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Forord
Svenstrup ligger smukt  på det Nordlige Als.                                         Revideret oktober 2020

Turen går  fra Sønderborg  til  den nordlige del af Als . Her  kører du igennem  Ketting,  en smuk 
gammel landsby, hvor kirken bl.a. er et besøg værd.

Næste stop er Egen Mølle med sin gode  fiske-sø og den dejlige  natur omkring søen.

Her ved Egen Mølle  gik  grænsen til det, der førhen hed Nordals. Det var en betegnelse for, at nu 
kørte man ind på det ”Nordlige Als”.  

I daglig tale siger vi stadig ”Nordals”, når vi omtaler vores del af Sønderborg kommune og her er 
gang i mange ting).

Vi har en dejlig natur med mange grønne og blå  oaser.

Egnen byder på museer, et slot, kirker, oplevelsespark, vandreruter, Mountain-bike-ruter  m.m.

For ikke at forglemme gode virksomheder, skoler, pasningsmuligheder for små og ældre, og 
meget mere.

Svenstrup en levende by. Forstad til Nordals Ferieresort  og  Nordals 
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Svenstrup  er den første by, man kommer igennem, når der køres til Nordals,
både som turist og som borger I Sønderborg.

Byen Guderup ligger gemt på højre side af vejen fra Sønderborg.                                                              
Du ser til gengæld Guderups vartegn ”Soluret” og Egen Kirke med de smukke gamle stalde.

Hvad kan vi så gøre i Svenstrup for at de, der kommer igennem vores dejlige landsby, også får 
nogle dejlige / gode oplevelser med hjem?

Alle borgere i landsbyen er enige om, at her må der gøres  noget, så ikke kun os fastboende, men 
også alle andre, får noget at glædes over. 

Derfor har vi lavet dette projektkatalog,  som viser, hvad vi har af tanker og ideer for 
fremtiden.

God fornøjelse med læsningen. 
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Svenstrup/ Himmark /  Torup

Svenstrup er det første indtryk gæster til Nordals får, og derfor vil vi være 
med til at gøre Nordals og dermed Svenstrup mere attraktiv og spændende.

Vi vil  være på forkant med udviklingen i vores område.

Er vi ikke kreative og ser de muligheder der er ,sker der intet.

I første omgang har vi bedt borgere om at komme med deres tanker og 
ideer. Disse tanker og ideer arbejder vi nu med i Landsbylauget.
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Karlsminde

• Området ligger fortsat uberørt, da stedet grænser op til det 
kommende Nordals Resort, hvor der bliver aktiviteter lidt 
senere.

Himmark/ traneodde, Strand

• Traneodde fyr

• Stranden

• Himmark

Torup / Nørreskoven

• Her er det ikke igangsat tanker endnu

• Nørreskoven festpladsen 

Svenstrup

• Stolbrolade området

• Byen/ hovedgaden / tingsted

• Renoveringsopgaver/ storke 

Oversigt over 
opgaverne de næste 

fem år:
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Karlsminde

• Karlsminde bliver nærmeste nabo til det planlagte Nordals Resort.

• I skrivende stund kender vi ikke omfanget af deres planer.

• Nordals Resort forventer at komme i gang i 2019.
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Tranerodde fyr

• Opsætning af shelters og bål sted, da  
der altid er gæster ved Himmark Strand og    
mange foretrækker at ligge ved  pynten. 

• Der kan skabes et attraktivt område med endnu 
mere liv nede ved Tranerodde fyr (pynten) til 
glæde for borgere og turister. Her tænkes også 
på dem fra søsiden.

• Vi vil undersøge om fyret
kan blive åbnet op i nogle
perioder af året. 

Slæbested 

• Der etableres et slæbested til både og joller for 
frilufts folket.

• Området er et yndet område for fritidsfiskere / 
lystfiskere, der har deres både liggende nede 
ved stranden.  

• Til højre for billedet, som viser nedkørsel til 
Himmark Strand, tænkes slæbestedet placeret. 

• Et slæbested vil også gavne kano/ kajak roere 
m.m. der gerne vil have et hvil og eventuelt 
overnatte i det kommende shelters inden de 
fortsætter på vandet. 
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Torup er den mindste af vores tre 
byer og har bevaret sit udseende 
igennem mange år. 

