L AVENSBY BEBOERFORENING
Indledning
Lavensby Beboerforening har på opfordring af Sønderborg
Kommune deltaget i et udviklingsprojekt om bæredygtige udviklingsprincipper. Bestyrelsen har nedsat en udviklingsgruppe
som har til opgave at følge projektet og udarbejde et oplæg som
skal forelægges på et borgermøde. I Projektet deltager også 6
andre landsbyer fra andre dele af landet. Projektet tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
Vi ser for os et samfund der hele tiden bevæger sig i retning af større bæredygtighed. Vi
er inspireret af det planlagte ferieresort ved Universe, der planlægges bygget efter principper i FN,s verdensmål. Det synes vi forpligter og det vil vi gerne tage ved lære af.

Lavensby
Landsbyen der blomstre
Lavensby er en er en gammel landsby på Als
med ca. 300 indbyggere. Den kan dateres tilbage
til 1400 tallet og ligger for enden af Nordborg sø.
Den nordlig ende er præget af ældre, tætliggende
gårde, den sydligere ende er en del af det sammenhængende byområde fra Nordborg til Havnbjerg, som går under betegnelsen Båndbyen.

En del af noget større
Lavensby er en del af et større lokalsamfund. Vi grænser op til Naturpark Nordals der byder på et væld af naturoplevelser. Lavensby har ingen dagligvare butikker, men borgerne
kan forsyne sig med de fleste dagligvarer i båndbyen, hvor der er butikker, handelsliv og
kommunal borgerservice. Det er også her områdets skoler og børnehaver ligger, samt et
større idrætscenter med boldbaner, svømmehal og motionscenter. Der er kollektiv trafik
med stoppesteder på Nordborgvej

Erhverv i området
Lavensby har et mindre, men velfungerende erhvervsliv med bl.a. Entreprenørvirksomhed,
små og større landbrugsbedrifter, Taxa samt
en mindre industrivirksomhed.
Nord for byen er der et sommerhusområde,
hvoraf en del udlejes og en campingplads.
Det liv der foregår der er en vigtig del af vores identitet.

Udviklingsmuligheder
En godkendt lokalplan ved Søvej giver mulighed for yderligere bebyggelser, men opstår
der et større behov er der mulighed for udvidelser i området nord for Piledamsvej. Der er
planlagt et større ferieresort ret tæt på byen, som vil give muligheder for beskæftigelse og
turistservice i Lavensby

Borgerundersøgelsen
I maj 2021 udsendte vi elektronisk et spørgeskema til borgerne i lavensby. Resultatet kan
ses på vores Facebook side. Vi spurgte bl.a. om hvad man synes var bedst ved at bo i Lavensby. Her kommer et par udpluk.


Tæt på natur, indkøbsmuligheder, godt naboskab.



Fordi at man let kan få en nabosnak og en øl over hækken



Tæt på vandet og rolige omgivelser



Som tilflytter har jeg oplevet sammenholdet og det har betydet meget for mig.

Der var også ønsker i Borgerundersøgelsen


Byvandring, fælles gåture, cykelture med madkurv



Fælles Sankt Hans aften



Sommerfest, fællesspisning, sang aftner, foredrag, strikkeklub



På spørgsmålet om tomme boliger og den demografiske udvikling med flere tomme
boliger, viser 37% af svarene, at det vil være en god ide at udvikle en privat model af
beboerne til opkøb af huse.



21% vil i akutte situationer gerne stille deres arbejdskraft til rådighed for lokale virksomheder, efter de er gået på pension.

