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Indledning
Landsbylauget i Skodsbøl har siden 2013 arbejdet med at udvikle en plan for landsbyens
udvikling. Dette er sket i nært samarbejde med beboerne.
I det efterfølgende, tages udgangspunkt i de historiske og nutidige forhold, de stedbundne og
menneskelige ressourcer i området, for derefter at sammenfatte med aktuelle input og ønsker til
fremtiden.

Historie
Byen er opstået som landsby ved den gamle landevej fra Egernsund via Smøl til Sønderborg.
I kirkebøger fra hertugdømmet Slesvig nævnes i perioden 1332 - 1407 flere ejendomme i
”Scalebul", som er det samme som Skodsbøl.
I bogen: "Topographie des herzogthums Schleswig ", skriver forfatteren i 1853:
Schottsbüll (Schotzbüll): Landsby i området Sundeved, 1 mil vestlig for Sønderborg, på
landevejen mod Flensborg, Kirke- og skoledistrikt Broager.
Senere blev Skodsbøl stationsby på Vester Sottrup - Broager - Skelde banen.
Skodsbøl har i dag ca. 230 indbyggere og 100 boliger.
I 1840 var der 400 indbyggere i Skodsbøl.
I 1885 boede der 695 personer, og i 1900 var det 733 personer primært på grund af
teglværkerne. Derefter er befolkningstallet gået tilbage, indtil ca. 1970, hvor det stagnerede. Nu
er befolkningstallet atter lidt stigende.

Vision
Skodsbøl vil være kendt som et område med et stærkt sammenhold, et aktivt lokalområde, der
ligger i et naturskønt område.
I Skodsbøl vil vi have et fast mødested ved sportspladsen, som indbyder flere generationer til at
mødes i hyggeligt samvær ved forskellige arrangementer.
Alle i området skal have adgang til optimal information om området og hvad der sker i området,
informationen skal både være digital, mundtlig og skriftlig. Informationen skal sikre at områdets
beboere virker som ambassadører og at der sker en positiv markedsføring af området.
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Yderligere vil vi i området sikre en bred boligmasse og en optimal infrastruktur, der gør det muligt
for forskellige aldersgrupper at bosætte sig i området.
For at nå visionen skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter
handlinger på drømmen:

Strategi
Vi har et meget aktivt landsbylaug, der både selv kommer med ideer, men som også følger op på
ideer fra de lokale. Det er bl.a. landsbylauget der sørger for at ansøge og eller er behjælpelig
med at ansøge om midler til projekterne ved Kommunens udviklingspulje og ved andre relevante
fonde. Alle borgere kan igangsætte projekter, men for at få projekterne fuldført kræver det at
borgerne er engageret og er villige til at gøre en aktiv indsats. Alt dette med det formål at gøre
Skodsbøl til en indbydende, attraktivt og imødekommende landsby at bosætte sig i, for såvel
unge som gamle.
Samlingssted: For at skabe sammenhold og vel at mærke et stærkt sammenhold er det vigtigt
med et fælles samlingssted. Samlingsstedet i Skodsbøl sportspladsen/klubhuset på Nejsmøllevej
5A.
Infrastruktur: For at øge sikkerheden i området vil det blive forsøgt at forbedre forholdene
omkring busstoppestedet ved sportspladsen.
Information: Alle skal informeres om alt hvad der foregår i området uanset alder. Byens
hjemmeside vil naturligvis informere om hvad der sker. Men da det ikke er alle der har en
computer, vil der også blive informeret via opslag på informationstavlen på Skodsbølvej, så alle
borgere i området har adgang til denne information.
Aktiviteter: Vi har alle ideer og forslag til små projekter og aktiviteter i området, og det er stort
set kun fantasien der sætter grænser. Det er derfor vigtigt at folk støtter op om de ting der bliver
lavet for at aktivitetsniveauet forbliver så højt som muligt, så lysten til nye ting altid vil være der.
Alle aktiviteter skal derfor reklameres så meget som muligt så alle ved hvad der sker.
Informationen vil foregå igennem hjemmeside samt tavlen i byen. Landsbylauget skal derfor
inspirere til nye projekter samt mulige aktiviteter løbende.
Nedenstående handlinger henviser til hvem gør hvad, hvornår og hvorfor?
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Handling
Projekt 1: Tilslutning af EL
Beskrivelse:
Af økonomiske årsager er klubhuset ikke blevet tilsluttet el-nettet. Nødløsningen har indtil videre
været at trække et løst elkabel over græsplænen ved arrangementer og dermed trække strøm fra
en venlig beboer.
Denne løsning er ikke holdbar i længden og derfor skal klubhuset tilsluttes el-nettet.
Projektplan:
Nedgravning af tilslutningsboks
Kabelføring til bygning (til udvendig eltavle)
Nedgravning af kabel fra udvendig tavle til indvendig tavle
Ombygning af indvendig tavle
Opsætning af elmåler - mangler
Betaling af tilslutningsafgift - mangler
Økonomi / tidsplan:
Eltavle med montering: 5.600kr.
Tilslutningsafgift: 17.500kr. - mangler
Opsætning/tilslutning af el-måler: 3.125 kr.
Tidsplan: Ansøges inden d.10/5-2015
Ansvarlig: Dennis
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Projekt 2: Tilslutning af Varmepumpe
Beskrivelse:
Klubhuset opvarmes via el radiatorer hvilket hverken ikke er særlig energi effektivt eller
økonomisk for lauget. Målet er at energi nulstille klubhuset via et solcelleanlæg og derved er der
behøv for en mere energi rigtig varmeløsning. Varmen skal gøre at klubhuset kan holdes fri for
fugt og svamp igennem vinterhalvåret, samt bruges til de arrangementer der holdes i
vinterperioden (Juletræstænding, Fastelavn m.m)
Projektplan:
Opsætning af Varmepumpe
El-tilslutning
Projekt 3 - Tilslutning af Solcelleanlæg
Økonomi / tidsplan:
Varmepumpe: 22.500 kr.
Montering: 5000 kr.
El-tilslutning: 2500 kr.
Tidsplan: Ansøges inden 1. ansøgningsrunde til Udviklingspuljen 2016
Ansvarlig: Dennis

