
I landsbyforeningen er vi glade for at få borgerne her i vores område kan få nye ideer til at 
forbedre energiforsyningen i deres boliger, og dermed medvirke til at nedbringe CO2 

udledningen. Der er allerede stor interesse så meld dig straks. Sidste dag i dag  tirsdag den 13.

 

Pengeinstitutsam-
arbejdet i Sønderborg

 

Energi Roadshow – Landsbylaugene i Sønderborg Kommune 

Tirsdag den 20. maj på Notmark Gamle Skole kl. 19-22 
og      Onsdag den 21. maj på Gråsten Landbrugsskole kl. 19-22

Bliv klogere på energi og deltag i lodtrækningen om et gratis energitjek af dit 
hjem til en værdi af ca. kr. 7500.

Landsbylaugene i Sønderborg, Sønderborg kommune og ProjectZero samarbejder om 
at klæde indbyggerne i Sønderborg på med den nyeste viden om energibesparelser  
og vedvarende energi systemer

• Få aflivet myterne og hør om brugbare fakta
• Deltag i møderne og vind et energitjek af dit hjem v/ SYD ENERGI
• Få gode råd om, hvilke investeringer der kan betale sig

PROGRAM
kl. 19.00 Velkomst v/Anders Brandt Landsbyforeningen

kl. 19.10 Solvarme, solceller og bygningsintegreret solenergi
v/Torben Esbensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

kl. 19.40 Jordvarme og varmepumper
v/Mike Vinge Madsen, Grontmij | Carl Bro A/S

kl. 20.10 Husstandsmøller og bioenergi
v/Lars Chresten Møller, Rambøll A/S

kl. 20.40 Kaffe og kage

kl. 20.55 Generelle energibesparelser i bygninger / huse
v/Johannes Schmidt, SYD ENERGI

Kl. 21.25 Hvorledes sikres energien i bygningen i fremtiden?
v/ Erik Jul Nielsen/June Hansen, Egernsund Tegl amba 

Kl. 21.40 Præsentation af solvarmeanlæg fra lokal fabrikant
v/Wandy Hannemann, Hannemann solanlægsproducent

Kl. 21.55 Opsamling, udtrækning af vinder og afslutning

Der vil efter hvert indlæg være 10 minutters spørgetid fra tilhørerne

Pris:   Det er gratis at deltage i Roadshowet. Der serveres kaffe og kage i pausen.
 Arrangør:   ProjectZero, Landsbylaugene i Sønderborg Kommune, Sønderborg kommune. 

Sponsorer:   Egernsund Tegl amba samt Pengeinstitutsamarbejdet i Sønderborg.
Tilmelding/dato for frist: 

              Notmark Skole:   Betina Christensen, 73458089. almsted@email.dk  13. maj
              Gråsten Landbrugsskole:   74651024, Ute Asmussen. ua@graastenls.dk  13. maj

OBS: Tilmelding er nødvendig. Opgiv navn + adresse. Begrænset deltagerantal. Først til mølle!

Nyhedsbrev for Landsbyforeningen for Almsted, Notmark og Hundslev
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Lokaldagen
Søndag d. 7. september fra kl 11.00 til 17.00. 

Temaet er                        " vis hvad du kan "
Alle lokale beboer får mulighed for at vise deres talenter enten på " fri " scenen 
eller i storteltet. Vi står ikke tilbage for Danmarks Radios Talentshow.
Lokale  håndværker  viser  deres  kunden  sammen  med  Hundslev  Frivillige 
Brandværn. Cykel-ringridning for børnene samt en overraskelse af en optræ-
dende klovn. Folkedansere og line-dansere vil vise deres evner og prøve at få 
publikum med i dansen. Underholdning med sang og musik fra scenen, øl og 
pølse telte samt bålstegt vildtsvin. Det er besluttet, at lokal-beboerne denne 
gang selv skal / kan være de bærende kræfter til arrangementets succes. På 
nuværende tidspunkt er planlægningen i fuld gang og forslag samt muligheder 
modtages  meget  gerne.                                       
Henvendelse  til  Poul  Harald  Holm,  74473141  eller  phh@heaven.dk.  
Program vil blive udsendt primo august ved husomdeling.         Vh. Ole Jøker

Cykelstien
Landsbyforeningen  har  brugt  en  del  tid  på 
cykelstien.  Vi  har  henvendt  os  flere  gange til 
kommunen  og  drøftet  problemerne  med  at 
færdiggøre cykelstien med politikerne,  der  var 
med til  at sætte projektet i  gang. I vores hen-
vendelse ønsker vi at cykelstien går fra Almsted 
korsvej  til  Guderup.  Får  vi  ikke  straks  nogle 
relevante svar går vi i pressen med sagen.

Diger i Almsted
En gruppe af borgere i Almsted arbejder videre 
med at renovere diger.  Sønderborg Kommune 
og Danmarks  Naturfredningsforening  har  hver 
bevilget  15.000  kr.  Der  mangler  stadig  penge 
inden projektet kan gå i gang. Gruppen er ved 
at søge penge hos LAG. 3,2 mio som EU har 
afsat til landdistrikterne. Det er godt vi har disse 
energiske  mennesker.

