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Brochuren fortæller lidt om, hvem vi er, og 
hvorfor vi ønsker at være med til at realisere 
borgerønsker. Projekterne beskrives kort, og 

de enkelte tovholdere orienterer.

Brochuren findes også i PDF til download på 
vores hjemmeside
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Vil du vide mere om Augustenborg generelt, 
så kig gerne forbi

augustenborg.dk

God læselyst
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https://www.instagram.com/hertugbyensudviklingsforum/


… blev stiftet i 2017 efter Sønderborg Kommunes borgermøder om 
bystrategien for Augustenborg. Rigtig mange borgere deltog på 
møderne og bidrog med borgerønsker og input. Alt blev noteret, og 
borgerønskerne blev derefter overdraget til HU.

HU kategoriserede og fordelte dem på arbejdsgrupper bestående 
af frivillige, der gerne ville være med til at realisere ønskerne. 

Det blev til følgende arbejdsgrupper:

Naturkompasset
Havnegruppen
Byudvikling
Turisme

Arbejdsgrupperne drøftede hvert eneste ønske og prioriterede 
dem i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes Bystrategi 
for Augustenborg.

Resultatet kan læses i vores Mini-master, der er 
Augustenborgernes ønsker til realisering af Bystrategien for 
Augustenborg. 

Mini-master og Sønderborg Kommunes 
Bystrategi for Augustenborg kan læses 
på hertugbyensudviklingsforum.dk.

Hertugbyens Udviklingsforum (HU)

https://hertugbyensudviklingsforum.dk/




Bestyrelsen

… består af en flok Augustenborgere, der alle deler ønsket om at 

realisere byens borgerønsker, så Augustenborg fortsat kan 

fremstå som en attraktiv og levende by at bosætte sig i og besøge.

Vi har alle forskellige kompetencer og synspunkter, så vi kan 

supplere hinanden og bidrage til udviklingsforaet

på forskellige områder. 

Alle projekter tilstræbes udført med lokale samarbejdspartnere.





HU er en moderne forening – vi har ikke medlemmer, som du kender 

det fra andre foreninger. Vi er flere gange blevet spurgt til antal 

medlemmer, da "antal medlemmer" lader til at være den målestok, man 

bruger til at måle HUs berettigelse på. 

En moderne forening

Eneste krav til ønskerne er, at de ligger inden for kommunens Bystrategi 

for Augustenborg.

Da vi ikke har medlemmer, opkræver vi heller ikke kontingent. Det skal 

være gratis og uforpligtende at bidrage til at udvikle sin egen by. Du kan 

bidrage efter behov, og når du har tid. Du kan bidrage med dig selv, din 

viden, en idé, eller du kan være med i en eller flere af arbejdsgrupperne. 

Kontakt os gerne.

HU arbejder med at fremtidssikre Augustenborgs udvikling til glæde og 
gavn for de mange, der bor i og besøger byen.

HUs berettigelse er, at 

foreningen arbejder med at 

realisere borgerønsker – ikke 

egne ønsker, men jeres! De 

ønsker, som I har haft på 

borgermøderne; de ønsker, 

som I mener gør Augustenborg 

mere spændende at bo i og 

besøge.





Formand
Steffan Stuhr 

Petersen
20 27 56 54

RENOVERING AF BADEHUSENE

Som medlem af Vinterbaderklub 9:09 er jeg gået med i dette projekt med at få 
nogle nye badehuse ude i skoven. 

Jeg kan huske som knægt, da jeg badede med de andre ulkebøldrenge ved 
Madeskoven, at badehusene i Augustenborg har set ud som de gør i dag. Det 
er over 40 år siden. Så nu må turen været kommet til en kraftig opgradering.

Bestyrelsesmedlem i Aug. Brolaug og sejlklub. 
52 år og bosat med min familie i Augustenborg 
siden 1996.

DERFOR ER JEG MED I HU

Jeg er gået med i HU for at være med til at ændre havnen, 

skoven og sejlerlivet i Augustenborg. Det er vigtigt for mig, at 

området omkring vandet i byen skal være for alle, og alle skal 

få lyst til at bruge vandet.

HU er et åbent forum for alle, som bor i Augustenborg, og det 

er "pro bono"-arbejde for alle som deltager. 

Det er dejligt at kunne sige over for vores samarbejdspartnere 
i byen, at der ikke er nogen i HU-netværket, som tjener penge 
på arbejdet og løsningerne, højst en sodavand og/eller et 
stykke kage.

