Adsbøl som ”Det lille Venedig”
og ”Kulturlandsbyen”

Adsbøl – hva´ ellers?
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Forord
Adsbøl Borgerforening har siden 2008 arbejdet med at udvikle en plan for landsbyens udvikling.
Dette er sket i nært samarbejde med beboerne. På to hinanden følgende generalforsamlinger i
Adsbøl Borgerforening har emnet været på dagsordenen, og de forskellige input er blevet
bearbejdet og sat ind i planen.
Ligeledes har kommunen stillet to konsulenter til rådighed til en aftens intenst arbejde i klubhuset,
hvor de fremmødte kom med mange ideer og tanker, såvel over, hvad der kunne ske fremover
som over, hvad der er karakteristisk for landsbyen. Endelig har kommunens konsulent for
landsbyerne, Connie Skovbjerg, hjulpet med input og opstramninger.
I 2015 blev der afholdt endnu et borgermøde for at få input til udviklingsplan version 2.0.
Det nedenstående er resultatet af alt dette. Siden 2008 er der blevet arbejdet frem efter den
første udviklingsplan og den har været et meget brugbart redskab, som derfor nu bliver udviklet til
version 2. Vi ser frem til at arbejde videre med denne plan i samarbejde med de øvrige borgere i
landsbyen.
Adsbøl Borgerforenings bestyrelse d. 8.6.2016.

Beskrivelse af området
Historie
Adsbøl er en landsby lige uden for Gråsten, på vejen mellem Gråsten og Sønderborg. Adsbøl er
opstået omkring år 1100-1200 i forbindelse med den nu
forsvundne herregård Holbæk ved Nybøl Nor. Adsbøl er
ældre end Gråsten. Der bor ca. 500 mennesker i området.
Adsbøl sogn er ældre end Gråsten sogn og har egen kirke,
som har sin oprindelse i 1200-tallet. Kirken har gennemgået
flere ombygninger op gennem tiden. I 1926 opførtes ved
skibets vestgavl et klokkehus i træ. Sognet er lagt sammen
med Gråsten, og Adsbøl og Gråsten menighedsråd er ét
menighedsråd.
I Adsbøl er der adgang til “ægte bredbånd”, idet Sydenergi
har lagt fiberoptik ned i området.
Gråsten Landbrugsskole ligger i umiddelbar nærhed. Den er oprettet i 1920 og var oprindelig
herregården Fiskbæk. Omkring herregården er oprettet flere statshusmandsbrug.
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I gamle dage var karpedambrug udbredt i området, og der kunne fanges mange laks i bækkene.
Adsbøl kom på forsiderne d.20. august 2007, da et voldsomt regnvejr underminerede hovedvejen
samt en jernbanedæmning.
Natur
Landsbyen ligger meget idyllisk lige ved Nybøl Nor. Jorden
er meget lerholdig og der er mange bække i området.
I Adsbøl er der smuk natur, med såvel skov som
vandelementer.
Der er adgang til offentlig strand. Stranden hører under
EU's fuglebeskyttelsesregler.
Der er forskellige stier i området, men der kunne være flere
muligheder for at gå på tværs i landskabet. Det gælder bl.a
muligheden for at gå ad "Ved Gruen" hen til Fiskbækvej og
videre til Landbrugsskolen. På nuværende tidspunkt
adskilles "Ved Gruen" af jernbanesporet.
Der er et enestående naturområde ved vejen "Ved Gruen", kaldet Gruen. Her er mange fugle,
sjældne orkideer og gamle træer. Her har været karpedambrug. Området administreres af
Gråsten Statsskovdistrikt.
Bækkene i området er meget rene, og der er mulighed for gode fangster. Der udsættes
regelmæssigt fiskeyngel i bækkene af sportsfiskeforeninger.
Trafik
Adsbøl er gennemskåret af vejen mellem Gråsten og Sønderborg, som er livligt befærdet, især i
morgen- og eftermiddagstimerne. Vejen skærer byen over i to dele.
I 2012 åbnede Sønderborgmotorvejen mellem Kliplev og Sønderborg med af- og tilkørsel ved
Avnbøl. Motorvejen har gjort Adsbøls beliggenhed mere attraktiv, da det er blevet nemmere at
komme både til Sønderborg, Aabenraa og Flensborg.
Langs vejen til Avnbøl er der for øjeblikket hverken fortov eller cykelsti.
På hovedvejen i Adsbøl (Sønderborg Landevej) blev der i 2013 etableret et fodgængerfelt ved
friskolen.
Der er gode busforbindelser til henholdsvis Sønderborg og Gråsten, med mulighed for
omstigning til bus eller tog.
Det sociale
Adsbøl har en Borgerforening, som sørger for et udbud af aktiviteter. Der findes et klubhus på
adressen Kobberholmvej 15, 6300 Gråsten. Det ejes af kommunen og må benyttes til
foreningens arrangementer og privatudlejning til borgerne i Adsbøl. Klubhusets køkken blev ny
istandsat i 2015, forud for udlejningen startede og herefter opstod der et behov et større depot. I
skrivende stund er denne tilbygning under opførsel.
Klubhuset bruges også af dagplejerne i Adsbøl til legestue en gang ugentligt, samt Adsbøl
fodboldhold og menighedsrådets aftenarrangementer.
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I september 2010 flyttede Gråsten friskole ind i de tidligere skolebygninger og i 2015 ændrede de
navn til Æblegård Friskole og udbyggede med en førskoleklasse. Der er etableret samarbejde
med friskolen om etablering af et grønt forsamlingshus. I skrivende stund er dette under opførsel.
Der er et godt fællesskab i Adsbøl på tværs af aldersgrupper og der er god opbakning til
arrangementerne i borgerforeningen.
Adsbøl har en ringridning/festplads, som er en de smukkest beliggende i landet. Den ligger med
udsigt over Nybøl nor.
Adsbøl har sit eget slogan:

