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Året 2022

Har været et dejligt år. Ingen Corona restriktioner,
vi har kunnet mødes på kryds og tværs.

Lauget har virkelig kunnet mærke at vi har fået frihed til at mødes igen.
Aktiviteten i Lauget har været fantastisk.

Vi har fået afsluttet en del projekter. 

Vores biodiversitetprojekt og storkeprojekt er vedvarende projekter.

Vore bestræbelser for at få et slæbested nede ved Himmark strand fik ikke et ja fra 
kommunen.

Stenrev ved Himmark hav ?
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Projekter: 

Maskinrummet 

fungerer kun, 

fordi så mange 

er aktive og 

gerne Vil være 

med .

Borger 

involvering  er 

 et most.

Borger  
udviklings 

plan  2028
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Borgermøde 
og 

Foredrag

Affaldsindsamling 

Sommerfest
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Efterårsfest
Svenstrup 

Melodi 

Grand prix

Juletræ
s 

tænding 



16-03-2023

Tour de Nordals  var vi også involveret i. En stor succes 
med god omtale og over 180 deltagere. 

Der var tanker om at afholde et igen i år, dette må vente 
til evt. næste år .

Reicks Samling havde også et cykelarrangement med 
temaet:  På cykel til oldtiden.

Vi har fået en flot  Cykelparkeringsplads , som også 
bliver flittig brugt af turister. En plads der også 
pynter i landskabet.
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Aktiviteter der går ind i 2023
Tilflyttere til vores skønne område.

Vi har haft mange samtaler med Kommunen i forbindelse 
med Nordborg Resort og oprensning ved Himmark strand 
fortsættelse følger.

Et forsamlingshus der er i aktiv arbejde 

Badebro ligger i kommunen lige p.t.

Dagligvare butik nede ved Danfoss efterår 2023

Ren by 

Fælles møde med alle foreninger i Svenstrup.

Solceller park i Stevning/ Svenstrup midler 

Udviklingsplanen

Senior bofællesskab  i Svenstrup ( ungbo)

 

  

 

 

Sammenhold gode 

energier 

Mange gode 

oplevelse



2022 er blevet til 2023

Her i Svenstrup, Himmark og Torup.

◦ Har  vi et godt landsbyliv med storbymanerer. 

◦ Her sker noget for nogen. De fleste. 

◦ Her kan du være med til at skabe. 

◦ Her laver vi udviklingsplaner for os og til os.

◦ Her er godt at være. 

◦ Her siger vi MOJN til hinanden.

◦ Tak fordi I er som I er .

◦ På Laugets vegne 

◦                            Agnes 
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