Projektet har nogle begrænsninger, da badehusene ligger ude i skoven 
uden strøm og vand. Men jeg tror på, at vi kan få et godt resultat, der

vil være til glæde for hele byen 
og vores gæster.
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NATURFITNESS VED LILLEHAVSTI 

Jeg ønsker, at naturfitnesspladsen AktivSpot ved Lillehavstien skal være et 

mødested for beboere og gæster her i Augustenborg, om du bare venter på 

bussen eller har boet i Augustenborg i 30 år. 

Kombinationen af god motion, fantastisk natur og dets placering går med 

AktivSpot op i en højere enhed. 

Jeg er meget stolt over, at MIF, Sønderborg Kommune og HU i løbet 2021 kan 

præsentere AktivSpot.

Alle skal have mulighed og glæde ved at bruge de opstillede naturfitness-

redskaber, som HU og Sønderborg Kommune stiller til rådighed. 



NY GANGBRO, BÅLSTED OG BÆNKE VED 

VANDSKIKLUBBEN

Augustenborgspejderne har lavet papirarbejdet og har nu overdraget projektet 
til HU, der sammen med Vandskiklubben og Ungdomsskolen er gået i gang 
med at planlægge det praktiske arbejde med opbygning af ny, sikker gangbro 
og få opstillet borde/bænke samt et bålsted her i 2021. 

Vi glæder os til, at alle vil føle sig velkommen på dette unikke sted ude midt i 
indsejlingen til Augustenborg Havn. 
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Næstformand
Karen Marie

Hougård
24 25 62 25

UDVIDELSE AF LILLEHAVSTIEN 

TIL ET NATURLOOP

HU har nu endelig fået opfyldt et af borgernes største ønsker, nemlig en 
Lillehavsti hele vejen rundt om søen, som med omgivelser er udlagt som 
naturreservat.

Den nuværende Lillehavsti er etableret på den tidligere banestrækning og er 
en del af den længere Augustenborgsti – et grønt åndehul i byen. Stien er 
meget populær til gåture og benyttes dagligt af mange motionister, 
hundeluftere, skolebørn, dagplejere, børnehaver og ældre mennesker. En 
udvidelse af stien med sydsiden udgør et potentiale, der kan og bør udnyttes 
til glæde for byens borgere og turister.

DERFOR ER JEG MED I HU

Jeg har været med til at etablere Hertugbyens 

Udviklingsforum og har været næstformand i 

bestyrelsen hele vejen. Jeg er tovholder for 

Naturkompasset og har længe haft "Lillehavstien" som 

min første prioritet!



Næstformand
Karen Marie

Hougård
24 25 62 25

En udvidelse af stien vil få flere ud i naturen. Der skal være noget for alle –
unge som ældre. Derfor er det oplagt at supplere stien med faciliteter som 
naturfitness samt oplevelser i form af fugletårn med infotavler, borde og 
bænke og evt. et læskur. 

Status på Lillehavstien er:

• Stien er nu bevilget, og ekspro-
priation og anlæg forventes 
gennemført i løbet af 2021.

• Lillehav rummer et rigt fugleliv. 
Et "fuglekig" er under planlæg-
ning sammen med Dansk 
Ornitologisk forening. 

• AktivSpot bliver anlagt i 2021. 
Drift og vedligehold udføres i 
samarbejde med MIF. 

• På sydsiden af søen etableres et 
åbent sted med kig over byen og 
bord/bænke til en velfortjent kop 
kaffe.

• I den østlige ende af Lillehav har 
Sønderborg Forsyning etableret et 
opsamlingsbassin for overfladevand. 
Her vil der blive opsat bord-
bænkesæt samt informationstavler.



Næstformand
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TURISME

Der kommer rigtig mange turister til Augustenborg – kørende, cyklende og 

sejlende. Nogle turister kommer på dagsbesøg, andre overnatter på 

campingpladser, i bådehavnen eller på Fjordhotellet.

Hertugbyens Udviklingsforum vil gerne byde turisterne velkommen, så 

snart de kommer sejlende eller kører over dæmningen. Derfor opsatte HU 

sidste år et stort banner med henvisning til byportalen, augustenborg.dk, 

hvor der findes turistinfo om Augustenborg på dansk, engelsk og tysk.

