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Samlet resultat af borgermøderne 
på Sydals, februar 2018  
 
 
 
 

Hvad trænger til at blive gjort noget ved – på kort sigt?   
Flere busafgange og -forbindelser (f.eks. til hallen 
fra Kegnæs, internt på Sydals) 
Shuttle/strandbus Sydals-Sønderborg 
Idrætscenter ved Sydals-Hallen + en hal mere og 
bedre p-pladser ved hallen (evt. svømmecenter 
og multiformål/legeland) 
Bedre (cykelsti)skiltning - også nye (turist)skilte 
Sammenhængende cykelstinet + lys og saltning 
Vandrestier 
Kystsikring  
Søredning til Kegnæs/Sydals 
Flere shelters 
Toiletter ved Drejet, Pøls rev, og andre steder på 
Kegnæs 
Bedre mobildækning (ikke-TDC-kunder er lost) – 
især i Mommark og på Kegnæs 
Bedre lånemuligheder til boliger 
Fart på nedrivning (opkøb) af slidte bygninger 
(Lav fælles Sydals-liste) 
Store landsbrugsmaskiner på vejene (dialog) 
Samarbejde mellem unge og ældre 
Flere caféer 
Slåning af grøfter og stier oftere (+ vilde 
blomster) + oprensning af grøfter 

Skrald-rensning af grøfter (affald) 
Afvanding Skovmose 
Indendørs legeland (evt. i hallen?) 
Fokus på synlighed/branding 
”UdkantsDanmark” skal væk, så ungdommen 
kommer tilbage hertil (vi satser på generation Z, 
der elsker Bonderøven) 
Flere turistaktiviteter – især på regnvejrsdage 
Flere ramper til joller – bl.a. Saruphav og Kegnæs 
Mere liv på Kærneland 
Kobling mellem Alsstien og Gendarmstien (og en 
Kegnæs-sti) 
Forbedring af veje 
Flere skraldespande/borde bænke 
Kitesurfer-stationer 
Badehuse (Mommark, Drejby)  
Strandrengøring 
Lejeboligportal (bosætnings-strategi) 
2-1 vej gennem byerne (Husby-eksperimentet) 
Flere ildsjæle (mere involvering) 
Info-stander (og turistfolder) 
Fortove (Tandslet og Lysabild) 
Oplysning om lokale råvarer – hvor kan det 
købes? (Tjek det sønderjyske hus) 

 

Hvad skal gøres på lang sigt?     
Svømmehal 
Bed n Breakfast (Bike n Breakfast)  
Udbud af overnatningsmuligheder for cyklister + 
passerende turister 
Havn ved Kongshoved 
Cykelfærge ved Kegnæs Færge 
Etablering af flere arbejdspladser 

Flere børnefamilier 
Flere fastboende 
Rastepladser 
Bedre kulturtilbud og aktiviteter 
Byzonejord -> store parceller 
Mere for turisterne – især på regnvejrsdage 
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I 2025 er der følgende på Sydals: 
Helårsturisme, autentisk, i pagt med naturen, international, 
afbalanceret forhold, kystturisme med vandaktiviteter 
 
Mission: 
Sønderborgs største område for kystturisme 
Sønderjyllands andet største vinterturist-overnatningssted 
Det natur-autentiske supplement til den øvrige turisme i kommunen 
Slogan: et frisk pust fra vandkanten 
 
Cykling: Als Cykelø med sammenhængende cykelstinet, cykelfærge, censorlamper på stierne 
Vandaktiviteter: vinterbadefaciliteter, bedste sandstrande, flyt sten til snorkelrute/havlegeplads, Syd dk´s 
bedste vandsportsted, slæbested, fiskeri, kitesurfing, kabelbane, dykning 
Info: skiltning, Sydals Tripadvisor, turistinfo flere sprog, interaktive turistskærme flere sprog, turistmontre 
Overnatning: badehotel, B&B, campingpladser, ferieboliger 
Aktiviteter: geocatching, sauna til vinterbaderne, guidede naturoplevelser, stjernekiggeri (Dark Sky Als), 
Farm Safari,  
Spisesteder:  
Facilitater: shelters, toiletter, badebroer, flere borde og bænkesæt, feriecenter m. legeland + skibakke 
Branding: Sydals-app (trip Advisor), Lift nu – Sydals,  
 
Turisme        
Vinterbadefaciliteter (Toilet og vinterbadested 
ved Pøls Rev) 
Cykelfærge Ærø + Kegnæs, Kegnæs/Høruphav-
Langballigau (kobling med Broager-ruten) 
Als cykelø – cykelruter (sammenhængende net) – 
cykelrute-skiltning - lys på cykelstier vha 
censorlamper (forsøg) + saltning af stien om 
vinteren 
Bedre skiltning (f.eks. til Bed and breakfast) 
Sydals app (á la Trip Advisor) 
Ferieboliger i større antal 
Overnatningsmuligheder til én-dags-
arrangementer (Bed n’ Bike, Bed n’ Breakfast) 
Spisesteder flere steder 
Flere shelters (især langs kyststierne) 
Turist info på flere sprog 
Sauna til vinterbadning 