"Adsbøl- hva’ ellers?"
Det kulturelle
Adsbøl Borgerforening har indledt et samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, FFKK og Det lille
Teater om at få et kulturlandsby projekt op at stå i en akse fra Ladegårdskov over Fiskbæk til
Adsbøl. Projektet hedder ”Kulturlandsbyen 6300” og går i korthed ud fra følgende overordnede
synsvinkel: ”Landsbyen er selv kultur, landsbyen skaber selv kultur, der kommer kultur til
landsbyen.”
På Gråsten Landbrugsskole arbejdes der med at få et meget stort loft indrettet til kulturcentrum
med mange aktiviteter med afsmittende effekt. På
længere sigt inddrages den store røde lade samme sted
også.
Det lille Teater har eksisteret siden 1972 og har gennem
mange år været et sted, hvor børn fra alle dele af
kommunen mødes og får nye venskaber. Vi ser hvordan
generte børn og unge får mod til at tale i forsamlinger og
hvordan børn, unge og voksne arbejder sammen om at
skabe den bedste forestilling de kan.

Vision
Vi ser i fremtiden vandet i alle dets fremtoninger som en rekreativ forskønnelse af området og
som en ressource, der skal lægges endnu større vægt på. Vandelementerne i området har både
en historisk baggrund og en fremtidig historie. Man kan næsten kalde Adsbøl for ”Lille Venedig”.
Fiskeri i Nybøl Nor har altid været en stor del af lokalsamfundet, både lystfiskeri og fritidsfiskeri.
Vi ønsker at bevare denne mulighed, da vi tror på at
det giver øget bosætning og godt sammenhold.
Hele naturen i området spiller en rolle for udviklingen.
Vi ser det smukke område ved Gruen som en naturlig
del af den sammenhæng, og som et sted, der bør
lægges mere mærke til.
Ligeledes ser vi et udbygget stisystem i området samt
en attraktiv strand som en vigtig del af det rekreative
element for såvel beboerne som for de besøgende.
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Der er stor rekreativ værdi i det omgivende landskab. Vi vil arbejde på, at denne værdi kan
bevares, således at landsbykarakteren bibeholdes, og man ikke kører igennem én lang by fra
Sønderborg til Gråsten, men har grønne områder, der adskiller byerne og giver området nuancer
og forskelle.
Det har længe været et ønske at få resten af Nybøl Nor stien etableret området ved Adsbøl, for at
fuldende turen rundt om Noret.
Det ville øge tilgængeligheden til Gruen, med en etableret sti igennem tunnelen under banen lige
øst for ”Ved Gruen”
Vi ønsker at værne om den historie der er forbundet med Adsbøl og genetablere historiske
steder.
For at fastholde det stærke fællesskab i byen, er det vigtigt ikke
at lade landevejen splintre byen. Det er nødvendigt at arbejde for
en bedre infrastruktur med især hastighedsnedsættelse på
landevejen. Vores gode sammenhold på tværs af alderen og især
omkring klubhuset ønsker vi at værne om ved at skabe flere
aktiviteter, fritidsfaciliteter og et moderniseret mødested. Vi ønsker
at samarbejde med skolen om at gøre området endnu mere
attraktivt for især børnefamilier. Landsbyen skal være attraktiv på tværs af alder, et levende sted.
Vi vil arbejde på et stærkt fællesskab mellem de foreninger
der har deres virke i Adsbøl, herunder menighedsrådet og
Lokalhistorisk forening.
Vi tror, at Adsbøl i 2025 har mindst lige så mange
indbyggere som nu. Det er vigtigt at være synlig over for
omverdenen såvel på nettet som i folks bevidsthed. Her
spiller attraktive byggegrunde en stor rolle, ligesom de
smukke omgivelser, sammenholdet og de forskellige sociale
og kulturelle tilbud i området. Vi vil også, så vidt vi kan,
sætte ind overfor forskønnelse af byens ejendomme, så
byen fremtræder som en smuk helhed, ikke skæmmet af faldefærdige bygninger. Der er plads til
at udbygge Adsbøl med seniorboliger evt. et seniorkollektiv.
Vi ser i 2025, at det kulturelle samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, FFKK og Det lille
Teater om ”Kulturlandsbyen6300” har givet konkrete resultater.
Der står et færdigindrettet LOFT på Landbrugsskolen, som kan bruges til mange aktiviteter.
Samtidig er der indrettet arbejdende værksteder for kunstnere samme sted.
En indretning af Den røde Lade ved siden af er i gang. Her kommer et trækplaster af dimensioner
for hele området, som vil smitte af på Adsbøl og gøre området endnu mere attraktivt og værd at
bosætte sig i. De aktiviteter, der foregår på LOFTET, vil sprede sig til såvel Adsbøl klubhus som
Det lille Teater.
I 2025 vil det lille Teater desuden være moderniseret og udvidet, for at skabe øgede muligheder
for at skabe godt teater og tiltrække et øget antal aktører og publikummer.
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Strategi
For at kunne føre alt dette ud i verden er det nødvendigt at fokusere på de overordnede
elementer i visionen. De er som følger:
A. Vi vil inddrage vandelementerne og den rekreative natur og gøre det kendt, at her er
noget at komme efter.
B. Vi vil gøre området mere synligt, så man bliver opmærksom på Adsbøl.
C. Vi vil arbejde på at forbedre tilgængeligheden i landsbyen bl.a. ved trafikregulering og
udbyggede stisystemer.
D. Vi vil arbejde på at forskønne det område, vi bor i.
E. Vi vil fastholde det stærke fællesskab via et fælles moderniseret mødested og flere
aktiviteter gerne i samarbejde med andre aktører, for alle aldre. Aktiviteterne skal hele
tiden tilpasses behovet. Vi vil fortsætte samarbejdet med Gråsten Landbrugsskole, FFKK
og Det lille Teater om projektet ”Kulturlandsbyen6300”, til gavn for såvel beboerne i
området som hele regionen.
F. Vi vil arbejde for at få attraktive byggegrunde og senior boliger.
G. Vi vil arbejde for at gøre Adsbøl attraktiv for børnefamilier og seniorer.
H. Vi vil aktivt arbejde frem mod Sønderborg kommunes strategi om at være CO2-neutral i
2029.

