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1. Stevning´s historie
Stevning er en landsby med godt 700 indbyggere. Byen ligger i Sønderborg kommune på
Nordals ca. 5 km fra Danfoss.
Vi er et meget aktivt lokalsamfund, der søger at værne om dets værdier. Vi er en del af Nørreskovskolen velfungerende skoledistrikt. Stevning kulturhus er byens samlingspunkt. Her kan
man dyrke idrætsaktiviteter, holde foredragsaftener, deltage i en madklub, søndags café, EDB
undervisning, lokalhistoriske aktiviteter, kortspil og meget andet. Vi er en by, der værner om de
gamle traditioner; såsom at afholde en årlig dilettantforestilling, holde Hellig Tre Konger skikken i hævd ved at gå fra dør til dør og blive beskænket, inden man samles på skolen. Så har
vi i øvrigt i Stevning også vor egen sang ”Stevning sangen”. Se vor hjemmeside.
Stevning har et godt og velfungerende foreningsliv med små 20 foreninger af forskellig art.
Ved Stevning ligger en af de smukkeste badestrande på Als; Sandvig. Der er indrettet en
række stier langs kystlinien, hvor man har mulighed for at nyde naturen samtidig, med at man
får masser af motion.
Tidligere var Stevning berømt for sin teglværksindustri. Der findes endnu ruinerne heraf. Se
mere om dette her på Stevning hjemmeside stevning.infoland.dk Med Guderup, Nordborg og
Sønderborg 10 til 15 minutter kørsel væk er man tæt på et rigt forretningsliv, men føler stadig,
at man bor i et lille og overskueligt lokalsamfund.
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2. Hvad er Stevning kendt for i dag?
Kulturhuset:
• Den gamle Stevning skole er forvandlet til Stevning Kulturhus.
• Et af byens største aktiver, som i høj grad er med til at opretholde det høje
aktivitetsniveau i Stevning.
• Kulturhuset drives af nogle ihærdige ildsjæle som formår at rejse penge til
kontinuerlige forbedringer
• Benyttelsesgraden har været støt stigende i de 5 år kulturhuset har eksisteret.
Foreninger og fritidsaktiviteter:
• Der er mellem 15 til 20 foreninger i Stevning
• De fleste foreninger er organiseret under Stevning Landsbylaug der sidder som
en paraply organisation og Stevnings ansigt ud ad til.
Trafikforhold:
• Lyskrydset har været et evigt diskussions emne.
• Den gennemgående trafik kører generelt for stærk og mange lokale frygter hver dag
for deres børn som må krydse vejen.
Sammenhold:
• Foreningslivet i Stevning er godt udbygget og arbejdet præges af mange, der gerne
vil gøre en indsats for fællesskabet.
Tomme bygninger:
• Der har i flere år ligget enkelte faldefærdige ejendomme omkring i byen som burde
renoveres eller rives ned.
• Ingen har indtil nu for alvor taget initiativ til at se hvad der kan gøres.
Stevnings frivillige Brandværn:
• Mange aktive, der bidrager til at holde de stolte traditioner i live og samtidig yder et
professionelt beredskab i området.
Lokalbladet rundt om Stevning (ROS)
• ROS er et lille lokalblad for Stevning og omegn som udkommer i et oplag på ca. 400
• Det kører på 21. årgang. Stofmængden er stigende hvilket indikerer at bladet er
populært og fremtiden ser meget lys ud.
• Gennem årene har bladet kun haft én redaktør, Ejvind Bojsen
Lystbådehavnen ved Lille Nor:
•
•
•
•

Et aktivt for Stevning.
En dejlig naturhavn der ligger godt beskyttet og årligt benyttes af mange sejlere
Stevningnor stien går forbi ved Lillenor
Især om sommeren et yndet sted at tage hen.
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Kulturelle aktiviteter:
• Foredrag – Dilettant – Borgermøde – Lokalhistorie – Musik festival – Ringridning. Skt.
Hans – Fastelavn – Juletræsfest – Piche klub - Madklub – Søndags cafe – Hellig Tre
Konger
Stevningnor stien:
• Stien blev indviet 6. november 2004, og blev anlagt af kommunen, med lodsejernes
velvilje, ifm projekt Grøn Turisme
• Stien er et stort aktiv for byen og benyttes flittigt på 7. år af lokalbefolkningen og
udefra besøgende.
Stevningnor:
• Stevningnor er tidligere anløbssted for dampfærgen
• Stevningnor er et yndet sted for lystfiskere og benyttes ligeledes af mange lokale om
sommeren.
På baggrund af ovennævnte analyse og beskrivelse af Stevnings styrker og ressourcer, har vi
udarbejdet en vision – dvs. en drøm om, hvor vi gerne vil hen med vores lokalsamfund.

