
                                                                                                                                                     

På generalforsamlingen d. 12.05.2022 drøftede forsamlingen idé-udvikling til laugets fremtidige arbejde. De 
idéer og spørgsmål, som kom frem, har bestyrelsen arbejdet videre med, og har opdelt dem i 17 punkter – 
og er fremkommet med følgende kommentarer. 

 

1)  QR-koder 

Bestyrelsen har overvejet behovet for yderligere QR-koder i vores område. Ved alle 3 stendysser i vores 
område, er der opsat infotavler. Hver tavle er udstyret med 2 QR-koder, der enten fortæller om 
Landsbylauget og hvem vi er, eller fortæller om Blommeskobbel skov. En fortæller også om den frilagte 
stendysse og dens historie. Ud fra dette er det bestyrelsens opfattelse at vi er dækket ind hvad QR-koder 
angår. 

 

2)  Bedre mobil signal 

Bestyrelsen henviser til vores hjemmeside, hvor man kan læse mere om hvad man gør for en bedre 
mobildækning: https://www.kettingskov.eu/forsiden/2023/01/02/nyhedsbrev-december-2022/  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3)  Bedre adgangsvej til stranden i Sønder Kettingskov 

Vi mener, at der findes udmærket adgangsmuligheder til stranden I forbindelse med et ønske om bedre 
adgang til stranden, har vi i bestyrelsen haft en snak omkring dette. Vi har 3 muligheder for at komme til 
stranden. Den første er, når man går gennem Blommeskobbel, og ned ved jerntrappen i det sydøstlige 
hjørne af skoven. Den anden er i svinget i Sdr. Kettingskov ned mod vandet ved hus nr. 29b – her går en 
jordsti, der ender i en cementtrappe ned til stranden. Den sidste er ved Ertebjerghav, lige efter hus nr. 12, 
hvor man kan kører helt ned til vandet med mulighed for parkering, og man kan nyde sin evt. medbragte 
mad, hvilket er helt unikt, med mulighed for at komme både til fods og i bil. 

 

4)  Flexbolig stop 

Ved hussalg har sælgeren mulighed for af søge Flexstatus for sit helårshus. Hvis vedkommende opnår 
denne status, medfører det at der ikke er bopælspligt i huset, og at det dermed kan være lettere at sælge. 
Bestyrelsens holdning er, at hussalg er en privat sag, og at vi dermed ikke skal blande os i dette. 

 

 

 

Ideer og tanker til laugets fremtidige arbejde  

https://www.kettingskov.eu/forsiden/2023/01/02/nyhedsbrev-december-2022/


5)  Cykelsti forlængelse 

Forlængelse af cykelstien fra Kettingskov til Mommark-Tandsletvejen er på kommunens prioriteringsliste, 
men pga. Kommunens anstrengte økonomi, skal vi nok forvente, at der min. går et par år, inden dette 
projekt kan realiseres. 

 

6)  Tour de Kettingskov, gåture 

Bestyrelsen foreslår, at spørgsmålet vedr. diverse gåture tages op ved en kommende lejlighed – f.eks. i 
forbindelse med realisering af ønsket om indførelse af fredagsbar i 2023. 

 

7)  Fredagsbar 1 gang om måneden 

Bestyrelsen foreslår, at man første fredag i hver måned samles ved en af stendysserne kl. 17:00. Start første 
gang 31. Marts 2023 ved stendyssen Sønder Kettingskov til en god snak og røverhistorie. Folk tager selv 
forplejning med eller aftaler indbyrdes. Fredags bar kan evt. kombineres med Tour De Kettingskov eller 
grillaften hvis vejret tillader det. 

 

8)  Busstoppested ved Svelstrupskov Vej 

Bestyrelsen har kontaktet Sydtrafik og har fået følgende svar: 

Tak for henvendelse og for at I deler jeres oplevelse med os. Vi beklager den lange svartid, vi desværre har i 
øjeblikket. Vi er meget kede af, at i oplever forbi kørsler på rute 226. Det er vigtigt, at man er synlig på 
stoppestedet, og at man giver tydeligt tegn til chaufføren, hvis man ønsker at komme med bussen. 

