
 Sottrupskov Landsbylaug, september 2019 
 

 

 
 

Kære beboere i Sottrupskov 

Sommeren går på hæld. Vi har i foråret været på affaldsindsamling og til efteråret sætter vi endnu engang 

blomsterløg. På den måde er vi med til at forskønne vores landsby.  

    
Aktive affaldsindsamlere i Sottrupskov 

Skulpturudveksling 
Siden 2009 har landdistrikterne i Sønderborg kommune haft mulighed for at indgå i skulpturudveksling, 
hvor skulpturer, udført at internationale kunstnere, udlånes på skift mellem landsbyerne.  
I år har Sottrupskov fået mulighed for at få en sådan skulptur til låns i 2 år.  Skulpturen hedder ”People til 
People” og er udført af Yanxhi, en kinesisk kunstner.  
Mød op og se afsløringen af skulpturen fredag den 11. oktober kl. 17 ved vandet  

Kommuneplan i høring: 
Kommunen er i gang med at revidere kommuneplanen. Som noget nyt er Sottrupskov defineret som en 
såkaldt ”afgrænset landsby”. Bestyrelsen har deltaget i møder med kommunen for at finde ud af, hvad 
det betyder for os. Vi har vurderet, at vi ikke foretager os nærmere desangående.  
Man kan læse mere om kommuneplanen på Sønderborg kommunes hjemmeside:  
https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/forslag-til-kommuneplan-2019-2031 
Kort over afgrænsningen kan ses på: https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/23594 

 

Landsbybusser kan bookes af alle! 
Sønderborg Kommune og Trafik- og Byggestyrelsens 
“Pulje til forbedringer af den kollektive trafik i 
yderområderne”, har givet mulighed for at tre 
lokalområder kan udvikle et koncept for alternativ 
kollektiv transport. Der er stillet tre 9 personers busser 
til rådighed for Landsbylaugene i Kværs-Tørsbøl-
Snurom, Dynt-Skelde-Gammelgab og Lysabild.  

Nu får ALLE landsbylaug mulighed for også at booke 
disse landsbybusser. Man må tage på tur med familie, 
naboer og venner. I kan således booke disse busser  

 

 

Busserne bookes her: 

 Dynt-Skelde-Gammelgab: http://www.dyntskelde.dk/landsbybussen/ 
 Kværs-Tørsbøl-Snurom: http://kvaers-sogn.dk/landsbybuslandsbybil/ 
 Lysabild: https://www.lysabild-sydals.dk/landsbybussen/ 

Det er også muligt at tage cyklerne med – book cykeltraileren sammen med landsbybussen i Kværs-
Tørsbøl-Snurom. 

https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/forslag-til-kommuneplan-2019-2031
https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/23594
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dyntskelde.dk%2Flandsbybussen%2F&data=02%7C01%7CRoy_Hansen%40Danfoss.com%7Cafb13ebf06af4e44398908d71a9571d1%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637007102009446859&sdata=dEkNgvzUKHi4gwYqwVQHlVsEQauONPQLRMyS%2FQEhJS0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkvaers-sogn.dk%2Flandsbybuslandsbybil%2F&data=02%7C01%7CRoy_Hansen%40Danfoss.com%7Cafb13ebf06af4e44398908d71a9571d1%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637007102009456855&sdata=DW%2FRf8l%2BmVcuh82PlpKQfykIq4mNDyKJb803tiVkZ3w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lysabild-sydals.dk%2Flandsbybussen%2F&data=02%7C01%7CRoy_Hansen%40Danfoss.com%7Cafb13ebf06af4e44398908d71a9571d1%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637007102009456855&sdata=kQdCOwubMxNcb1b9gfCbIUuhlMeymkiU%2Bb0y1AtfMUI%3D&reserved=0
http://kvaers-sogn.dk/trailer-til-cykler/


Bestyrelsen og arbejdsgrupperne  

Bestyrelsen mødes hver 2. måned eller efter behov. Referater fra bestyrelsesmøderne kan ses på 

hjemmesiden. Under bestyrelsen er nedsat flere arbejdsgrupper, som gennem året har haft gang i mange 

aktiviteter og tiltag. Nedenfor kommer et udpluk af, hvad der er arbejdet med. Referater fra 

arbejdsgruppemøderne kan ses på hjemmesiden.  

 

”Flagmand” søges 
Vi har besluttet at investere i et flag til flagstangen ved vandet, når vi 
f.eks. flager ved konfirmation, runde fødselsdage og Grundlovsdag.  
 
Hvis nogen vil påtage sig opgaven som ”flagmand” , hører vi det gerne! 
(kontakt en fra bestyrelsen) 

 
 

Velkommen 
Siden udgivelse af sidste nyhedsbrev, har vi fået nye beboere i nr. 13.  
 