3. Vision
”Sikre at Stevning forbliver attraktivt og synlig”
Den overordnede vision er, at have en landsby med et velfungerende foreningsliv og
bygninger, der er med til at opretholde et aktivt liv i byen.
Der er mange ildsjæle, der gør en stor indsats. For at dette også er tilfældet om 5-10 år, skal
der ”indfanges” nye ildsjæle, som vil deltage i foreningslivet i fremtiden.
På det funktionelle plan ønskes større trafiksikkerhed i byen samt en cykelsti mellem Stevning
og Nordborg. By forskønnelse, attraktivt sted for alle aldersgrupper inkl. pensionister.

4. Strategi
Strategien indeholder elementer til virkeliggørelse af visionen. Den beskriver, hvad der skal til
for at nå visionen. Under hvert punkt er samtidig markeret, hvordan det skal ske.
4.1 Sikre liv i eksisterende foreninger og i Stevning Kulturhus:
• Aktiv opbakning af arrangementer
• Undgå konkurrence foreningerne imellem
• Positiv omtale af de aktiviteter foreningerne arrangerer
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4.2 Orientering om egnede bygninger for etablering af små erhverv i Stevning:
• Gøre opmærksom på vores hjemmeside for at interesserede kan se hvad byen har at
tilbyde
4.3 Infrastruktur optimeres, dvs. forbedring af
•
•
•
•
•

Trafikforhold
Indkøbsmuligheder
Boliger
Fortove
Cykelstier

4.4 Stevningnor stien i god stand:
• Sikre at stien løbende vedligeholdes og bruges
4.5 Involvering af nye tilflyttere, via:
• Velkomstpakker
• Gade ambassadører
4.6 Attraktivt lokalsamfund for børnefamilier, via
•
•
•
•

Sikre at der forefindes børnepasningsordninger
Dagpleje
Børnehave
SFO

4.7 Andre elementer:
•
•
•
•
•

Stranden ved Sandvig med badebro og tømmerflåden
Strand og fiskemuligheder ved Stevningnor
Legepladser og boldbaner
Attraktive forhold for pensionister
Byggegrunde skal frem i lyset, (Arealer til byggegrunde)