Landbruget er der stadig, og 
husene er velholdte.

Samtidig har  Torup en gennem-
kørselvej til Nørreskoven.

Nørreskoven

• Nørreskoven er et yndet turistområde, men har i 
gamle dage også været et samlingssted for lokale 
borgere. 

• Festpladsen ved Nygård var et yndet samlingspunkt 
i gamle dage.  



• Ønske om, at flere blomsterløg 
lægges i Himmark. 

• Der opsættes storkereder ved 
trekanten: Nordborgvej/ Ahlmansvej 

• Skiltning er ikke i orden, heller ikke 
ned til Himmark strand
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Beplantning og Storkerede Himmark

• Der er ønske om at hæve vandspejlet og renovere 
betonkanten ved branddammen i midten af 
Himmark.

• Der kan evt. skabes forbindelse til den nærmeste 
dam, der ligger i nærheden eller det rørlagte 
vandløb. Dette for at tilføre vand. Samtidig er en 
oprensning af branddammen påkrævet. 

• Området kan blive en naturperle.

• Trekanten ved Ahlmansvej og Voldgade ønskes 
renoveret.

Skiltning
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Svenstrup by – beskrivelse
Svenstrup er hovedbyen og har en  hovedgade, med en befærdet
Gennemkørselsvej. De andre landsbyer Himmark og Torup er placeret                                   
på højre side, når man kommer fra Sønderborg. 

Det oprindelige Svenstrup ligger på venstre side af vejen.  

I dag har Svenstrup yderligere 2 boligområder med ejerboliger og 1 med 
hovedsagelig lejeboliger.

Det ene boligområde ligger på højre side, de 2 andre på venstre side, når man 
kommer fra Sønderborg.
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Byrummet 
Svenstrup har 1 friskole, 2 museer, 1 kirke, lidt landbrug, 1 automekanikker, 1 snedker, 
brandværn, forsamlingshus og en del virksomheder med eget cvr. nr. 
Derudover har vi en meget aktiv Ungdomsforening (SUF) samt 20 andre foreninger, 
der hovedsagelig drives af frivillige. I den henseende er vi meget velkørende. 

Vi har brug for at få vores byrum gjort mere levende. Det gælder en del 
offentlige bygninger ,der trænger til en kærlig hånd, men også skiltning til vore 
seværdigheder m.m.

Nordals boligforening har ligeledes en bygning, vi gerne vil samarbejde omkring. Der 
er desuden ønske om følgende:

• udendørs aktiviteter for børn og voksne.
• nye lokaler til SUF  og andre aktører
• Et byrum med kunst og kultur – også på hovedgaden. 
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Bygninger
• Stolbroladen er en gammel lade fra Stolbro, som er genopført i forbindelse med et ungdomsprojekt 

i 1990’erne. I den største ladeport, der i dag er et fælles rum med mange funktioner, er der et ønske 
om, at ladeporten omdannes til et fælles mødelokale.                                                                         

• Aktører: styregruppen

• Riecks Arkæologiske Samling forefindes i Svenstrups gamle skole og er en unik arkæologisk 
samling. Der er et stort behov for en indvendig renovering. 

• Aktører: kustoderne ved museet

• Ungbo er en ejendom, der ligger på hovedgaden. Bygningen har sidst været brugt som bosted for 
unge med særlige behov. Ejendommen ejes af Nordborg  Andelsboligforeningen.  Her vil vi gerne 
have et samarbejde med NAP omkring, hvad ejendommen kan bruges til ? 
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Ny Bygning, der kan kæde fritidslivet sammen

Vi har behov for bl.a. flere muligheder for indendørs aktiviteter  i Svenstrup .  På nuværende 
tidspunkt bruger vi Friskolens gymnastiksal, som er meget utidssvarende og  kommunens tilbud 
er altid booket fuldt ud.

Vi drømmer om et multihus, hvor der er mulighed for  motorik, fysisk udfoldelse og afslapning. 

På Nordals har vi ikke nogen form for Wellness.  Dette kan etableres i byggeriet og vil være et 
aktiv for os.

Der  kan etableres  P-pladser og indkørsel fra Nordborgvej til det nye multihus.

