
 

 

Vores landsbylaug kendetegnes ved: 

Positivt: 

• Flot natur. 

• Strande og søer 

• God plads, spredt bebyggelse, men alligevel tæt på Nordborg 

• Marker omkranset af levende hegn 

• Aktive landbrug 

• Små hyggelige veje 

• Godt naboskab og fællesskab 

• Turister hele året 

• Mange sportsmuligheder: Kajak, kitesurfing, cykling, ridning og sportsfiskeri. 

• Stort velholdt sommerhusområde. 

• 2 Campingpladser 

• Nordborg Fyr 

• Flyveplads 

• Traktormuseum. 

 

Negativt 

• Ingen fælles samlingssteder.  

• Besværlig adgang for store lastbiler, campere og biler med campingvogne til området. 

 

 

Vision: 

Sikre at området forbliver attraktivt for både borgerne, virksomhederne, foreningerne og vo-

res turister. 

 



Elementer, der kan bidrage til at virkeliggøre visionen: 

 

1. Samlingslokale, som kan bruges hele året. 

2. Etablering af ny omfartsvej eller udvidelse af de eksisterende tilkørselsveje til området. 

3. Toiletbygningen Ved Købingsmark Strand skal holdes åben året rundt. 

4. Udvikle og pleje turismen, herunder fritidsfiskere og kitesurfere. 

5. Etablering af blomsterenge på fællesarealer. 

6. Badebro udlagt hele året. 

7. Vedligeholdelse af veje og stier 

8. Bedre trafiksikkerhed. Flere cykelstier. 

9. Bedre informationer om cykelruter o. lign til turister. 

10. Strandrensning udvidet til de små strande. 

11. Flere skraldespande på Købingsmark strand, som skal tømmes oftere.  

12. Shelter ved bålplads i Gammelskov  

13. Fælles ”Fodslag”, at vi alle bakker de forslag op, som vi arbejder for. 

 

Uddybning af punkter: 

 

1. Det er en absolut nødvendighed at vi finder et hus/stort lokale hvor vi spontant kan sam-

les til fælles aktiviteter. Der skal som minimum være ”tekøkken” samt toilet faciliteter. Der 

skal være plads til 40-70 personer.  

 
2. Adgang til området. I dag kører stort set alle gennem den smalle Skomagergade i Nord-

borg by. Indkørslen til denne gade sker gennem et skarpt 900 sving. Stelen på hjørnet er 

blevet påkørt utallige gange. Gaden er så smal at 2 brede køretøjer ikke kan passere hin-

anden. Der har været flere løsningsmodeller til at forbedre tilkørselsforholdene, men de 

er pt. lagt nederst i kommunens anlægs bunke. Vi vil kraftigt anbefale politikerne at tage 

planerne frem igen, hvis man mener noget alvorligt med at fremme erhvervslivet og turis-

men i området. 

  

5. Her tænkes på at omdanne eksisterende græs bevoksede fællesarealer til blomsterenge.

 Dette for at fremme biodiversiteten og skabe glæde til beboere og turister. 

8. Landsbylauget har ønsker til 2 nye stier og renovering af 2 eksisterende stier. 

 * Ny sti fra Nordborg til Købingsmark, langs Købingsmarkvej 

 * Ny sti fra Pak-Haven til Købingsmarkvej. Den skal gå langs hegnet på arealer som 

  er reserverede til en omfartsvej. (Denne omfartsvej bliver ikke til noget) 

 * Den eksisterende sti fra Gammelskov til Købingsmark Strand skal fuldføres. Der mang-

  ler kun et lille stykke mod vest. Stien kan munde ud i parkeringspladsen til Købingsmark 

  Strand, eller i forlængelse af vejen Svanereden. 

 * Renovering af ”Pølstien”  

    



Denne udviklingsplan er udarbejdet af bestyrelsen efter input fra borgermødet, som blev af-

holdt den 7’ november 2015 i Pøl Kultur Børnehave. 

Udviklingsplanen er blevet opdateret flere gange. Sidst på generalforsamlingen den 20’ fe-

bruar 2020. 

 

På bestyrelsens vegne 

Augustenhof den 25’ marts 2020 

Kent Münch 

 

Formand for Nordals Landsbylaug PAK 


