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Hvem er vi 
 
Skovby en den lille aktive landsby på Sydals. Vi bor kun godt 300 personer her 
men til gengæld mangedobler vi antallet om sommeren hvor området er fyldt med 
turister i tusindvis.  
 
Byen blev i 2015 kåret som Årets landsby i Sønderborg kommune. 
 
I byen har vi Skovby kro, DagliBrugsen, Migges bageri og to butikker der 
forhandler kunsthåndværk. Udover detailhandlen er der en fodpleje, massør og  
flere håndværksmestre.  
 
Byen er i grove træk bygget af 3 omgang. Vi har de gamle huse og gårde, 
parcelhuskvarteret fra 70érne og andelsboliger fra årtusindskiftet.  Parcelhus 
kvarteret er efterhånden et typisk sølv/guld bryllups kvarter hvor vi i disse år 
oplever en stor udskiftning til fordel for unge mennesker med børn. Det ældre 
kvarter er allerede i dag beboet af mange bjørne familier. 
  
Skovby er en meget aktiv by med mange arrangementer og god tilslutning. Vi 
nævner i flæng; Skovby Blues, Skovby By Night, plante marked, loppemarked, 
ringriderfest, Sankt Hans, J-dag i brugsen, koncerter, Juletræstænding, 
juletræsfest , Lucia optog og meget andet. 
 
I 2014 oprettede vi Skovby landsbylaug som skal fremme udviklingen og gøre 
Skovby endnu mere attraktiv for os der bor her, men i allerhøjeste grad også for at 
give vore mange turister en god oplevelse. Landsbylauget har på de to år 
gennemført 4 by Night aftener, 3 koncerter, Sankthans, havemarked, 2 
juletræstændinger, 2 generalforsamlinger, 2 idemøder og arbejdsdage hvor 
frivillige i byen har malet og ryddet op.  
 
Det er også os der har ansvaret for byens juletræ, det flotte springvand i vores 
gadekær og blomsterkummerne ved indfaldsvejene. Vi har fået lavet vores egen 
sang, vores eget slogan og brandet byen på facebook, Ugeavisen Sønderborg, 
Jyske Vestkysten, Der Nordschleswiger og Tv Syd. Så vi mener med rette vi kan 

sige Skovby – hold da helt ferie som er vores slogan. 
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Indledning 

Landsbylauget afholdt et idemøde i februar 2015 for at finde ud af hvad 
byen ønsker vi skal arbejde med fremadrettet. Vi fik en masse gode idéer 
som vi kan arbejde videre med på kort og lang sigt. 
 
På Landsbylaugets generalforsamling 12. maj 2016 havde vi en god debat 
om byen og områdets stærke og svage sider. 
 
Disse aftener gør os i stand til at lave en lokal udviklingsplan for Skovby. 
 
 
Skovby er en lille landsby på Sydals med kun 319 indbyggere. Dertil 
kommer sommerhus området Skovmose med 500 sommerhuse. 
 
Skovmose er bygget op med flere grundejerforening. Vi har derfor ikke taget 
stilling til de opgaver og udfordringer der er i dette område. Men er åben for 
dialog og samarbejde med grundejerforeningerne. 
 
Vi har valgt at lave vores Lokale udviklingsplan ved hjælp af en Swat 
analyse hvor vi belyser stærk og svage sider, muligheder og trusler.  
 
Vi opdeler opgaverne i 3 handlingsplaner med tidshorisonter på 1, 5 og 10 
år. Dermed ikke sagt, at nogen opgaver ikke kan rykkes op og laves før tid. 
 



 

www.skovby.infoland.dk 

 

  Side 5 af 11 

Skovby hold da helt ferie 

Skovbys Styrker 
 

 Alle hilser på hinanden, rare mennesker,  gode naboer og 
sammenhold – der drages omsorg for hinanden og tages godt imod 
tilflyttere  

 Godt handelsliv med Brugsen, kroen, bageren, cafe, iskiosk, vejboder, 
kunsthåndværk 

 Fodmassage og massør 

 Stor turisme med 500 sommerhuse i Skovmose og Campingpladserne 
på Drejby og Skovmose 

 Mange ildsjæle 

 God opbakning 

 Godt samarbejde med nabo byer og Landsbylaug 

 Naturen 

 Kerneland strand 

 Skovby Landing 
 

Skovbys Svagheder 
 

 Offentlig transport; der går for få busser 

 Manglende mobil og data net. Døde områder 

 Ingen pengeautomat i byen 

 Trafik sikkerhed; der køres for stærkt på Skovbyvej hvor vi ønsker 
chikaner 

 Der køres stærkt ved Brugsen, bageren og Kroen hvor mange krydser 
vejen til fods 