5. Hvem gør hvad - uddybning:
Her følger en plan for udvikling af Stevning, hvor vi uddyber, hvem der gør hvad, hvornår og
hvorfor.
5.1 Landsbylauget
Vi ønsker:
• Et aktivt landsbylaug.
• Varetagelse af Stevnings interesser i landdistriktsudvalget, landsbyforum mm
• En attraktiv og opdateret hjemmeside
• Højt informationsniveau via ”Rundt om Stevning”
• Velkomst tiltag
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Handleplaner:
• At have en aktiv bestyrelse
• Deltage i eksterne møder hvor Stevnings interesser kan varetages
• En engageret web-master der kan sikre en attraktiv og opdateret hjemmeside
• Opfordre foreninger mv til at komme med input til ”Rundt om Stevning”
• Velkomsttiltag
o Udnævnelse af gadeambassadører
o Velkomstpakker kan indeholde
o Stevningbogen
o Invitation til arrangementer
o Sidste numre af Rundt om Stevning
o Velkomstfolder med oplysninger om Stevning (en folder i ROS format)
5.2 Kultur
Vi ønsker:
• Et fortsat stærkt foreningsliv i Stevning med størst mulig opbakning fra
lokalsamfundet
• Stevning Kulturhus skal være byens samlingspunkt med et højt aktivitetsniveau, stor
udnyttelsesgrad og med stor opbakning fra lokalsamfundet
Handleplaner:
• Sikre det rigtige udbud og et højt informationsniveau om foreningerne arbejde
• Løbende renovering og vedligeholdelse af Stevning Kulturhus
• Sikre et bredt udbud af arrangementer og aktiviteter i Stevning Kulturhus
5.3 Fritid
Vi ønsker:
• Vedligeholdelsesniveauet bibeholdt på de rekreative områder
• Flere borde og bænke ved Sandvig
Handleplaner:
• Løbende vedligeholdelse af de rekreative områder
• Opsætning af flere bænke og borde ved Sandvig
5.4 Infrastruktur
Til- og frakørselsforholdene til Stevning er gode. Bus forbindelser til og fra Stevning er pt
ok.Bytrafikken er ok. Vejene er smalle men belastningen er tilsvarende lille. Gennemfartsvejen
er en kommunalvej. Det betyder at den altid ifm med snevejr er ryddet. Mange af byens
borgere opfatter at mange bilister kører for stærk gennem byen.
Tiltag som kunne forbedre forholdene:
• Ændre Timer indstilling af lysregulering Som forholdene er lige nu finder vi dem
harmoniske.
• Fartmåler ((Din fart er nu…)
• Stærekasse
• Trafikspejl (Ved mindestenen)
• KTM vogn (fotovogn)
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Vi ønsker:
• Sikre at gennemkørselsforholdene er sikre
Handleplaner:
• Løbende at holde øje med lysreguleringen og hastigheden gennem byen
5.5 Indkøbsmuligheder
Når vi taler indkøbsmuligheder er det primært ældre og handicappede vi taler om.
Vi ønsker:
• Gode indkøbsforhold for primært ældre og handicappede der ikke selvtransportable
Handleplaner:
• Nabohjælp
• Indkøbsbus (Interesse?)
• Bestille i supermarkedet og få det leveret
• Bestille via net
5.6 Boliger
Vi ønsker:
• Parcel og ”storparcel” udstykning
• Ældreboliger
Handleplaner:
• Lokalplan med udstykningsmuligheder
• Opførsel af ældreboliger (Fx Mejerivej)
o
Boligforening
o
Kommunen
o
Investor
5.7 Fortove
Vi ønsker:
• Fortov fra lyskrydset til Kulturhuset
• Flisebelagt fortov på det sidste stykke ned til Mindestenen
Handleplaner:
• Gå i dialog med kommunen
5.8 Cykelstier
Vi ønsker:
• Cykelsti til Oksbøl.
• Cykel tunnel ved §5 (Sikker skolevej med kommende større elevtrafik)
Handleplaner:
• Genindsende tidligere ansøgning om cykelsti til Oksbøl
• Formulere en ansøgning sammen med skolen om cykeltunnel ved §5
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5.9 Dagpleje
Vi har:
• En velfungerende dagplejegruppe, der samles mindst 1 gang om ugen. De er synlige i
lokalsamfundet, da de færdes i byen, i kulturhuset, på legepladser, i skoven og ved
stranden
• Dagplejen er desuden med til at sikre lokale arbejdspladser
Vi ønsker:
• At bibeholde de gode pasningsmuligheder i lokalsamfundet for børn i aldersgruppen:
3 måneder - 2,9 år i form af dagpleje eller alternativt vuggestue i forbindelse med
Hjortspring Børnehus
Handleplaner:
• Vi kan ikke lave handlingsplaner på området
5.10 Institutioner
Vi har:
• Vi har en velfungerende børnehave med SFO i gode rammer. Der er gode faciliteter i
huset, gode udenoms områder samt adgang i gå afstand til stranden Sandvig og et
område i skoven ved Sandvig
• Børnehuset benytter også faciliteterne i Stevning Kulturhus; f eks gymnastiksalen
• Hjortspring Børnehus er desuden også med til at sikre lokale arbejdspladser
• Hjortspring Børnehus administrerer også naturbørnehaven på Nordals
Vi ønsker:
• Gode pasningsmuligheder for børn i alderen; 2,9 år – ca 10 år
• Når SFO´en forsvinder fra Hjortspring Børnehus forestiller vi os at det overskydende
areal evt. kan bruges til:
o Skovbørnehave (Med Base i Børnehuset og Stevning skov)
o Vuggestue
Handleplaner:
• Vi kan ikke lave handlingsplaner på området her alene
5. 11 Erhvervs struktur
Vi har:
• Landbrug, håndværk, gårdbutikker, service og en enkelt maskinforretning
Vi ønsker:
• At være et attraktivt område for landbrug og små-erhverv. Små-erhverv har ofte ikke
brug for mere plads end en mindre landbrugsejendom kan dække
Handleplaner:
• En opdateret hjemmeside
• Link til Peter Hansen elektroniske portal
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5.12 Landskabsplan for Stevning og omegn
Vi har:
• Stevning anno 2011
Vi ønsker:
• Støjdæmpende asfalt belægning ned gennem byen
• Bedre vedligeholdelse af veje, specielt dem med tung trafik
• Vedligeholdelse og reparation af Stevningnorstien
Handleplaner:
• Gøre kommunen opmærksom på manglende vedligeholdelse af asfaltbelægningerne
i Stevning.
• Gøre kommunen opmærksom på at anvende støjdæmpende asfalt ved ny asfalt
belægning i Stevning by.