HU fik i 2019 gennemført, at der blev placeret en turiststation på "Sol og 

Strand"-kontoret. Kontoret flytter imidlertid til Sønderborg, og 

turiststationen placeres derefter på Tanken. HU har desuden fået lavet 

turistkort over byen, som ligger fremme hos de handlende i byen.



Sekretær
Birger Larsen
21 26 64 67

Min kone og jeg flyttede til Augustenborg for 

ca. 5 år siden, og lige fra starten så jeg, hvilket 

smukt og historisk sted vi var flyttet til. 

DERFOR ER JEG MED I HU

I lighed med mange andre mellemstore byer kræver det, at 

nogen fra byen er med til hele tiden at sikre, at den fremstår 

bedst muligt.

Byens liv – både for dem, der bor her og dem, der besøger byen 

som turister – er afgørende for nutiden og fremtiden. Derfor 

besluttede jeg sammen med andre borgere fra byen at lave et 

Udviklingsforum, der kan være med til kontinuerligt at udvikle 

byen. 

Byens udseende og fremtoning er ikke statisk, men kræver hele 
tiden tilpasning, pga. demografisk og teknologisk udvikling.

HAVNEGRUPPEN
Hvornår bliver siloen revet ned?

Det spørgsmål har vi i HU fået mange gange.

Byens havn er på mange måder det første man møder, når man kører over 

dæmningen til vores by. I fronten bemærker man straks denne kæmpe 

bygning, som tårner sig op.

Med udgangspunkt i de mange 

borgerønsker, der er kommet til 

HU, har vi både i den tidligere og 

nuværende havnegruppe arbejdet 

med forslag til hele havneområdet.



Sekretær
Birger Larsen
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Et projekt af denne størrelse, med nedrivning af disse kæmpe bygninger og 
opbygning af nyt, kræver stor planlægning og stor økonomisk investering, 
for at det kan lykkes. 

I Havnegruppen har vi lagt vægt på, at havnens historie, herunder ikke 
mindst, hvad den har været brugt til siden Hertugens tid og op til nutiden, 
skal kunne ses i fremtidens havn. 

Et kendetegn er de pakhuse, som har ligget på havnen, og som ligner det, 

som vi i dag kender som det "røde pakhus" på Banegårdsgade. 

Vi håber på i 2022 at kunne fremlægge en plan og et skitseforslag til 
udviklingen af havneområdet for byens borgere.
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Birger Larsen
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BOGUDGIVELSE
Hertugbyen Augustenborg 

– en historisk beretning om mennesker, livet og huse

I 2020 fejrede vi udgivelsen af Peter Remontius' to år lange arbejde. Peter 
er lokalhistoriker og har gravet i gamle kirkebøger, folketællinger og 
arkiver. Resultatet er den mest detaljerede beskrivelse af livet, folk og 
bygninger i det gamle Augustenborg.

Med udgivelsen af denne bog har HU 
sat fokus på Augustenborg og det store 
potentiale, der ligger for udvikling af 
byen til et kulturelt fyrtårn for Als og 
Sønderjylland. Byens historie er en stor 
inspirationskilde til det fremtidige 
udviklingsarbejde.

Bogen er noget helt unikt, fordi slægtshistorien for de enkelte huse skildrer 
byen fra en helt ny vinkel. Dette har man også opdaget på Nationalmuseet, 
hvor den anerkendte historieprofessor Mikkel Venborg Pedersen vil 
anmelde bogen sidst på året.
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JUL PÅ HERTUGSLOTTET

På borgermødet var der et stort ønske om at sætte Augustenborg på 

landkortet. Byen har allerede forskellige aktiviteter i form af sankthansfest 

og høstmarked. Og nu har vi også Jul på Hertugslottet.

Fantastisk opbakning fra alle i byen, foreningsliv og erhverv – nogle skønne 

dage, hvor vi er sammen om at skabe gode oplevelser for byen og 

besøgende fra ind- og udland.

I 2019 modtog Jul på Hertugslottet 20.000 kr. til børneaktiviteter fra "Sol og 

Strand". Det var helt fantastisk og gjorde det muligt at arrangere mange 

flere ting for børn. Der var bl.a. et legeområde med sjove aktiviteter, 

andedam, juleklip og ponytræk, kagekonkurrence for børn, gøgleri, 

julemand, ballonmand og meget mere.

