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Indledning
Når mennesket gerne vil forstå sin nutid, hænger det formodentlig sammen med, at det ønsker at
gribe ind i den for at skabe en anden fremtid – en vision. En vision er et drømmesyn, en fantasi om
fremtiden.
Men én af forudsætningerne for at gribe ind i nutiden er en forståelse af, hvorfor nutiden er blevet
til dét, den er. Med fortiden som redskab søger man i en udviklingsplan at afdække og forstå de
udviklingsforløb, der ligger til grund for nutiden, og som er medbestemmende for fremtiden.
I det efterfølgende, tages udgangspunkt i de historiske og nutidige forhold, de stedbundne og
menneskelige ressourcer i Kær Halvø, for derefter at sammenfatte med aktuelle input og ønsker til
fremtiden.

Historie og analyse
Siden oldtiden har der boet mennesker på Kær halvø, her har der været gode fiske muligheder,
således findes der 15 fredede fortidsminder på Arnkil. Hele Arnkilsøre er i dag det tredje største
fredede område i Sønderborg kommune. Arnkilsøre skal ifølge sagn, have fået navn efter Arno der
boede på Sundeved. Arno blev forelsket i pigen på Rønhave. da han var til fest på Nordborg slot.
De aftalte at han skulle komme og besøge hende.
Han roede over Alssund i en efterårs storm, men han druknede. Først flere dage efter fandt man
ham. I det 19 år hundrede kunne man stadig se hans grav på Arnkil.
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Rønhave. I år 1315 nævnes Rønhave første gang. Første ejer er Johan Holck hvis slægt ejer den
indtil 1589. Hvor Hans Blume ejer den i 1 år inden Hertug Hans den yngre over tager den. Hertug
hans var en hård mand, Han brækkede landsbyen Skovhuse ned. I nyere tid brændte Rønhave
den. 9.april 1860 og blev skudt i brand 14. april 1864. Marts 1933 brændte avlsbygningerne igen.
Området ved Rønhave er fredet, det samme er Bagmose ved Ormstoft. Overalt på Kær halvø
findes der fredede minde sten og kriger grave fra d.29. juni 1864. den største fælles grav findes i
Arnkilsmaj, her hvile 64 danske soldater faldne i kampen ved Rønhave skov. I Arnkilsmaj findes
også en minde sten fra en engelsk Halifax bombefly der blev skudt ned af en tysk Junkers JU 88G
d. 25. juni 1943.
Efter genforeningen i 1920 besluttede man at udstykke 23 husmands steder af en del af Rønhave,
man måtte også bygge en skole i Skovhuse, byggeriet foregik i 1924- 26
I år 1716 besluttede man at flytte gårde fra Ulkebøl ud til kær. Den gang gik området helt ind til
Ringgade. Navne som Stødager, Bosager Ellegårdvej Elholm vidner om tidlige gård navne på
Kærhalvø. På Vestermark kan man stadig se, hvor Sønderborg og Ulkebøl kommune mødtes. Der
står en byport sten
Inde i byen er der stadig noget der hedder Rønhave plads. I gamle dage havde man tre veje der
hed Borrevej. Overborre og Nedeborre har fået et andet navn, men der er stadig en Midtborrevej i
Kær.
I dag har Ormstoft Kær og Honninghul en bevarende lokalplan som en af de få udflytter landsbyer i
vores kommune.

Analyse
Kær halvø er i dag nærmest en grøn park for storbyen, Sønderborg, og ønsker at blive kendt for
det.
Takket være den bevarende lokalplan er det muligt at bevare det. Der foreligger planer om at lave
kolonihaver på Tombølgårdvej. Beboerne ønsker det ikke, da det vil ødelægge hele området ´s
karakter og historie.
Beboerne på Kær Halvø ønsker at bevare den landlige idyl, fri for alt for mange biler. Dem der vil
køre ud i vores område, bør derfor parkere i lufthavnen og derfra besøge området til fods på de
mange vandre stier der udgår fra lufthavnen.
En del af Vestermark området bruges i dag af Hærens sergent skole. De bliver hver dag erindret
om hvor farligt en arbejdsplads de har, med alle kriger grave og mindesten. Forsvaret er meget
vellidt her på kær halvø.
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Vision
Kær halvø er et område, der er godt at bo og virke i. Sønderborgs grønne, autentiske og levende
park mod syd.