5. Kilder
1. Input fra borgermødet den 19. februar 2009
2. Brugerundersøgelsen gennemført maj 2009
3. Gruppearbejde fra arbejdsgrupperne

6. Arbejdsgruppen
John S. Christensen
Margit Schmidt
Claus Bonde
Jens Peter Christiansen
Vagn Hesselager
Steffen Fog
Henriette Pedersen
Helge Mathiesen
Bjarne Willadsen

Stevning landsbylaug
Stevning landsbylaug
Stevning landsbylaug
Stevning landsbylaug
Frivillig
Frivillig
Frivillig
Frivillig
Frivillig
Stevning den 25. januar 2011
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Bilag 1
Input fra gruppe arbejdet på borgermødet 19. februar 2009:

Gruppe 1
Hvad er Stevning kendt for i dag?

Hvad vil vi gerne være kendt for i
fremtiden?

• Lysregulering

• Mest moderne lysregulering / rundkørsel
med høj trafiksikkerhed

• Natur
• Sammenhold og kultur
• Velfungerende børnepasning
• Pæn / velholdt landsby

• For vores natur / bevare kulturmiljøet
• Fortsat pæn / velholdt landsby
• Bevare sammenholdet i byen evt styrke
det
• Cykelsti til Nordborg – bedre infrastruktur
• Samlingspunkt / bedre sammenhold blandt
pensionisterne i byen

Gruppe 2
Hvad er Stevning kendt for i dag?

Hvad vil vi gerne være kendt for i
fremtiden?

• Gode faciliteter for vores børn –
børnehave / og dagpleje

• Godt kulturhus med mange aktiviteter

• Velfungerende lokalråd
• Aktivt kulturhus
• fantastisk natur – sti, strand og skov
• Vor egen præst
• Rimeligt erhvervsliv
• Ringridning

• Et godt sted for ældre at blive boende i
• Endnu grønnere natur med flere stier
• En sti fra Bærensmølle vej til Lunden
• Cykelsti fra Stevning og nordpå
• Sti fra Ravnsbjergvej til Brandsbbølmark
• ”Stærekasser” i 60 km´s zonen
• Naturlegeplads
• Lektiecafe´
• Attraktive byggegrunde
• ”Olle- kolle” kollektiv
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Gruppe 3
Hvad er Stevning kendt for i dag?

Hvad vil vi gerne være kendt for i
fremtiden?

• Svært at være ældre i Stevning

• Samfund hvor de unge også er aktive

• Kulturhuset

• Stor opbakning til få gode arrangementer

• Bor tæt på de store arbejdspladser og
Danfoss Universe

• Cykelsti til Nordborg

• Børnehuset

• En landsby uden saneringsmodne
bygninger

• Mange aktiviteter

• Få foreninger med stor opbakning

• Billige boliger

• Gode busforbindelser

• Forældredrevne børneklubber
• Stevning sangen
• Tordenskjolds soldater
• Lystbådehavn
• Naturstien
• Mange foreninger
• Cykelsti hvor lyset slukkes for tidligt i
weekenderne
• Flot juletræ

Gruppe 4
Hvad er Stevning kendt for i dag?