Badehuse (Mommark og Drejby) 
(Kite)surfercenter + vandsport + kabelbane 
(flyttet stenene, så surferne ikke slår sig) – 
SydDks bedste vandsportssted 
Dykker- og badehotel 
Havlegeplads m høje træer (aktiviteter som kan 
bruges ude i vandet – Kattegatcenteret – 
snorkelrute med tov, Mandø naturcenter) 
Fiskeri 
Ramper til joller (Saruphav, v. Kedde Kuje og 
Kegnæs) 
Helårsturisme 
Feriecenter med legeland og indendørs skibakke 
Interaktive turistskærme på flere sprog 
Shuttle/strandbus 
Geocaching-koordinering

Toiletter (3 på Kegnæs + Pøls rev, Drejet) 
Flere borde og bænke 
Fyrtårnet er færdig 
Kegborg er færdig 
Farmsafari 
Als’ bedste badestrande (m strandrengøring) + 
mere liv på Kærneland 

Sønderjyllands største turistområde 
Stjerneobservatorium på Siloerne  
Stjernekiggeri på Pøl (Dark Sky Als) 
Guidede naturoplevelser 
Mere aktiviteter for turisterne på regnvejrsdage 
Drive in solopgang ved Hummelvig, solnedgang 
ved Sønderby/Drejet (p-pladser) 
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Landsskabet  
Mere af det, der er – intensiveret fokus på eksisterende natur – balance i landskabet og etablering af 
flere rekreative områder 
Stier: sammenhængende, vedligeholdte, servicefaciliteter afpasset i god kvalitet 
Grønne områder: flere i byerne, mere tilgængelighed, klimabeskyttelse 
Specialitet: Mørke, (bæredygtig ø), exceptionel kystlinje 
        
Øko-ø 
Gode forhold for flora og fauna 
Alssti-gendarmsti 
Hartsø 
Birkepøl   
Læhegn (guldregn og syrén)  
Hummelvig – lav et vandreområde  
Flere grønne områder i byerne (huller) 

Drænet og klimasikret Skovmose 
Kystsikring 
Slåning af grøfter og stier oftere + oprensning af 
grøfter + opsamling af skrald 
Vilde blomster langs vejene (evt. inde på marken) 
Mørke (Dark sky Als) 
Drive in solopgang ved Hummelvig, solnedgang 
ved Sønderby/Drejet (p-pladser) 

 
 
Erhverv og infrastruktur 
Sammenhængende fleksibel mobilitet, tilgængelighed for alle, små og mellemstore virksomheder 
vækster, branding af styrkepositioner, økonomisk bæredygtighed, rentable turistvirksomheder 
Mobilitet: minibusser, elbusser, selvkørende, hitch-hikebænke, sikker skolevej, flere delebiler, cykelfærge 
Veje: vandrestier, MTB, 2 minus 1 vej, bredere og bedre veje, udvidelse af flyvepladsen, broen til Fyn, 
Alsstien / Gendarmstien / Kegnæsstien 
Service-erhverv: kro, wellness, pop-up butikker, hotel, mere detail, B&B, Bed & Bike, motel 
Erhverv: Biogasanlæg, lettere at starte virksomhed, rentable turistvirksomheder, bedre mobildækning 
Tryghed: søredningstjeneste, Kegnæs brandstation tilbage, hospice, Base for hjemmepleje flere steder på 
Sydals 
Infrastruktur: Hurtigt og stabilt internet til alle i hele Sydals 
 
      
Bedre off. transport (f.eks. minibusser – også i 
weekenden på Kegnæs, selvkørende el-bus?, 
også internt på Sydals – f.eks. til hallen) 
Flere busforbindelser 
Flere delebiler 
Landdistrikters kreditforening 
Als cykelø – cykelruter (sammenhængende net) – 
cykelrute-skiltning - lys på cykelstier vha 
censorlamper (forsøg) + saltning af stien om 
vinteren 
Vandrestier 
Søredning til Kegnæs/Sydals 
Hotel ved. Mommark Vandland 
Flere butikker 
Kro (også wellness) 
Flere lokale butikker med lokale varer (=Brand) + 
oplysning herom (Tjek Det sønderjyske hus) 
Motel og Bed n’ Breakfast 
2-1 veje i alle byer (Obs: Husby-eksperimentet) 

