Brunsnæs Iller Busholm






Historie
Analyse
Vision
Strategi
Handling

Indledning......................................................... 2
Historie ........................................................... 3
Analyse........................................................... 3
Vision ............................................................ 4
Strategi ........................................................... 4
Handling .......................................................... 5
1. Erhverv og turisme ................................................. 5
2. Tilgængelighed .................................................... 5
3. Natur; rydning af krat, beskæring og/eller fældning af træer .................... 6
4: Bosætning ....................................................... 6
Afslutning ......................................................... 7
Bilag 1: Konkrete forslag til fremtidige tiltag i BIB indtil 2024. ..................... 8

Indledning
Brunsnæs er en meget lille fjordlandsby i Broager Sogn i Sønderjylland beliggende på sydvestsiden af Broager Land ud til Flensborg Fjord. Historisk har det været et gammelt færgeleje med
forbindelse til Holnæs i området Angel i Sydslesvig. Gendarmstien går gennem området.
Nu er området mest ferieområde, hvor der er mange udflugtsmuligheder. De nærmeste naboer er
landsbyerne Iller og Busholm. Sammen har vi dannet et Landsbylaug, der arbejder for områdets
bedste. I dag tæller vi 150 faste beboere, men i sommermånederne fordobles dette tal mange
gange af de mange besøgende.
Denne udviklingsplan er vores værktøj til at bibeholde Brunsnæs, Iller og Busholm, som en
levende landsby, hvor det er godt at bo og leve en indholdsrig hverdag. Planen skaber en sammenhængskraft, der binder borgerne sammen i et kulturelt og socialt fællesskab, og som kan
lette samarbejdet om fælles mål.
Med fortiden som redskab, søger vi i denne lokale udviklingsplan at afdække og forstå de
udviklingsforløb, der ligger til grund for nutiden, og som er medbestemmende for fremtiden.
Udviklingsplanen indgår desuden i Kommuneplanen, som er et styringsredskab for politikerne.
Borgere og landsbylauget vil forsøge at skabe et fælles mål for fremtiden og finde midler til,
hvordan målet kan nås ved fælles indsats.
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Historie
Fra oldtiden har der boet mennesker på Broagerland. Vi har forsøgt at gengive den spændende
historie, der har lagt grunden til dét, Brunnæs / Iller / Busholm er i dag. Læs vedhæftede bilag.

Analyse
På borgermødet den 19. maj 2014 med 48 fremmødte borgere, blev borgerne spurgt, hvad de
var stolte af i Brunsnæs, Iller og Busholm.
Hvad er du stolt af?
o Udsigten, beliggenheden og roen samt de flotte solnedgange
o Naturen, omgivelserne og de levende hegn
o Historien - vi er det lille historiske sommerhusområde
o Flot psykiatrisk plejehjem, klienterne er godt integreret i
lokalsamfundet
o Sammenholdet og ingen kriminalitet
o Gendarmstien, Teglværksstien og små lokale stier
o Fjorden m. sejl- og fragtskibe
o Teglværket, Cathrinesminde m. aktiviteter
o Sandkulen
o At vi bor i et grænseområde
Næste spørgsmål lød:
Hvad trænger til at blive ”strammet op” her og nu?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Stisystemerne kan istandsættes (bl.a. Gendarmstien) og små stier skal
bevares
Mere bademiljø og badebro
Lergravene holdes synlige ved rydning
Vedligehold af den vestlige rabat v. Holgers bro
Asfaltarbejde v. Illervej og vedligehold af rabatter langs Illerstrandvej
Udbedring af stranden ved Brunsnæs
Trafiksikkerhed for biler, cykler øges
Byskilte
Bredere adgangsvej til Cathrinesminde
Bedre faciliteter til kitesurfere
Nedsat hastighed / fysiske forhindringer opsættes
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Hvad kan gøres bedre på lang sigt? Hvad er udfordringen?
o
o
o
o
o
o
o
o

Modstand fra kommunen og miljøforeningen; det er svær at få dem i tale. Vi ønsker "rådgivning"
fremfor "trusler"
Et offentligt toilet i området
Vi savner vores Kro og muligheden for at købe kaffe/is/mad
Lånemuligheder / finansiering til køb af vore huse
Sikker, velfungerende cykelsti til Broager
Naturlegeplads
Udbedringer af Gendarmstien langs hele området
Begrænsninger af surfere ved Cathrinesminde

Sammen med borgerønskerne i den lokale udviklingsplan arbejder kommunen med analyse af
bygningernes og landskabets værdi i området. Resultatet er en helhedsplan for landsbylaugets
område, der beskriver de historiske, stedbundne og menneskelige ressourcer. Denne platform
danner grundlag for at træffe optimale beslutninger for området fremtid.

