år

Landsbylaug for Brandsbøl – Lunden
Lokal Udviklingsplan:

Analyse.
På borgermødet den 18. maj 2016 blev borgerne spurgt, hvad de var glade for og stolte af i
Brandsbøl – Lunden. Svarene lød:
Vi er glade for og stolte af
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Natur: Bundsø, Brandsbøl Skov, Oldenor, Brandsbøl Havn og strand, Mjels sø.
Indkøbsmuligheder.
Arbejde i nærområde – Danfoss, Linak.
Sammenhold/hjælpsomhed, respekt for hinanden, kender hinanden.
Akutbilen.
Et fredeligt sted, dog centralt.
Godt bådelaug, som folk er glade for.
Stolte af de gader, hvor alle huse er beboet.
Mange børn i Lunden.
Fibernet.
At vi har fået et stykke vej på 200 m. til erhvervs fordel.

Hvad trænger til at blive ”strammet op” her og nu?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cykelsti (Stevning – Nordborg – Oksbøl.
Ride/gangsti langs Oksbølvej.
Hastigbegrænsning på 50 km/t i hele vores område.
Byskilt tydliger markeret.
Velholdte veje og forhold.
Vintervedligeholdelse at veje.
Grønne områder vedligeholdt.
Hastighed ned på Oksbølvej, Lundenvej, Piledamsvej, samt hele Brandsbøl, evt. med
rundkørsler eller andet hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Gadelys I hele Brandsbøl og Lunden.
Tung trafik væk fra de små veje, trafikregulering.
Mindre gennemgående trafik.
Havnevej/strandalle til stranden.

Hvordan ser Brandsbøl-Lunden ud i år 2025?
Bygninger:
o Ingen faldefærdige, tomme huse.
o Toilet ved stranden.
o Det gule hus er væk.
Naturen. Beskyttelse og benyttelse.
o Fredning af Bundsø i yngleperioden.
o Fugletårn ved Bundsø.

o
o
o
o

Begrænsning af trafik.
Større strandfaciliteter.
Naturlig legebane for børn/voksne.
Ko-græsserlaug (2 stk.)

Vision.
Forslag til vision:
Brandsbøl – Lunden er et godt og sikkert levested for unge og ældre i alle aldre,
hvor vi passer på den natur, vi har, og bevarer et fredeligt miljø.
Første skridt for at nå visionen er, at holde en stiftende generalforsamling, hvor udkastet til den
lokale udviklingsplan godkendes og ”Brandsbøl-Lunden Landsbylaug” etableres.