Projekt 3: Tilslutning af Solcelleanlæg
Beskrivelse:
Målet er at energi nulstille klubhuset via et solcelleanlæg og derved dække behovet for lys,
varme, varmt vand og lign el-udgifter i forbindelse med samtlige afholdte arrangementer. Der
ansøges samtidig om en ny varmekilde (Projekt 2 - varmepumpe) for at energi optimere
klubhusets forbrug i varme. Varmen skal gøre at klubhuset kan holdes fri for fugt og svamp
igennem vinterhalvåret, samt bruges til de arrangementer der holdes i vinterperioden
(Juletræstænding, Fastelavn m.m)
Projektplan:
Projekt 2 - Tilslutning af Varmepumpe
Opsætning af Solcelleanlæg
El-tilslutning
Økonomi / tidsplan:
Solcelleanlæg - egetforbrug* på 1,5 KW årligt: 23.995 kr.
Montering: 7500 kr.
El-tilslutning: 2500 kr.
Tidsplan: Ansøges inden 1. ansøgningsrunde til Udviklingspuljen 2016
Ansvarlig: Dennis

Skodsbøl Landsbylaug

Side 6 af 9

Skodsbøl Landsbylaug
Projekt 4: Deltagelse i NABOHJÆLP
Beskrivelse:
En kreds af borgere har ønsket at deltage i NABOHJÆLP udarbejdet af Det Kriminalpræventive
Råd og Trygfonden.
Projektplan:
• Frivillige har meldt sig og implementerer projektet.
• Borgermøde gennemført den 6. juni 2016 med deltagelse af Syd- og Sønderjyllands politi
med henblik på instruktion om fysisk sikring af huse og bevidstgørelse om tryghed og
prævention.
• Tilmelding på hjemmesiden NABOHJÆLP og frivilligt indkøb og mærkning af
værdigenstande.
• Ansøgning indgives april 2017 til Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene 2. runde
2017.
• Indkøb af skilte med NABOHJÆLP ved indfaldsvejene til Skodsbøl. Kræver 8 skilte.
• Indkøb og tilpasning af pæle ved frivillige.
• Ansøgning til kommune om tilladelse af opsætning af skilte på offentlig grund.
• Nedgravning og opsætning af skilte.
Økonomi / tidsplan:
Indkøb af skilte til i alt 3.928 kr. via puljemidler.
Egen finansiering til pæle og opsætning 2700 kr.
Tidsplan: Ansøges inden 2. ansøgningsrunde til Udviklingspuljen 2017. Implementeres 2017.
Ansvarlig: Leif Hansen og Søren Kamp Knudsen
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Projekt 5: Ny legeplads
Beskrivelse:
Den gamle legeplads er nedslidt og farlig. Derfor skal den enten nedlægges/fjernes eller fornyes
så den lever op til de gældende regler.
Projektplan:
Opstart ved borgermøde,
evt. kontakt til andre L.L. i lignende situation
Finde frivillige
udarbejde plan og økonomi
Økonomi / tidsplan: 2017-2020
Ansvarlig: Lisbeth

Projekt 6: Bedre forhold ved busstoppested
Beskrivelse:
Efter etablering af de nye gadelamper i efteråret 2014 står busskuret på Nejsmøllevej på et
uoplyst område. Det ønskes derfor at forbedre forholdende omkring busstoppestedet.
Projektplan:
Opstart ved borgermøde,
evt. kontakt til andre L.L. i lignende situation
Finde frivillige
udarbejde plan og økonomi
Økonomi / tidsplan: 2017-2020
Ansvarlig:
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Projekt 7: Udarbejde plan for vedligehold
Beskrivelse:
Klubhus, sportsplads, græsslåmaskine mm. kræver løbende vedligehold. Derfor skal der laves en
plan for drift og vedligehold af klubhus og sportsplads.
-

Ny havetraktor
Belægning rundt om klubhus
Projekter til fremvisning ved borgermøder/general forsamlinger
Musik anlæg til klubhus

Projektplan:
Opstart ved borgermøde,
Definere en overordnet vedligeholdeses- og prioriteringsplan
Finde frivillige
Udarbejde detaljeret plan og økonomi
Økonomi / tidsplan: 2017-2020
Ansvarlig:
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