 Informationer 

 Gamle nedslidte bygninger 

 Forurenet dam 

 Ingen legeplads 

 Ingen blomster 
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Skovbys Muligheder 
 
Turismen skal udvikles, de skal ligge flere penge når de er her og vi skal 
sikre at de kommer igen 
Badeland 
Legeland 
Billige boliger 
Landsby pedeller 
Krolfbane 
Park 
Blomsterkummer ved indfaldsveje 
Mere kunst i byen 
Infotavle 
Ringriderpladsen kan også bruges til andre aktiviteter. Kommunens 
ejendom 
Velkomstpakke til nye borgere 
Flere fester og events 
Mere natur. Søer mm. 
 

Skovbys trusler 
 
Svært at låne penge til huskøb 
Trægt hussalg 
Afvanding af Skovmose 
Det er ikke In at bo på landet 
Mangel på offentlige busforbindelser om aftenen og på helligdage 
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Vision 
 

 
 
Skovby (Sydals) skal fortsat være det foretrukne turistområde på Als. Vi vil gerne være med til at 
tiltrække flere turister, få dem til at komme igen og i det hele taget få dem til at nyde vores 
område. 
 
Vi vil en attraktiv by at bo i. Fællesskabet skal styrkes og nye tilflyttere skal føle sig velkomne. 
 
Vi oplever i disse år et løbende generationsskifte hvor mange huse bliver solgt til børnefamilier. 
Det er vi glade for og byen forpligter sig derfor ti at gøre det mere attraktivt for dem at stifte hjem 
sig her. 
 
Byen skal fortsat have et godt handelsliv hvor vi kan købe de fornødne dagligvarer. Så vi vil 
bevare byens supermarked, bageri og spisested. For at gøre byen mere spændende er det vigtig 
at vi fortsat også har kunst butikker, loppe markeder og gårdbutikker. VI vil arbejde på at der i 
fremtiden kommer endnu mere handel til byen. Gerne i form af pop up butikker, frisører, 
massører osv. 
 
Aktiviteter med stor lokal opbakning skal være byens kendetegn. Arbejdet med at bevare udvikle 
og opfinde nye aktiviteter vil være i højsædet. 
 
Naturen skal bevares. Vi er byen med mark og strand. Kerneland strand med blåt flag og Skovby 
landing med badebro og små fiskerhytter skal forblive som de er. 
 
Vi har et ønske om at byen bliver endnu pænere end den er nu. Landsbyens præg skal bevares 
men pyntes op med blomster, kunst og generel vedligeholdelse. 
 
Et opstået samarbejde med de andre laug i den gamle Sydals kommune (Mommark, Tandslet, 
Kegnæs, Lysabild) skal udvikles og der skal arbejdes med og for fælles interesser. 
 
Byen og området skal brandes kraftigt via lokale medier, facebook og vores hjemmeside på 
infoland. 
 
Vi ønsker flere forretninger, flere aktiviteter og mere liv, men det skal laves på en ordentlig og 
sober måde så vi stadig bevarer vores natur og landsby præg. Vi ønsker ikke at det bliver 
tivoliseret. 
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Handlingsplan 2016 
 
Her listes de opgaver der vil blive arbejdet med på kort sigt 
 
Forskønnelse 
 

 blomsterkummer ved indfalds vejene 

 rense stier og fjerne uønsket beplantning på kerneland 

 Springvand i gadekæret 

 Stensætning i Lille dam repareres 

 Flag alle når der er aktiviteter i byen 

 Juletræ i midten af gadekæret til december 

 Kunstinstallationer i byen 

 Vedligeholde vandrestier 

 Samle skidt og affald. Opsætte flere skraldespande 
 

 
Aktiviteter 

 Koncerter i samarbejde med Skovby kro 

 Sankt Hans på ringriderpladsen 

 Skovby by Night i juli 

 Ringriderfest 

 Plantemarked 

 Julemarked 

 Juletræstænding 

 Udvikle velkomst pakken nye borgere så den bliver endnu mere attraktiv 

 Sundhedsfremmende redskaber på kerneland strand 

  
Trafik 
 

 Skovbyvej, de kører som vilde her 

 Området ved Brugsen, bagerne, kroen hvor folk krydser til fods  

 De originale gamle lygtepæle er taget ud af drift. Hvorfor? 