Strategi
Vi er et landsbylaug, der selv kommer med ideer, men som også følger op på beboernes egne
ideer. Landsbylauget sørger for at hjælpe med at søge midler fra kommunens udviklings pulje og
andre relevante fonde. Landsbylauget hjælper med at få projekterne realiseret.
For at nå visionen, skal der følgende tiltag til:

Bosætning
Vi er en del af Sønderborg kommune og vil aktivt medvirke til, at gøre hele Sønderborg området til
en attraktiv egn, da det er vigtigt for os, at vi kan tiltrække og fastholde folk og virksomheder for
derigennem at kunne tilbyde gode oplevelser, indkøbsmuligheder, uddannelses-institutioner og
attraktive arbejdspladser i nærheden.

Natur
Vi byder velkommen til en halvø med velholdte bygninger og udenoms-arealer. Vi har attraktive
badestrande samt et eldorado for lystfiskere.

Infrastruktur
Vi gør en dyd ud af at have vandrestier med flotte natur-oplevelser samt sikre cykelstier.

Erhverv
Vi har et aktivt erhvervsliv med luftfart, håndværkere, gårdbutikker, Bed & Breakfast og landbrug.

Fællesskab
På Kær halvø har vi møde og selskabslokaler, vi har flere legepladser, én gang årligt holder vi
ringridning, vi holder høstfest og vi har et aktivt landsbylaug.

Forårsstemning

Vintersjov

Kær Halvø … et grønt og levende parkområde i Sønderborg Kommune

s. 5

Handlinger
Vi har gang i mange ting, som ved fælles koordineret indsats bliver gennemført i de kommende år:

v/ Generationer på tværs
Beskrivelse:
Økonomi – tidsplan:
Ansvarlig:

v/ Fællesområde
Beskrivelse:
Etablering af et fælles område til sport og fritid med fælleshus, hvor såvel unge som gamle har et
sted hvor de kan mødes
Økonomi – tidsplan:
Ansvarlig:

v/Sikkerhed og infrastruktur
Beskrivelse:
Sikkerhed såvel til søs som på land. Bl.a. kan nævnes et antal rednings poster ved vandet,
hjertestater ved borgerforeningens lokaler, cykel sti på Vestermark, cykel og gangfelter i Skovhuse
og på Kær Bygade for at reducere hastighed.
Etablering af stier.
Økonomi – tidsplan:
Ansvarlig:

v/ Synlighed, kunst og natur
Beskrivelse:
Området har gode informations tavler på flere sprog til
dem, der benytter området til fritidsaktiviteter.
Vi har planlagt, hvor landsbykunst kan stå og den kommende flagstang, hvor landsby blomsterne skal veje i
vinden.
Deltagelse i Kulturhovedstad 2017.
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Indkøb af projector til brug ved offentlige sammenkomster.
Web-koordinator for www.kaaerhalvo.dk er udpeget, og han modtager gerne informationer, der
lægges ud.
Økonomi – tidsplan:
Ansvarlig: Landsbylauget

v/ Rambla Sønderborg
Landsbylauget følger kommunens projekt Rambla Sønderborg tæt, og vil gerne arbejde for at
Ramblaen kan gå helt til Arnkilsøre. Med fiskebro og hvad dertil hører.

v/ Udviklingsplanen
Landsbylauget vil årligt fremlægge udviklingsplanen på general-forsamlingen, så den kan
finpudses og blive et levende værktøj, der udvikler sig i samme hastighed som lokalsamfundet.
Planen er borgernes egen udviklingsplan.

Afslutning
Tak for input og deltagelse ved udarbejdelse af dette fremtidige værktøj, der skal virke til hjælp for
udviklingen på Kær Halvø.
Landsbylauget Kær Halvø
Navn 1

Navn 2

Navn 3

Navn 4

Besøg fra udlandet

Byggeri af en afrikanerhytte
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