Jeg kan dog godt se jeres udfordring med busskuret. Derfor, har jeg sendt jeres henvendelse til 
vognmanden, som er ansvarlig for rute 226. Han vil bede de pågældende chauffører om at være mere 
opmærksomme ved det stoppested fremover. Vi håber hermed, at udfordringen bliver løst og vi glæder os til 
at byde jer velkommen i bussen. 

Med venlig hilsen Liselotte Mikkelsen Kundecentermedarbejder. 

 

9)  Hjerterstarter 

Det er bestyrelsens holdning, at det kan være en god idé med en hjertestarter i Kettingskov.  Dog er det en 
dyr anskaffelse (Pris 16.000 kr. +1000 kr. årligt i vedligehold). Derfor er det vigtig, at vi samtidig fremmer 
interessen for at være hjerteløber. Røde Kors Augustenborg-Sydals har tilbudt os gratis at afholde 2-3 korte 
førstehjælpskurser vedr. hjertestarter her hos os. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette i 2023. 

 

10)  Udsigtsbænke 

Bestyrelsen mener, at vi er dækket godt ind med bænke i lokalområdet, dog har vi fået en henvendelse fra 
ejer af jorden, hvor den frilagte stendysse i Nørre Kettingskov er beliggende, om vi kan få en bænk placeret 
der. Da det er fredet område, har vi kontaktet Haderslev museum, som fortæller, at man forventer, der 
sker ændringer i lovgivningen, der gør det nemmere f.eks. at få sat bænke op på bevaringsværdige steder. 



Skovvæsenet har sponsoreret materialer til bænken. Henning og Klaus Grønborg sørger for fremstilling og 
opsætning. 

 

11)  Skilte med ”legende børn”/fartbegrænsning 

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Kommunen vedr. fartbegrænsning i Nr. Kettingskov. Dette er i første 
omgang afslået fra politiets side, men Kommunen har anket denne afgørelse, og vi afventer svar.                                                                                                           
Inden vi kender svaret, må vi vente med evt. at gå videre med andre områder. 

 

12)  Helårsbadebro 

Vi er enige i, at dette vil være positivt for lokalområdet. Vi undersøger mulighederne. 

 

13)  Legeplads 

Bestyrelsen har undersøgt muligheder og regler for en legeplads, og da den skal være åben for alle, 
betragtes den som offentlig. Der er strenge krav til sikkerhed, tilsyn og andet, hvilket vil medføre 
omkostninger til vedligehold for lauget. Derfor vil vi forslå, at børn kan lege sammen på eget/privat initiativ. 

 

14)  Børnefest til børn og børnebørn 

Bestyrelse vil gerne hjælpe med at planlægge en børnefest, men vi ønsker, at de respektive børnefamilier 
kommer med et bud på hvad sådan noget kunne indebære (f.eks. placering, aktiviteter). 

 

15)  Shelter mm. 

Bestyrelsen har kigget nærmere på området ved cykelsti nr. 8 ved Kildevæld som en mulighed for placering 
af en 4 personers shelter og vil undersøge dette nærmere ved henvendelse til kommunen. 

For at kunne realisere ideen, vil det være nødvendigt med placering af et muld toilet i tilknytning til 
shelteren, ligesom det er tanken, at der skal være et bål sted og et bord-bænkesæt. 

 

16)  Bi/sommerfugle-venlige områder 

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne og har i den forbindelse rettet henvendelse til Signe og Sune, 
ejerne af arealet ved stendyssen i Sdr. Kettingskov, og de er positive overfor ideen. 

Hvis der er andre i laugets område, der har jord til rådighed – og vil være med, er de meget velkomne i 
projektet. 

 

17)  Bedre skiltning ved Alsstien (Ertebjerghav/Hulvej) 

På nuværende tidspunkt stiller vi punktet i bero, men vender tilbage til det, når det kommunale stisystem 
bliver gennemgået hos Kommunen. 