Hvis du mangler oplysninger om 
udstillerne fra 2019, skal du kigge 

på julehjemmesiden: 
jul.augustenborg.dk

Jul på Hertugslottet blev 

desværre Corona-aflyst i 

2020, og 2021 er endnu uvist. 

I får besked, så snart vi ved, 

om det kan afholdes i år.

https://jul.augustenborg.dk/


Kasserer
Poul Andersen

51 64 00 47

DERFOR ER JEG MED I HU

Jeg har været med i HU’s bestyrelse fra 

starten og ville gerne arbejde med kulturen i 

Augustenborg, da jeg i forvejen var, og er 

involveret i koncertarrangementer i 

Kultursalen. Imidlertid var der ikke tilslutning 

til en arbejdsgruppe med kultur som tema, så 

i stedet meldte jeg mig til ”Naturkompasset”, 

da jeg gerne vil arbejde på projekter i skoven.

SHELTER I SKOVEN

Projektet har været et samarbejde mellem HU, Kommunen og Naturstyrelsen 
(NST). Byggeriet er udført af et lokalt tømrerfirma. Ideen var at udbygge den 
primitive overnatningsplads med et shelter. Der er i forvejen bålsted, bænk 
og teltplads og med et shelter vil pladsen appellere til flere, der har lyst til at 
overnatte i det fri.

Et byggeri i kystnært område, på 
statens grund, kræver en række 
tilladelser, før arbejdet kan sættes i 
værk.

NST har været den drivende kraft 
med udfyldelse af ansøgninger, 
herunder byggetilladelse hos 
Sønderborg Kommune. Projektet 
er finansieret med midler fra 
Sønderborg Kommune, som en 
del af bystrategipuljen.

Augustenborg har nu et shelter, som vi kan være glade for og stolte af. Det 
er bygget til at kunne holde i mange år fremover. 

Shelteret skal ikke bookes, men fungerer efter først-til-mølle-princippet.



Kasserer
Poul Andersen

51 64 00 47

OPRENSNING AF KANINSØEN

Kaninsøen er et kendt og elsket udflugtsmål i Augustenborg Skov, der tillige 

har en plads i byens og slottets historie. Den har ikke været renset op i 40 år, 

og efterhånden var der mere mudder end vand i den lille sø. Endvidere var 

træerne omkring søen efterhånden så høje, at de var ved at lukke for lyset.

Hertugbyens Udviklingsforum har, i samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening (DN) og Naturstyrelsen, skabt en større lysning 

omkring søen og fået renset den op for slam og grene. Den er nu klar til, at 

dyr og planter kan genfinde deres plads i søen, og skovens gæster kan få en 

hyggelig rast i skoven.

Som ved shelterprojektet er det foregået på statens grund, og der er 

”ændret” ved naturen. Det kræver dispensation fra gældende lovgivning. I 

den forbindelse har vi trukket på ekspertise fra Andreas Andersen (DN), der 

også har koordineret det praktiske arbejde med NST.

Sønderborg Kommune har støttet projektet, som en del af bystrategien. 

Rydning af beplantning og oprensning af søen er foretaget af lokale firmaer 

hyret af Naturstyrelsen.



Jeg driver i dag Tanken i Augustenborg, 

butikken har jeg dog udlejet til en af mine 

tidligere ansatte. Jeg købte Tanken i 1994. I 

2017 blev jeg valgt ind i Sønderborg Byråd for 

Venstre.

DERFOR ER JEG MED I HU

Jeg har hele tiden, siden jeg kom til Augustenborg, interesseret 

mig meget for byen, og hvad der foregår her. Det er jo en 

historisk by med mange minder om fortiden. 

Jeg har været involveret i Midtals Idrætsforening siden 1995, 

hvor jeg blev valgt ind som formand. Hele foreningslivet 

interesserer mig meget, og derfor er jeg også engageret i 

Sønderborg Idrætsråd som næstformand.

Hertugbyens Udviklingsforum er et resultat af de Bystrategier, 
som Sønderborg Kommune oprettede for nogle år siden. Jeg 
valgte at gå med i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil gøre noget 
godt for byen.

EN BY MED FREMTID I

Der er oprettet grupper, som arbejder med forskellige aktiviteter, der på 

sigt skal være med til at gøre byen endnu mere attraktiv, både for 

tilflyttere, turister og selvfølgelig også for byens nuværende borgere. 

