pladsen. Da vi har 

taget noget af pladsen til det nyetablerede 

opgangsareal, vil vi i stedet rydde et areal 

med buske og krat nede langs siden af huset, 

så P-pladsen kan udvides den vej. Det giver 

bedre sammenhæng ned til 

aktivitetsområdet, som kan forbindes 

direkte med en trappe. Den ny P-plads er 

godkendt af Trafikmyndigheden og 

overholder alle gældende mål. P-pladsen 

anvendes af brugere til både Landsbyernes 

Hus og Notmarkhus  

 

 

Etape 3: Bygninger på aktivitetsområdet 

Der laves nogle faciliteter med tag over hovedet, så man kan benytte vores 

udendørsaktiviteter en stor del af året. En af ”pakkerne” indeholder kun brug af 

aktiviteterne udendørs, hvor man ikke 

får adgang til husets indendørs 

faciliteter. Der er dog alligevel gode 

muligheder for et godt ophold, som ikke 

bliver spoleret af vind og vejr. Her 

tænkes særligt på lejrskoler m.m. og 

dem på cykel-/vandretur udenfor 

sæson. 
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Det udendørs toilet er handicap-venligt og vil altid stå ulåst. 

Udekøkkenet kan man altid bruge, men om vinteren er 

vandet naturligvis afbrudt. For dem, der bestiller den store 

pakke med madkasse, vil der også være adgang til service 

og køkkenredskaber inde i husets depot. 
 

Shelterpladsen er til fri afbenyttelse - dem, der har bestilt, får 

dog fortrinsret. Der er brænde til bålstedet ude ved shelterne, 

mens der for dem, der har bestilt pakkerne med adgang til de 

indendørs faciliteter, også vil være andet bålgrej i depotet. 

Alternativt kan man også overnatte på græsplænen i telt og så 

bruge grilhytten. 
 

Grilhytten er stor (9 m. i diameter) og 

har både bålsted og siddepladser. Den er 

placeret tæt på sportsarealerne, da den i 

høj grad også vil blive brugt til lokale 

arrangementer. For dem, der har bestilt 

pakkerne med indendørs faciliteter, vil 

der være griludstyr i depotet. 
 

 

 

Etape 4: Aktivitetspladsen 

Vi har lavet et samarbejde med Kompan A/S, som har bidraget med idéer og lavet 

tegninger af aktivitetspladsen. Hele projektet er beskrevet i et præsentations-

materiale, som vi også lægger ud på hjemmesiden. Herunder ses en konkret 

illustration med Notmark Skole i baggrunden. Der vil blive flyttet lidt rundt på 

redskaberne, da 

grilhytte, WC og 

udekøkken er 

kommet til siden 

skitserne blev lavet. 

Der præsenteres 

et meget gennem-

tænkt aktivitets-

område for både 

unge og gamle, 

små børn og 

ældre. Der er tænkt på handicappede og ligeledes tænkt i understøttende læring 

og udvikling via apps til mobilen og instruktioner på stedet. 
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Området er også tænkt som en udvidelse af 

sportspladsen omkring den gamle skole. Her er 

i forvejen 2 store 

boldbane-arelaler + 

et større græsareal 

med etableret krolfbane. Vi ønsker med dette 

projekt at udvide med beachvolleybane og 2 petanque-baner, som placeres for 

enden af aktivitetspladsen. 

 

Etape 5: De indendørs faciliteter: 

I forbindelse med en renovering for et par år 

siden blev der etableret nye badefaciliteter 

med sauna. Disse vil der i den store pakke og 

til de større arrangementer blive mulighed 

for at gøre brug af. 
 

 

Som man kan se på 

plantegningen, er der i dag 

adgang fra 

omklædningsrummene ud 

mod boldbanerne. Vi vil lave 

en ny udgang ud mod 

aktivitetsområdet, så der 

skabes sammenhæng mellem 

faciliteterne ude og inde. 

Udgangsdøren etableres i midten, så gangen får adgang til alle rum. Ved den nye 

udgangsdør etableres der et lille depot med båludstyr til shelterområdet, 

grilludstyr til grillhytten, køkkengrej og service samt udstyr og bolde til volley, 

petanque og sportspladsen.  

 

Derudover slår vi de 2 toiletter til højre 

sammen til et større handicaptoilet med 

pusleplads. Alle indendørs faciliteter får 

niveaufri tilgang og det nuværende åbne 

trappeforløb op til stueetagen lukkes med 

en dør. Der etableres et elektronisk 

låsesystem, så vi kan kode ind, hvad man 

skal have adgang til. 
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Et par slutord: 
 

→ Vi har med vores vision arbejdet på at skabe sammenhængskraft i vores 3 

landsbyer så vi bevarer attraktive lokale fællesskaber.  

→Vi har tænkt i at skabe lokal udvikling 

med muligheder for nye aktiviteter for 

både foreningsliv og lokale borgere.  

→Endelig har vi indenfor turisme åbnet 

døren til en ny og anderledes oplevelse – 

på den ene side i den primitive skala – og 

dog med masser af unikke muligheder. Det 

skal være sådan, at man – som familien i 

fortællingen – med kriblen i fingrene ser 

frem til et spændende ophold på 

vandreturen…. 

 

Denne masterplan er udgangspunktet for det videre arbejde med at søge 

midler hjem til vores projekt. I øjeblikket har vi ansøgninger ude for at få 

tilknyttet arkitekt og fundraiser, så hele projektet og fondssøgningsprocessen 

kan blive professionaliseret.  

Projektet har et budget på over 4 millioner kroner. 

Vi vil med uddeling af denne masterplan til alle husstande i ”HAN, De 3 

landsbyer – midt o Als” lægge op til debat og mærke efter, om vi har opbakning 

fra borgerne. Vi vil gerne have inputs eller udtalelser, som vi kan bruge i 

ansøgningen – og endnu bedre - kontakt til folk, som synes projektet lyder 

spændende og kunne tænke sig at være med i arbejdet.  

  

                    Tak for engagement og støtte 
 

Bygge-gruppen for ”Destination/Samlingsstedet/Knudepunktet: Midt o Als”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Michael Jørgensen                                        Henrik Hansen   Poul Harald Holm 