 Cykelsti til kerneland strand 
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Handlingsplan 2020 

 
Her listes de opgaver vi vil arbejde med at få løst inden 5 år 
 
Forskønnelse 
 

 Nedrive eller renovere forfaldne huse og lader. Gå i dialog med ejerne og kommunen for 
at finde en løsning. Den gamle smedje på Skovbyvej 93 og huset på Skovbyvej 99 
foreslår vi nedrevet eller restaureret 

 Kunst i byen 

 Rensning af gadekæret 

 Stensætning laves og buske fjernes i lille dam 
 

Aktiviteter 
 

 Bevare de aktiviteter vi har og opfinde nye 

 Krolfbane eller fodbold golf 

 Legeplads til børn på ringrider pladsen 

 boldbane 

 Grill hytte 
 

 
Trafik 

 Sammenhængende cykelsti net i samarbejde med andre laug 

 Cykelsti til drejet og gerne videre til Sønderby 

 Ny belægning på cykelsti mod skovmose 

 Presse på for at bevare og udbygge de offentlige transport muligheder 

 Chikaner på Skovbyvej og Kegnæsvej for at sænke farten 
 
Erhverv 

 Tiltrække nye erhverv indenfor service og turisme 

 Indendørs legeland, paintball, labyrint eller lignende. 

 ridecenter 

 Badeland? Hvor blev det af 

 Mini zoo 

 Nye butikker der kan supplere de eksisterende. (tøj, sko, brugskunst, slagter, grill bar, 
pizaria9) 

 Frisør, massør mm ser vi gerne etableret i byen 

 Kulturcenter i den gamle lade på Rødkildevej (tidligere Perregaard foderstof). Skal bruges 
til koncerter, kunst, lopper, foredrag mm og i siloerne skal der laves udsigtstårn og gæste 
værelser 



 

www.skovby.infoland.dk 

 

  Side 10 af 11 

Skovby hold da helt ferie 

 

 

Handlingsplan 2025 
 
 
Her listes de opgaver vi gerne vil have løst på lang sigt 
 

 Øge turismen 

 Mere erhverv 

 Fastholde det eksisterede forretningsliv  

 Sammenhængende cykelsti net på hele Sydals. Fra Sønderby via Skovby, Lysabild og til 
Tandslet /Mommark 

 Bevare skolen og børnehaven 

 Styrke foreningslivet 
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Strategi 
Hvad gør vi for at komme i mål med vore mange punkter i handlingsplanerne. Vi vil her nævne de 
væsentligste. 
 
Trafik 
I samarbejde med de andre landsbylaug i den gamle Sydals kommune vil vi arbejde for og 
presse på for at lave en fælles plan for et sammenhængende cykelsti system. 
 
Data fra trafik tavlerne på Skovbyvej og Kegnæsvej beviser at der køres for hurtigt. Disse data 
skal bruges til at oplyse og presse politikerne inden der sker ulykker. 
 
Legeplads 
Landsbylauget er i gang med at søge fonde om penge. Der skal bruges ca 150.000 kr. Når vi 
kommer i mål vil der blive stiftet en ny forening eller en arbejdsgruppe med det ene formål at 
etablere, passe og vedligeholde legepladsen. 
 
Aktiviteter 
Skal fortsat varetage af de forskellige foreninger i byen, Landsbylauget vil gerne samarbejde hvis 
det ønskes. Herudover er det landsbylauget der står bag og nedsætter adhoc grupper til at 
arrangere plantemarked, sankthans, Skovby By Night mm. 
 
Skole og fritid 
Skovby landsbylaug vil til hver en tid bakke om Lysabild børneunivers og de aktiviteter der er der. 
Skolen er livsnerven i vort område. 
 
Kuturhus 
Landsbylauget bakker op om projektet men det skal være en selvstændig forening der skal 
etableres. 
 
Turisme 
Huske kommunen og turist organisationerne på at vi er herude. Vi skal være bedre til at 
synliggøre os. 
 
Erhverv 
Tage godt imod nye virksomheder, byde velkommen og hjælpe dem i opstarten. Ellers sørge for 
aktiviteter og branding som kan sikre et grundlag for nye butikker. 
 
Forskønnelse 
Kommunens nedrivnings pulje til faldefærdige huse, selvfølgelig i dialog med ejere, Bruge siden 
”gi et praj” når noget ikke vedligeholdes eller går i stykker. Søge fonde om penge til kunst rundt i 
byen.  
Få landsby pedeller eller nyttejobbere til at sætte lille dammen i stand. 