Vandværket der blev væk
I  forbindelse  med færdiggørelse  af  Cykelstien 
har  Landsbyforeningen  flere  gange  henvendt 
sig bl.  a om det gamle vandværk på Notmark 
Skole. Ole Jøker beklagede sig til Vandværket i 
Notmark, og Klaus Jørgensen henvendte sig til 
kommunen. Det hjalp, for bare Klaus tog sig af 
det praktiske så ville kommunen betale for ned-
rivningen. Klaus reagerede hurtigt og nu mang-
ler asfalten, som venter på at jorden skal sætte 
sig.

Mange penge til landsbyerne
Pengene i kommunekassen skal vi  ikke regne 
meget med. Der er mange penge til rådighed, 
men de er ikke længere i de offentlige kasser. 
De er i  fonde og virksomheder.  Pengene skal 
søges.  Vi  får  ikke  længere  automatisk  del  i 
udviklingen.  Der  skal  være  folk  der  udformer 
projekter og søger pengene. Der er millioner af 
kroner til rådighed og konsulenter hjælper med 
ansøgningerne. Kun nullermænd kommer selv.

Anders Brandt

Stier
Landsbyforeningen har priori-
teret arbejdet med at få lavet 
stier  flere  steder  i  området 
højt.  Det  er  der  flere  andre 
landsbyer,  der  også  gør. 
Landsbyforeningen  tager  ud-
gangs  i  to  forhold,  at  lave 
stier, der forbinder andre stier. 
og  stier  hvor  man  får  en 
rundtur.  Når  der  er  indvielse 
af en sti, er der stor deltagels. 
Det er dog ikke altid så nemt, 
for en enkelt borgers interes-
ser  kan  blokere   for  en  sti, 
som kan have stor betydning 
for de mange. 

Et  eksempel  er  en  bedre 
stiforbindelse til Almsted Lyng 
ved at forbinde den lille vej til 
Miang med Aksels Boulevard 
og  videre  via  en  mark  til 
Almsted Lyng. Marken ejes af 

Asserballe Sogn, som vil tage 
det op når forpagtningsaftalen 
skal  genforhandles om to år. 
Vi  vil  trække  på  flere  orga-
nisationer til at få stier.

Når  de  berørte  parter  bliver 
kendt med de forhold, der er, 
så løses de allerfleste proble-
mer til fælles bedste.    AB

Forpagter boligen 
Notmark Præstegård.
Projektforberedelserne er nu fær-
dig  arbejdet  af  vor  arkitekt  John 
Kronborg  Christensen  og  frem-
sendt til godkendelse ved de rele-
vante myndigheder. Der er tale om 
Sønderborg  Provsti,  Haderslev 
Stift,  Kulturarvsstyrelsen,  Konge-
lig Bygningsstyrelse samt Sønder-
borg Kommune.
Den lange godkendelsesproces er 
nødvendig,  idet  forpagter  boligen 
er en fredet  bygning af  kendelse 
fra 1939. Denne fredning har ikke 
været  mulig  at  få  ophævet,  så 
menighedsrådet  har  besluttet,  at 
få  gennemført  dette  renoverings 
projekt.  Tidsplanen  er  følgende: 
Myndighedsgodkendelse  forven-
tes  juni  2008.  Byggeri  /  tilsyn  / 
byggemøder fra juni til feb. 2009. 
Nedbrydning starter ca. juli august 
2008.Genopbygning  starter  sep-
tember  til  jan.  2009.  Færdig-
gørelse / aflevering til MR ca. feb. 
2009. Indvielse ca. februar 2009.

Hele  projektet  forligger  i  samlet 
udgave,  45  sider,  og  ligger  til 
gennemsyn  i  våbenhuset  til  Vor 
Frue Kirke i Notmark fra søndag d. 
4. maj 2008.  
Til styring af hele projektet har MR 
valgt  Ole  Jøker  Nissen,  Malene 
Freksen  og  Henrik  Juhler.  Alle 
interesserede  er  velkomne  til  at 
kontakte  byggeudvalget  for 
yderlige  oplysninger  om  hele 
bygge-projektet.    Ole Jøker 
 

Navne, adresser,  telefonnumre og mail-adresser på bestyrelsen.
Formand: Anders K Brandt, Søndergade 13, 74473480, 61333483, anders.brandt@hundslev.dk

Kasserer: Ole Jøker Nissen, Notmark 8, 74473351,  26363351, nissen-ole-else@mail.tele.dk
Sekretær: Henrik Hansen, Almsted 6, 73458089, 61278089, almsted@mail.dk

Betina Christensen, Almsted 6, 73458089, 61278089, almsted@mail.dk  ,   Erik Olesen, Almsted 4,  74485761,  28570439, 
erik@olesen.tdcadsl.dk  ,    Bent Nielsen, Søndergade 11, 74473602, 20163602, bentsbyg@mail.dk
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