Hvad vil vi gerne være kendt for i
fremtiden?

• Masse foreninger

• Lokalsamfund hvor alle aldersgrupper er
repræsenteret

• Lystbådehavn
• Bladet ”Rundt om Stevning”

• Stevning Landsbylaug stifter en pris for
forskønnelse af hus, have og lignende

• Historie

• Naturlegeplads eller / og legeplads i byen

• Sammenhold

• Udbyggelse af den kollektive trafik – flere
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• Børnehave

busforbindelser

• Aktivt erhvervsliv

• Cykelsti og hastighedsdæmpning

• Kulturhus

• Ny gadebelysning

• Ringridning

• Fortov

• Natur – Vand, skov, stier

• Bedre vedligeholdelse af naturstien
• Hundeposer over hele byen
• Ansvarlighed over for tomme huse
• Kollektive elbiler til låns til indkøb

Gruppe 5

Hvad er Stevning kendt for i dag?

Hvad vil vi gerne være kendt for i
fremtiden?

• Vores foreningsliv

• Bevare børnehus

• Aktive kulturhus

• Bevare kulturhus

• Hjemmeside

• Bevare pæn og ren strand

• Natur med strand, skov, sti og bådelaug

• Udvikle stien til en ”oplevelsessti”,
naturlegeplads, kondisti og flere borde
/bænke. Bedre / flere
parkeringsmuligheder
• Rydde op i ”ruiner” og ”evigheds
byggepladser”
• Transportmuligheder – indkøbsbusser for
ældre
• Cykelsti til Nordborg
• Fortov i Stevning
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Gruppe 6
Hvad er Stevning kendt for i dag?

Hvad vil vi gerne være kendt for i
fremtiden?

• Landbrugssamfund med folk der arbejder i
industrien

• Et attraktivt sted at bo, så det tiltrækker
nye folk

• Aktivt lokalsamfund med et stort og
velfungerende foreningsliv

• Cykelstier og sikre færdselsveje

• God badestrand
• Skovbørnehave
• Byen med hård gennemkørselstrafik
• Byen med de billige huse
• Godt og velfungerende kulturhus /
medborgerhus
• Vandresti og lystbådehavn
• Gårdbutikker

• Jordbrugs parceller
• Rekreativt område – motion / bål steder/
overnatningsmuligheder
• Vedligeholdt kulturhus og bevarelse at
nuværende aktiviteter
• By forskønnelse – fjernelse af
saneringsmodne bygninger
• Forbliver et landbrugssamfund med små
erhverv
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Opdatering af den lokale udviklingsplan, ved borgermøde den 4. februar 2016:
Handleplan:

2016

Forskønnelse af ”under kastanjen”
Forår: fælde det udgåede kastanjetræ
Forår: fjerne efeu og plante kaprofolium
Efterår: sætte blomsterløg
Opdatere kommunikationsstrategi
Oprette Stevning Landsbylaug på Facebook, og benytte denne side til at
annoncere planlagte arrangementer såvel som spontane, og arrangere
nye tiltag som f.eks. ”bier um vier”, rundboldkampe etc.
Sikring af tømmerflåde
Anskaffe kæde/tov til sikker fastgøring af tømmerflåden til det eksisterende
anker.

2017

Forskønnelse af ”under kastanjen” fortsættes
Forår/sommer: plante nyt – stort – træ, evt. valnød, blodbøg ell. lignende,
det kan også være et nyt kastanjetræ.

2018 

Forbinde ”Als Ridesti” med Alsstien / Stevningnor stien.
Undersøge mulighederne for + ansøge om at at
udvide/kombinere/forlænge den nye ”Als Ridesti” med Alsstien /
Stevningnor stien.
Forbedring af parkeringsplads ved Stevningnor
Parkeringspladsen ved Stevningnor trænger til en overhaling. Undersøge
mulighederne + ansøge om hjælp samt materialer.
Cykelsti til Nordborg
Undersøge mulighederne + indsende ansøgning.
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