Multihuset vil være med til at skabe mere liv i området, og dermed også være med til at knytte 
Svenstrup Ungdomsforenings aktiviteter sammen med de aktiviteter, der er i og omkring  
Stolbroladen.
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Der kan skabes et bedre sammenhængende miljø                                                                                 
omkring aktiviteter i Svenstrup både inde som ude.

Samtidig tages der hensyn til byggestil således at multihuset kommer 
til at falde naturligt ind i området og skabe sammenhæng. 

Der åbnes op til fodboldbanerne fra Alsingergården og Stolbroladen, således at vi får 
sammenhængskraft omkring de udendørs aktiviteter. Den nye aktivitetsplads vil 
blive at aktiv for området. 

Svenstrup Ungdomsforening får gode forhold både lokale- og aktivitetsmæssig. Til 
glæde for alle borgere i og omkring Svenstrup samt vore gæster.

Samtidig vil det også gavne tilflytningen til vores område, da vi vil fremstå som et 
engagere, levende område med god livskvalitet og højt aktivitetsniveau, men også 
skabe enkelte varige jobs til området.
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Udendørs aktiviteter

I forbindelse med Stolbroladen / fodboldbaner / krolf / multihuset  etableres der  et udendørs  
aktivitetsrum for folk i alle aldre  evt. i samarbejde med  UNO Gross.  Ej påbegyndt

Ved Nordborvej, Ugebjergvej siges det, at der i gammel tid var et Tingsted på venstre side, når    
man kommer fra Nordborgvej . Dette tingsted kan være spændende at få genetableret eller 
lavet om til en dejlig indbydende lille rasteplads for cyklister.                                                            
Dette er ændret. I dag har vi et dejligt Insekthotel med blomsterbede og et enkelt 
bordbænkesæt på arealet.    

Der er etableret storkereder i Himmark, ved Stolbroladen og på Mølletoften
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Kunst i det åbne rum

Ved indfaldsvejen til Svenstrup ser vi gerne planering af rabatterne ind til 
landbrugsarealerne, således at de evt. kan beplantes m.m.  Der er tanke 
om kunst op igennem byen. Dette symboliserer, at besøgende er kommet 
til en dynamisk og velfungerende landsby, hvor der er plads til alle .

Byskiltene ved indfaldsvejen nytænkes således, at de bliver mere synlige, 
så tilrejsende oplever, at de kommer til et skønt landsbyområde .

Kunsten vil være en del af bybilledet 
til glæde for alle. 
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Beplantning

Flere steder i vores by, er der store rabatter, hvor der kan blive mulighed for dufte- og syns-
oplevelse:  

• Der kan være dufte fra beplantningen 

• Opsætning af en hvilebænk,  et skrift på evt. en sten , en beplantning der indbyder til et hvil og 
andre livsnyder rekvisitter.

• Blomster løg og bunddækkeroser.
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Nordborgvej

Der arbejdes på at etablere beplantning enkelte steder, og der er tanker om at  opsætter 
blomsterkummer. F.eks.  fem styk i lighed med de i kommunen opsatte kummer.

Tingstedet er blevet omdannet til et unik rasteplads for insekter,  sommerfugle, bier.                                       
Især vores insekter  har fået alletiders insekt Hotel.

Flere blomsterløg, Blomsterløg pryde nu  vores område i foråret.  Tak til kommunen for løgene.                               
Der  arbejdes på at skabe en rød tråd  igennem byen med Skulpturer  og biodiversitet                                         
Bedre skiltning til vore seværdigheder i området er ønsket. 

P-pladsens beplantning ønskes efterset og ændret, således at hele P-pladsen kan bliver en 
harmonisk helhed. Er i gang

Tovholder: Mia

Cykel-rasteplads har vi nu mulighed for at etablere på hjørnet ved Nordborgvej / Nørreskovvej her 
er planen at etablere cykel service station samt rasteplads hvor der også bliver mulighed for at 
etablere opladning af el cykel og mobil tlf. Alt til glæde for  turister og borgere.  Der tænkes 
beplantet med buske ud til vejen og borde-bænke sæt samt om muligt kunst.

