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Forord
Svenstrup, Himmark og Torup ligger smukt på det nordlige
Als. Turen fra Sønderborg går igennem flere landsbyer , som
hver for sig er unikke .
Først Ketting, hvor kirken er et besøg værd.
Egen Mølle fiskesø og den dejlige natur er et yndet mål for
lystfiskere.
Her ved Egen Mølle gik grænsen for det tidligere Nordals,
som vi stadig siger i dag.
Guderup ligger tilbagetrukket fra vejen, byens vartegn ”
Soluret ” ses tydeligt ved vejsiden.
Egen kirke med de smukke gamle stalde ligger på den anden
side.
Efter Linak fabrikken kommer PARAGRAF 5 , hvor der ses
en flot skulptur , som navnet siger.
Derefter har vi landsbyen Svenstrup, forstaden til Universe
og Nordborg Resort.

Svenstrup / Himmark / Torup
Svenstrup er det første indtryk turister og gæster til Nordals får
Svenstrup,Himmark og Torup 3 landsbyer der passer godt på hinanden og gerne

byder nye borgere velkommen
Vi er på forkant med udviklingen i vore områder
Vi er kreative og opfindsomme og ser mulighederne
Byens borger hjælper med ideer og tanker, som danner projekter til
udviklingsplanen, som lauget arbejder videre med
Borger i landsbyerne er enige om, at vi fortsat vil være attraktive ikke kun for
fastboende, men også for tilflyttere og turister
Naturen , skov og strand er noget for sig ,
vand til begge sider .

Projekter 2022 - 2030
Cykelrasteplads, rekreativt område med mulighed for reparation
Multikulturhus, cafe
Kulturudvalg
Beplantning og forskønnelse i lokal området
Skiltning i lokalområdet, synlige og brugervenlig
Traneodde fyr, etablering af shelter og bålsted
Slæbested v. Himmark Strand
Stenrev v. Himmark Strand
Den gamle skole / Riecks Stensamling
Stolbroladen
Etablere stisystemer i lokal området
Samarbejde med friskolen, kirken og foreningerne
Samarbejde med Nordborg Resort

Ideer og tanker bag projekterne/ 1
Cykelrasteplads : Placeringen er hjørnegrunden ved Nørreskovvej / Nordborgvej. Pladsen skal være en
pauseplads for alle cyklister og gående , hvor der er mulighed for at spise madpakke, cykel reparation/
lapning. Der vil være overdækket bordbænke sæt.
Multikulturhus : Området har behov for et fælles hus med mange muligheder. Det er ikke lykkedes at
skaffe penge til et forprojekt. Næste step er vi laver forprojektet selv. Gruppen kommer i arbejdstøjet , og
vil gerne have nogle kreative mennesker med.
Kulturudvalg : En meget ny ide til en Svenstrup sang. Allerede nu er der søgt midler til dette som kommer
til at foregå som en konkurrence, hvem kommer med den bedste sang, ide mm. Fælles kulturkalender.
Beplantning og forskønnelse af lokal området : Forskønnelse af vores lokalområde er mange ting og ikke
kun grønne steder, kan være bygninger , træer , branddam og andet. Lauget vil bl.a. gerne have mere
biodiversitet i området.
Kunst af forskellige arter op igennem byen . Der arbejdes videre med disse ting
Skiltning : Da vi forventer rigtig mange gæster og turister i området når Nordborg Resortet kommer så skal
skiltning være mere synligt og brugervenligt. Flere gæster og turister har haft svært ved at finde de
forskellige nuværende ting vi har .
Traneodde fyr : Shelter og bålsted etableres til overnatning i den frie natur. Toilet faciliteter åbent hele året. Vi vil skabe
mere liv ved Traneodde fyr da det er et yndet sted at gæste for bl.a. fiskere. Fyret kunne måske blive åbnet for gæster !

Ideer og tanker bag projekterne/ 2
Slæbested v. Himmark strand : Der etableres et slæbested ved Himmark til både og joller. Et
slæbested kunne også få kajak og kano roer til området. Projektet arbejder.
Stenrev v. Himmark strand : Er en meget ny ide, som er kommet op i.f.m. oprensningen og det
ville være rimeligt let at etablere efterfølgende. Et samarbejde med lauget og Stenrevs foreningen
Riecks Stensamling i den gamle skole : Bygningen trænger meget til en renovering.
Stolbroladen : Gøre området ved Stolbroladen til centrum for mere aktivitet ved bl.a. cafeliv, et
større mødelokale i vognporten, ude liv og event og redskaber til aktiviteter. I dag er der
mødelokale, forskellige værksteder og krolf. Der er plantet yderligere frugttræer, som alle nyder
godt af.
Stisystemer : Der ønskes flere stier til og fra de enkelte områder. Gamle glemte stier kan
reetableres. Nye kan komme til.
Samarbejde med friskolen, kirken og foreningerne : Bruges i stor stil ved næsten alle projekter
mere eller mindre.
Samarbejde med Nordborg resort : På nuværende kender vi ikke opgaverne, men vi glæder os
til dette.

Igangværende projekter
Cykelrastepladsen : Er i gang , pladsen er klar . Vi mangler tilladelse til opsætning

af overdækning . Det er i høring. Brugstilladelsen er godkendt. Forventes at være
etableret slut maj i år. Arbejdet udføres af kommunen, lokale håndværkere og
frivillige
Multikulturhus : Arbejdsgruppen skal færdiggøre forprojektet. Dette er
nødvendigt for at kunne søge midler til hele projektet.
Et meget stort projekt
Kulturudvalg : Fælles kalender - samarbejde friskolen, kirken og foreningerne.
Tour de Nordals som afvikles den 7. juni 2022. Svenstrup sang som der arbejdes på.
Skilte : Skiltene i området bør være mere synlige og brugervenlige. Arbejdsgruppe
nedsættes.

Afsluttede projekter
5 storkereder opsat i lokalområdet. Vi skal stadig forbedre og vedligeholde storkerederne så der
forhåbentlig snart kommer beboer til dem.
Insekthotel opsat og hjørnegrunden tilsået. Forårsløg er plantet af frivillige hjælpere mange steder ved

grøfter og grønne pletter.
Insekthotellet blev indviet august sidste år og grunden er tilsået med vilde sommerblandinger. Kunsten er nu at
vedligeholde dette på en nem og smart måde. Arbejdsgruppen har fået hjælp ved Konsulent Kristian Nordstrøm

Branddam Himmark

Forårsløg er plantet af frivillige hjælpere mange steder ved grøfter og grønne pletter.

Til sidst
Ser vi på muligheder for udvikling i vores lille smørhul, så er der mange
potentialer rundt omkring i landsbyerne Svenstrup, Himmark og Torup.
Der er plads til nytænkning og kreativitet. Det lover godt for vores projekter,
både dem der nemt realiseres og dem med nogen flere udfordringer i.
Borgerne er med på dette og bidrager med stort og småt. Det er Lauget
meget taknemlig for.
Kaldes der på hjælp via facebook og lign. så er borgerne klar.
Lauget og borgerne i Svenstrup , Himmark og Torup står foran en
spændende og udfordrende tid nu hvor Nordborg Resort og oprensning af
Himmark Strand skal i gang.
Vi ønsker at samarbejde og bidrage hvor det er muligt.
Endnu engang en stor tak til alle i området, fordi I er, som I er.
TAK !!
E`Svenstrup Laug
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