Handling
A. Naturen
Følgende skal gøres:
Arbejde for at det fortsat vil være muligt for de lokale at bedrive lyst- og fritidsfiskeri i Nybøl
Nor. De myndigheder der arbejder på regulering af fiskeri i Nybøl Nor, skal gøres opmærksomme
på at de lokales mulighed for lyst- og fritidsfiskeri, fortsat skal være en mulighed.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
I Adsbøl er der flere muligheder for at skabe bedre
rekreative områder, bl.a. på det kommunale areal
imellem friskolen og klubhuset. Der sal laves en plan
for etablering og vedligeholdelse af dette område.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Der skal fortsat arbejdes på at udbygge stisystemerne. De forskellige stier vi ønsker udbygget
er adgangen til Gruen igennem tunellen under jernbanen ca. 100 m. øst bane overskæringen på
”Ved Gruen”. Denne mulighed vil binde Nybøl Nor stien og Sporet i Fiskbæk, og dermed også
stierne i Gråsten skovene, sammen, så der kan dannes en sløjfe igennem Adsbøl.
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Etablering af Nybøl Nor stien fra Nybøl Vestermark til Stjerneskoven i Gråsten.
Når Stien rundt om Nybøl Nor og tilkoblingen på Sporet i Fiskbæk er etableret vil Adsbøl blive
attraktiv for turisme, både cykelturisme og vandrere, da der her vil være mulighed for parkering
og lejr i det nyetablerede grønne forsamlingshus.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Med tiden er stranden blevet mindre, dels fordi sandet
skylder væk og dels fordi bevoksningen breder sig. Vi
ønsker at udvide stranden ved at få mere sand kørt til
og bevoksningen holdt nede.
Den årlige strandrensning er en fast del af
Borgerforeningens program. Skal der gøres mere ved
stranden, skal det diskuteres med kommunen samt
regionen. Området er udlagt som EU
naturbeskyttelsesområde.
Ansvar for denne kontakt har: Borgerforeningen gør allerede dette
Hvornår skal dette ske:
Samtlige vandløb skal oprenses og kontrolleres med
jævne mellemrum. Relevant samarbejdspartner i
kommunen skal findes. Henvendelse til Connie
Skovbjerg, som kan hjælpe med at finde frem til, hvem
der har ansvaret i kommunen.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:

Der skal etableres en laksetrappe og gydevand. Samarbejde med sportsfiskerforeningen om et
projekt, der kan give midler til dette. De relevante myndigheder skal spørges om tilladelser.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
B. Synlighed
Følgende skal gøres:
Vi vil gøre ny tilflyttere til kommunen opmærksomme på vore dejlige landsby ved at lave en
velkomstfolder, der kan ligge ved de lokale ejendomsmæglere og få lavet en reklamefilm der
kan publiceres på kommunens og vores egen facebook- og hjemmeside.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
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Sønderborg Landevej der går igennem Adsbøl, er det første man ser, når man kommer til byen.
Vi ønsker at forskønne denne indgang til Adsbøl, ved at opsætte byporte i begge ender og
genplante vejtræer i begge sider af vejen indenfor byskiltene, for at signalere at man kører ind i
en dejlig landsby. Dette tror vi også vil have effekt på hastighedsnedsættelsen i byen.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Vi har mange naturskønne og historiske områder i Adsbøl. Vi vil gøre dette synligt for både lokale
og turister, ved at opsætte små infotavler ved områderne. Der skal være en samlet infotavle
med kort ved Kirken, hvor alle områderne er markeret.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Adsbøl får et stigende antal lokale erhvervsdrivende. Disse skal vi understøtte ved at tilbyde
dem reklame på Adsbøls Facebook- og hjemmeside.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
C. Tilgængelighed:
Følgende skal gøres:
For at øge sikkerheden og tilgængeligheden for
alle, til det gode fællesskab i byen, er det vigtigt
at få skabt en sikker overgang over hovedvejen i
begge ender af byen. Derfor ønsker vi at etablere
et fodgængerfelt over Sønderborg Landevej ved
Østerbakken.
Desuden kan chikaner på Sønderborg Landevej,
være med til at skabe større sikkerhed ved
hovedvejen og signalere ”by”, når man kører
igennem Adsbøl.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Der skal etableres en Cykelsti langs med Truenbrovej til Avnbøl. På det stykke fra Adsbøl op til
starten af Kirkestien, ønskes ligeledes et spor til gående. Efter åbningen af Sønderborg
motorvejen, er der blevet et problem med hastigheden på Truenbrovej. Derfor ønsker vi at
fremskynde den planlagte etablering af cykelstien mellem Adsbøl og Avnbøl.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
For at skabe bedre mulighed for samkørsel, ønsker vi at opsætte cykelbokse på
samkørselspladsen ved Avnbøl. Lige nu ønsker beboerne ikke at cykle til samkørselspladsen,
pga. Risikoen for hærværk og tyveri. Det er vores opfattelse at flere vil benytte sig af samkørsel,
hvis der kan sikres opbevaring af cykler, og herved også være en del af opfyldelsen af Projekt
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Zero-strategien.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Ligeledes vil en landsbybus give øget mulighed for samkørsel, da mange af byens børn deltager
i foreningslivet i Gråsten.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
D. Forskønnelse af området:
Følgende skal gøres:
Der skal skabes mulighed for at udstille kunst flere steder i Adsbøl, herunder skulpturer ved
udendørsområderne.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Der afholdes årlig affaldsindsamling for at forskønne området og opfordre til at passe på
naturen. Dette sker i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
Ansvar for denne kontakt har: Borgerforeningens bestyrelse
Hvornår skal dette ske: er i gang.
I takt med at vi får etableret flere rekreative områder og forskønnet de eksisterende, vil der være