Vision
En vision er en drøm om fremtiden. Hvor vil vi gerne hen i Brunsnæs/Iller/Busholm i år 2024? På
baggrund af borgernes ønsker er visionen:

Et autentisk og roligt naturområde med dybe historiske rødder tænkt ind i
en moderne sammenhæng, der skaber et levende miljø
for borgere og besøgende
Strategi
Strategien beskriver, hvad der skal til for at nå visionen.
For at nå visionen skal eksisterende styrkepositioner udbygges og have et kvalitetsmæssigt løft,
mens serviceniveauet overfor besøgende skal udvides på en måde, så det skaber meromsætning indenfor turismeerhvervet. Tilgængeligheden skal øges og opkvalificeres.
1. Erhvervs- og turisme udvikling
o Genåbning af Kroen med mulighed for overnatning og forplejning
o Sportsruten etableres med mulighed for outdoor-turisme via vandvejen
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2. Tilgængelighed
o Cykling til Broager på Gendarmstien med bænke undervejs
o Etablering af en cykelfærge til Holnis
o Kvalitetsløft på alle stier i området
3. Natur
o Ren strand med blåt flag
o Shelters og naturlegepladser i Sandkulen samt offentlig toilet
o Evt. badebro nedenfor Guldgruben
4. Bosætning
o Bedre mobildækning
o Alle rydder op
o Alle tager ansvar for løft til området

Handling
På baggrund af ovennævnte ønsker, igangsættes nedenstående projekter:
1. Erhverv og turisme
1.1: Sandkulen
Tovholder: Landsbylauget i samarbejde med Kommune og Skov- og Naturstyrelsen (se pkt. 3.2)
Tidsplan: 3 år
1.2: Sportsruten langs vandet
Beskrivelse: sondering af mulighederne i samarbejde med forandringsagenten i Sekretariat for
landdistrikter
Tidsplan: sommeren 2015
1.3: Genåbning af Kroen
Landsbylauget holder øje med private initiativer, som kan understøttes

2. Tilgængelighed
2.1: Tilgængelighed for cyklister
Beskrivelse: En ekstern gruppe har arbejde med at etablering en cykelfærge til Holnis. Dette skal
ses i sammenhæng med optimale stiforløb for cyklister, så ruterne hænger sammen på dansk og
tysk side. Landsbylauget afventer gruppens resultater.
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Hvis der ikke foreligger positive resultater indenfor 3 år, vil Landsbylauget genoptage arbejdet for
en cykel-færge, finansieret af eksterne fondsmidler.
Økonomi / tidsplan: 1 mio. kroner, fra 2017 og frem
Tovholder: Landsbylauget i samarbejde med Henrik Vestergård.
2.2: Tilgængelighed for vandrere
Beskrivelse: Et kvalitetsløft af Gendarmstien i forbindelse med, at den er udnævnt som
Europæisk kvalitets vandrerute i maj 2015. Det drejer sig bl.a. om toiletadgang, overnatningsmuligheder, forplejning for besøgende m.m.
Økonomi / tidsplan: løbende proces, der finansieres via samarbejde med diverse partnere
herunder Vækstrådet Sønderborg