Tovholder: Agnes

Redigeret  august  2021
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Stier

Forslag:

Etablering af  sti fra Vestertoften ned til Himmark.

Etablering af sti fra Svenstrup og til nabobyen Stevning.

Etablering at sti fra Bærensmølle til Lunden og fra Lunden til kirken.
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Afslutning 

Ser vi på muligheder for udvikling i vores lille smørhul, har vi mange potentialer rundt omkring i 
landsbyerne Torup, Himmark og Svenstrup. 

Mulighederne er der, ikke kun i de mange grønne områder.  Der er virkelig plads til nytænkning. 

Derfor er det også dejligt, at så mange af vore borgere allerede i opstartsfasen  er aktive.

Det lover godt for vores  projekter, både dem der let lader sig realisere, men også for dem med 
udfordringer i. 

Når de forskellige projekter bliver igangsat , vil der blive lavet projektbeskrivelse og tidsplaner 
for hver enkelt delprojekt. 

På borgermødet vil der blive taget stilling til, i hvilken rækkefølge vi kan løfte de forskellige  
delprojekter. 

Vi vil have fortsat liv i området  - så vi er i gang !

Hilsen 
E`Svenstruplaug 



• Projekt Storke

Har søgt om midler til projektet 

Har fået bevilliget midler 

Projektet er sat i gang storkereder

Ansvarlig: Ina 

Projektet er afsluttet i dag har vi 5 storkereder  storke har været på 
besøg men ingen har endnu bosat sig her. 

Redigeret  August 2021



• Projekt branddam i Himmark 

• Projektet er sat i gang i samarbejde med Kristian (kommunen)

• Branddammen er ved at blive renset og  beplantningen uden om er 

• Blevet renoveret 

• Finn har kontakten til lodsejer og arb. med rørlægning 

• Der er ikke søgt om midler på nuværende tidspunkt

• Projektet er realiseret.   

Redigeret  August 2021



Redigeret august 2021

• Projekt.: Slæbested ved Himmark strand

• Her var en gruppe i gang med forarbejdet  og der er lavet et oplæg 

kontakt til kommune`/ kystdirektoratet  for tilladelser  er sat i bero. Muligt 
at få etableret slæbestedet når oprensning  ved Himmark strand er 
afsluttet.

Der var søgt midler og disse var bevilliget i  LNF udvalget   

Projektet er dog sat på pause og pengene lagt tilbage i LNF sekretariatet 
på  grund af oprensning Himmark strand i 2022

Kontaktperson Peder 



Redigeret august 2021

• Projekt : Nordborgvej 

• Projekt gruppen har afsluttet deres første projekt  Tingstedet er                                   
blevet omdannet til et unik rasteplads for insekter, sommerfugle,                                   
bier. Især vores insekter har fået alletiders insekt Hotel.

Gruppen har nu fokus på Selve Nordborgvej, der går hele vejen gennem byen. 

• Og det bliver dejligt at se og høre deres ideer 

• Arbejdet tænkes bearbejdet således at de kan søge midler

• Projekt ansvarlig: Mia

• Der er ting som Lauget arbejder med . Bedre belysning på P:pladsen. Dobbelt 
optrukne linjer igennem hele byen fra Danfoss og til udkant. Dette ønske tages 
med når kommunen ser på vejrforholdene i forbindelse med  Nordals Resort  
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• Shelter ved Himmark strand 

• Er ikke startet op endnu, venter på at få etableret slæbestedet først 

• Projektansvarlig: Agnes 

• Udsat til oprensningen ved Himmark strand er færdig 

• tidligst i 2023



Redigeret august 2021

• Multi-hal er ikke opstarter endnu ( byens Hjerte).

• Der er interesse for arbejdet og vi  forventer at der etableres et for projekt i løbet af 
2021 

• Kom lidt i gang i 2019 med en ekskursion i slutning af 2019. 

• Projektansvarlig: Agnes 

• Projektet: byens hjerte  vil binde byen Svenstrup sammen  og blive omdrejningspunkt 
for mange forskellige aktiviteter og samtidig være med til at gøre vores område endnu 
mere attraktiv for tilflyttere og turister  

• .på grund af Corona bliver  projektet  først taget op i slutningen af 2021

• Der laves en opstarts plan forår 2022