MTB-rute 
Bedre og vedligeholdte veje 
Bedre mobildækning (for ikke-TDC-kunder) 
Søredning 
Pop up butikker 
Cykelfærge Hørup-Kegnæs 
Kobling af Alsstien og Gendarmstien + ny sti: 
Kegnæssti 
Udvide landingsplads på Kegnæs 
(faldskærmsudspring) 
Broen til Fyn 
Hitchhikebænke (Jf. Flensborgs opland) 
Alt gylle -> biogas 
Flere caféer 
Fælles butik for lokale varer (en hylde pr 
leverandør) 
Lettere at starte virksomhed på landet 
Hospice 
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Ramper til joller (Saruphav, v. Kedde Kuje og 
Kegnæs) 
Havn ved Kongshoved 
Sommer-lystbådehavn på sydsiden af Kegnæs (i 
form af en midlertidig bro) 
Sikker skolevej alle steder 
Fortove (Lysabild og Tandslet) 
Flere skraldespande og borde/bænke 

Flere Bed n’ Breakfast 
Rastepladser med udsigt (Skovbyvej lige før 
Skovby, Vibøgevej ved Lysabild, Skovbyvej ved 
Lebølløkke) 
Drive in solopgang ved Hummelvig, solnedgang 
ved Sønderby/Drejet (p-pladser) 
 

 
 
Boliger 
Attraktivt, varieret udbud, bæredygtigt, livet på landet-værdier = back to basic, RURAL RENAISSANCE 
Fysiske boliger: moderniserede ældreboliger til to personer med store badeværelser, store parceller, Pippi-
langstrømpe huse, 20 nye huse i bybånd mellem Lysabild og Skovby,  
Områder: CO2-neutrale huse i et bestemt afgrænset område, andelssamfund med containerhuse,  
Fokus: bedre lånemuligheder, energi (solcelle + vindmøllepark), ingen tomme huse, lette at 
ombygge/kystnært,  
Salgsfremme: portal til leje-boliger (www.boligportal.dk), Pippi-langstrømpe huse, tiltrækning af generation 
Z 
        
Store parceller (byzonejord?) 
Langt bedre muligheder for at låne penge til hus 
på Sydals 
Ingen tomme huse eller huse til salg 
Bedre lånemuligheder (den norske model) 
Pensionistlejligheder til to personer med store 
badeværelser 
Alle ældreboliger skal have store badeværelser 
Andelssamfund som containerby 
CO2 neutrale boliger/område 

Mindste 20 nye huse i et bybånd mellem Lysabild 
og Skovby 
Flere Pippi Langstrømpehuse 
Solceller og vindmøllepark til opvarmning 
Det skal være lettere at ombygge og bygge 
kystnært 
Nedrivning af faldefærdige boliger  
ældreboliger up-to date (store badeværelser) 
Leje-boliger (internetportal) + kombi med 
bosætningsstrategi (prøv livet ved vandkanten) 

 

 
Landsbyer og Kulturarv (sport og fritid) 
Sydals med en bred vifte af aktiviteter fordelt på mange hænder, et helt liv for mennesker i alle aldre, 
bredt foreningsliv for alle generationer på tværs, udnyttelse af historiske, stedbundne og menneskelige 
ressourcer 
 
Omdrejningspunkt: multi idrætscenter m. legeland + skibane + svømmehal, spejdercenter med 
undervisning/lejrskole, festivalarena, udendørs idrætsanlæg + kunststofbane + dræning, parkour-bane, 
udendørs fitness-bane, koncerter i siloerne, aktive kirker 
Aktiviteter: festpladsen ved gadekæret, E-sport, Folkemødet 2025 på Sydals 
Faciliteter: vinger på Vibæk-mølle 
Et godt liv: ”et tilbagelænet hverdagsliv” – ”sus og dus i weekenderne”, pasnings af børn lokalt, fleksible 
åbningstider, bredt foreningsliv for alle generationer på tværs, sæt fut i flere ildsjæle og undgår at enkelte 
brænder ud, Landsbypedel (Frivillige hjælpere – Hjælpende hænder) 
 
 
Wellness på Kegnæs 
Fysiske udendørsanlæg i Lysabild 
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Idræt indendørs i Tandslet 
Sø-redning og vinterbadefaciliteter, sauna i Mommark 
 
 
 
      
Sydals-Hallen udbygget til idrætscenter (Sydals 
Center) med svømmehal, multifunktionelt (evt. 
legeland), bedre p-pladser 
Udbygning af Lysabild Idrætsanlæg (atletikbane 
og kunststofbane + dræning) 
Parkourbanen 
Udendørs fitness-bane 
DM i E-sport (EM/VM/DM i E-sport) 
To sporet skoleårgange 
To årlige internationale sportsbegivenheder 
Festplads til 1-dagsfestival 
Byfornyelse (nedrivning) 

Flere børnefamilier er flyttet til 
Wellness-center 
Mere liv på Kærneland 
Sauna og vinterbadningsfaciliteter i Mommark 
Traditioner og foreningsliv blomstrer 
Store koncerter i Siloerne 
Pasning af børn lokalt (f.eks. dagplejere) 
Vinger på Vibæk Mølle 
Kæmpe spejdercenter med 
undervisning/lejrskole 
Aktive kirke 

 
 