3. Natur; rydning af krat, beskæring og/eller fældning af træer
3.1: Området får et vedligeholdelsesmæssigt løft i respekt for landsskabsværdierne.
I 2008 blev der foretaget en landskabsanalyse af det landskab, hvor landsbylauget ligger. Denne
ønskes omsat til konkret handlinger i samarbejde med Sønderborg Kommune i form af
oprydning/fjernelse af buske og krat.
Økonomi / tidsplan: omkostningsneutral, udføres i maj – juni 2015
Tovholder: Christian Frederiksen i samarbejde med Naturforvaltningen og Vej&Park
3.2: Lokalplan
Landsbylauget vil arbejde for, at der udarbejdes en lokalplan for området i indeværende år i hht.
aftale af 19. september 2012 (Teknik&Miljø udvalget). Heri kan indtænkes planer for Sandkulen
på sigt.
Tovholder: Landsbylauget
4: Bosætning
4.1: Velkomstpakke
Beskrivelse: Alle landsbylaug på Broagerland er gået sammen om at lave en velkomstfolder til
tilflyttere til Broagerland.
Økonomi / tidsplan: igangsættes 1. juli 2017 og 1 år frem. Landdistriktsudvalget finansierer tryk af
foldere.
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Ansvarlig: Christian Frederiksen i samarbejde med alle landsbylaug på Broagerland
4.2: Synliggørelse
I samarbejde med Vækstrådet øges kortmaterialer for området (Gendarmstien, Cathrinesminde
mm)
Tovholder: Landsbylauget – løbende proces
4.3: P-pladsen
Enkelte sten skal udskiftes og alle flyttes tilbage på pladsen. P-pladsen er opryddet og der ser flot
ud. Opgaven er igangsat iflg. aftale med Henning Rasmussen og Vej&Park. Borde og bænke-sæt
skal males og der skal udføres lidt oprensning ved strandkanten.

4.3: Skiltning
Borgerne ønskede øget skiltning der fortalte gæsterne, hvad der forventes, når man besøger
området.
Tovholder: Landsbylauget
Tidsplan: vinter 2015

Afslutning
Landsbylauget vil gerne takke alle forslag og idéer til, hvordan området fortsat kan være en
levende landsby. Lad os hjælpe hinanden med at omsætte ord til handlinger.
Henning Rasmussen
Xxxx
Xxxx

xxxx
xxxx
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Bilag 1: Konkrete forslag til fremtidige tiltag i BIB indtil 2024.
Tallet markeret med (xx) viser antallet af stemmer, det fik ved borgermødet og dermed hvilken
prioritering det har fået i handlingsplanen.
Erhverv / turisme:
Højeste prioritet
Kroen genåbnes til et "drop-in"-sted. Et lille intimt sted - badhotel - med mulighed
for at gøre småindkøb, overnatning for gæster (vandrehjem), forplejning, kiosk med
køb af pølser/is/væske til gæster og turister. Måske dans og arrangementer.
Der er behov for overnatningsstedet. Måske Ghitta åbner et "Imbis" (36)
Kanoer/Kajakker ved Holnis - lejes og man kører ad flot sti med lys. Der er toilet = Sportsruten,
vandsportscenter (3)
På sigt følgende forslag:
Frisk luft på dåse - kan nydes efter behov (opfindelse)
Cathrinesminde som industrimuseum
Landsbypedel ansat
Infrastruktur / tilgængelighed
Højeste prioritet:
Cykling til Broager på Gendarmstien ved kysten med bænke undervejs (23)
Cykelfærge til Holnis (3)
På sigt følgende forslag:
Taxa-busser (husk Flex-tur)
Sports-rute ad vandvejen
Genetablering af markvej mellem Midtskov og gl. Færgevej
Bevarelse af Gl. Færgevej

Bosætning:
Højeste prioritet:
Bedre mobildækning (2)
Alle rydder op! (3)
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På sigt følgende forslag:
Genåbning af kroen som kro og overnatningssted

Synlighed
Højeste prioritet:
Cykling forbudt på nogle steder (ikke cykelklubben)
På sigt følgende forslag:
plancher i terrænet (teglværk-minder)
Natur:
Højeste prioritet:
Ren strand med blåt flag (4)
Shelters og naturlegeplads + toilet i Sandkulen (3)
På sigt følgende forslag:
Vinmarker, BIB-vinen (2)
Badebro (1)

Fællesskaber:
Guide til turister
dans på kroen (1. lørdag pr. mdr for 40+)
Krolf-klubben i 1. division
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