Vi byder et varmt velkommen til Gertrud, Ronnie, Bertram og Cille  
 

 

 

Tryghed- og sikkerhedsudvalget   
Arbejdsgruppen ”Sikkerhed og Tryghed” har i 2019 lavet en prioriteret liste af forslagene fra 

generalforsamlingen, som tages op i gruppen i denne prioriterede rækkefølge 

Kystsikring: 
Der er gjort opmærksom på over for kommunen, at kysten ved Sottrupskov er eroderet en del. 
Kommunens folk har kigget på det, men mener ikke, det er så alvorligt, at der endnu skal gøres noget, 
men de – og vi – holder fortsat øje med udviklingen. 
 
Slæbestedet: 
Der er ikke kommet nogen afklaring på sikkerhed omkring og ved slæbestedet. (Det er meget glat). Men 
en mulighed var at sætte et skilt op med kæde foran. Dette punkt tages op igen på næste møde. 
 
Vejbrønd: 
Svinget omkring Sottrupskov 2 – Nydamvej er tit meget kørt op især i forbindelse med regnvejr. Gruppen 
har haft kontakt til kommunen desangående, som så efterfølgende har meldt tilbage, at der skal 
etableres en vejbrønd. Der er ikke kommet nogen afklaring endnu.  Endvidere er svinget ved Nydamvej, 
Nørremøllevej også tit meget kørt op, måske pga. store køretøjer. Der arbejdes på at få sat svingsten op i 
svinget Nørremøllevej/Nydamvej. 
 
Bæk: 
Der er forespurgt kommunen om ejerforhold vedrørende bækken, og ansvaret for oprensning af denne. 
Kommunen oplyser, at dette er lodsejernes opgave. 
 
Dette arbejdes der fremadrettet med:  

 Striber på vejen i svinget fra Sottrupskov nr. 3 og forbi nr. 1 – for at øge sikkerhed 

 Smalle veje – at få klippet hegn og slået grøfter. Af sikkerhedsmæssige grunde, især for cyklister 
og bløde trafikanter. 

 At få skilte ”Ingen hundeefterladenskaber” sat op på græsset ved vandet. 

 Søgning om hjertestarter til byen, som gerne skulle opsættes i den øvre del af byen. 

 Undersøger mulighed for at komme på hjertestarter kursus 



 

 

Nyhedsbrevet omdeles i papirform, og så er det naturligvis svært at anvende de links, der er indsat! 

Men gå ind på hjemmesiden www.sottrupskov.dk og find nyhedsbrevet elektronisk, samt referater mm. fra 

diverse møder.   

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Sottrupskov Landsbylaug: Betta, Anne, Bo, Tina, Ebbe, Angela, Conny og 

Hanne 

Aktivitetsudvalget: 
Vi har i Aktivitetsudvalget haft fokus på vores Grundlovsdag. Den blev meget vellykket, vejret var i top, 
god opbakning, grundlovstalen blev godt modtaget og der var god underholdning. Vi fik et pænt 
overskud. 
Vi vil gerne sige tusinde tak til alle dem der hjalp til med, at det blev en vellykket dag  

 

 

 

 

 
 

 
 Den 2. Maj: Startede Krolf op og der spilles stadig hver anden torsdag kl.19 (lige uger) 
 Den 5. Maj: Var der tur til Bjergskov ved Aabenraa, meget vellykket  
 Den 12.5: Var der affalds indsamling, som sluttede af med grill pølser og øl/vand 
 Den 22.6: Blev der afholdt Skt. Hans på Krolfbanen, hyggelig aften med god tilslutning 
 

Havkajak udvalget 
Der er pt. 21 medlemmer i havkajak gruppen. 
Da der kun har været få bookinger, har vi besluttet at køre kajakkerne ned til parkeringspladsen; 
hvor man kan få mulighed for at bese kajakkerne og prøve en tur.  
Dette vil finde sted alle søndage i september kl. 11. Alle er velkomne og deltagelse er gratis 
 
Brug af kajakkerne: Der har været lidt forvirring vedr. det praktiske. Man må gerne invitere sin familie 
eller venner med på en tur. Det koster 50 kr. i timen pr. kajak og beløbet betales til Ebbe via Mobile Pay. 
Kajakkerne bookes på vores hjemmeside under havkajak, og der vil man også få alle relevante 
oplysninger. Der må forventes tid til at transportere kajakkerne til og fra vandet. 

Aktiviteter i efteråret 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÆLLESSPISNING OG 
EFTERÅRSHYGGE  

 

Torsdag den 31. oktober 
2019 på Solhjem 

 

FAKKELOPTOG OG 

JULETRÆERNE TÆNDES 

 

Fredag den 29 november 2019 

kl. 17 

Mødested ved P-plads. 

Nærmere info kommer senere 

 

SKULPTUR AFSLØRING  

Fredag den 11. oktober 2019 
kl. 17 ved vandet  

 

http://www.sottrupskov.dk/