et øget behov for vedligeholdelse. Vi ønsker at ansætte en bypedel, evt. delt med en pedelstilling
på friskolen.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
E. Det sociale sammenhold:
Følgende skal gøres:
Noget af det der bliver fremhævet i Adsbøl er det gode
fællesskab. Vi vil fortsat arbejde på at bevare dette, ved at
skabe muligheder for fællesskabsskabende aktiviteter. Vi
ønsker bl.a. flere muligheder for at være aktive sammen,
så derfor vil vi have etableret flere typer af anlæg,
herunder en multibane, en klatrevæg, og et parkour og
fitness anlæg. Disse anlæg søger vi i samarbejde med
friskolen, da det også vil give skolen øgede muligheder for
idrætsundervisning.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Vi ønsker at udvidelse og modernisere Det Lille Teater, for at give børn, uge og ældre et fælles
sted at udvikle sig personligt og kreativt.
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Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Samarbejdet med Gråsten Landbrugsskole, FFKK og Det lille Teaterhus om projekt
”Kulturlandsbyen6300” for at skabe flere kulturtilbud i området.
Ansvar for denne kontakt har: Borgerforeningens bestyrelse. En fra bestyrelsen er
medlem af den forening, der er dannet for at få projektet op at stå og drive det.
Hvornår skal dette ske: er i gang.
Aktiviteterne skal tilpasses ændringer i behov og befolkningsstruktur.
F. Bosætning:
Følgende skal gøres:
Seniorboliger som en mulighed skal påpeges overfor kommunen. På nuværende tidspunkt har
kommunen afvist ideen, fordi den ikke tror på behovet udenfor de større byer.
Ansvar for denne kontakt har: Borgerforeningens bestyrelse, med input fra
beboerne i området.
Hvornår skal dette ske: afhængig af udviklingen i området.
Der skal udstykkes attraktive byggegrunde. Der bør gøres opmærksom på ønsket over for
kommunen i relevante sammenhænge.
Ansvar for denne kontakt har: Borgerforeningens bestyrelse, med input fra
beboerne i området.
Hvornår skal dette ske: er i gang. Sidst i forbindelse med kommuneplanen.
G. Attraktiv for børnefamilier
Følgende skal gøres:
For at tiltrække flere børnefamilier,
skal der være mulighed i
lokalområdet for daginstitution. Vi
bakker op om Æblegård Friskoles
ønske om at etablere en børnehave.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Trafiksikkerhedes skal forbedres for at tiltrække børnefamilierne. Hvordan dette skal ske, er
beskrevet i tidligere punkter i denne handlingsplan.
Med de mange børn i landsbyen vil der være god mulighed for at skabe et sammenhold her ved
at starte en landsbyklub op om eftermiddag. Dette vil kunne gøres i samarbejde med Æblegård
Friskole og frivillige. Placeringen kan både være på friskolen eller i klubhuset. Her skal der være
forskellige aktiviteter for børn og unge.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
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H. Bæredygtighed og energi
I.

Følgende skal gøres:

Vi arbejder på at få Fjernvarme til Adsbøl, men lige nu mangler der underskrifter på at
forhåndstilkendegive ønsket om at få Fjernvarme. Vi tror at når det først er her, skal der nok
være mange der ønsker tilslutning, men man har svært ved at forhåndstilkendegive ønsket, når
der ikke er nogen tidshorisont. Vi ønsker at få antallet af forhåndstilkendegivelser nedsat, for at
få startet op på tilførslen. Desuden vil det også blive mere attraktivt for ny tilflyttere, hvis der er
mulighed for Fjernvarme.
Ansvar for denne kontakt har:
Hvornår skal dette ske:
Ligeledes vil de tidligere punkter om øget mulighed for samkørsel, skabe mere bæredygtighed.

Afslutning
Tak for input – vi er allerede i fuld gang.
Bestyrelsen i Adsbøl Borgerforening
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