Jeg arbejder lidt på tværs af grupperne og giver de input, jeg kan være 

behjælpelig med. Der, hvor jeg har mest fokus lige nu, er i Havnegruppen, 

hvor vi arbejder med et meget spændende projekt.

Vi skal sørge for, at byen også er der for fremtiden og for de generationer, 

der følger efter.

Bestyrelsesmedlem
Peter Thomsen

23 71 56 30
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NOGET FOR BÅDE STORE OG SMÅ

Desuden har jeg startet et forløb med Naturstyrelsen om muligheden for at 

få en TROLD til vores skov ved slottet.

Jeg glæder mig til også fremover at arbejde sammen med disse grupper, 

der er virkeligt engagerede og vil Augustenborg og dens borgere, 

foreninger, turister og nye tilflyttere det bedste.

Billedet er blot et eksempel.



ELEKTRONISK BYGUIDE TIL TURISTER

Sommerferien står for døren, og turisterne er så småt begyndt at gå på 
opdagelse i Augustenborg. Desværre bliver de fleste ikke ret længe. 

Det skal der laves om på! Derfor arbejdes der på at udvikle en GPS-
baseret elektronisk byguide – en app, der fortæller om byens 
seværdigheder, mens du går tur i den gamle bydel, i parken osv. Du kan 
selvfølgelig også finde spisesteder og overnatningsmuligheder. 

Bestyrelsesmedlem
Peter Thomsen

23 71 56 30

Her i udviklingsfasen findes appen kun på 
dansk og kun til Android, men det er 
meningen, at den skal oversættes til flere 
sprog og udkomme på flere platforme.

Med appen kan turister og besøgende lytte til 
historierne uden at skulle gå med snuden i 
telefonen.

Appen er et borgerforslag, og flere af byens 
borgere har allerede bidraget til indholdet; 
både i form af feedback i testfasen, men også 
i form af rigtig gode oplysninger, små 
anekdoter og fakta om vores by – tusind tak 
for det!! 



Bestyrelsesmedlem,
webredaktør

Jeanette
Alsgaard
Myllerup

40 40 49 06

DERFOR ER JEG MED I HU

Jeg har fulgt HU tæt siden starten i 2017, og jeg valgte at 

stille op til bestyrelsen i 2020, fordi jeg syntes, at der kunne 

gøres mere på den digitale front.

Det har været spændende at følge HU og arbejdsgruppernes 

indsats for at realisere borgerønsker – men jeg fandt det 

ærgerligt, at de ikke fortalte det højt.

SUNDHEDSHUS AUGUSTENBORG

Translatør og tolk i engelsk, boet i byen siden 2004, 

foreningsaktiv i Midtals Idrætsforening og 

Augustenborghallerne. 

Der ønskes et samlet tilbud til borgerne i Augustenborg. Et moderne 
sundhedshus med lægehus og sundhedsfaglige, private aktører, f.eks.

Sundhedshus var et af ønskerne på borgermødet, og tiden er nu kommet til at 
gøre noget ved dette ønske. Lægehuset Augustenborg har, som mange andre 
lægehuse, oplevet, at det kan være svært at tiltrække arbejdskraft. Nu er det 
tid til at prøve noget nyt – noget, der kan gøre det mere attraktivt at søge en 
lægestilling her i byen.

kiropraktorer, fysioterapeuter, 
psykologer, speciallæger i 
satellitfunktioner og diagnostiske 
faciliteter, som du normalt skal på 
sygehuset for at få foretaget. 

Alt sammen noget, der skal være 
med til at sikre lokal nærhed, 
tilgængelighed og tryghed.

Nye læger bliver naturligvis også inddraget i processen – så hvis du kender 
en læge, der kunne tænke sig at være med til at forme sin egen 
arbejdsplads, så bed vedkommende kontakte Lægehus Augustenborg.



Bestyrelsesmedlem,
webredaktør

Jeanette
Myllerup
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BOSÆTNING

Vi skal have mere fokus på Augustenborg 
både i forhold til fastholdelse, men også
i forhold til tilflyttere.

Jeg har derfor ofte deltaget på Sønderborg 
Kommunes velkomstmøder for tilflyttere, hvor jeg fortæller om vores by, og 
hvad den kan tilbyde.

Som tilflytter er det ofte vigtigt, at man selv og ægtefællen kan få et job 
eller komme i uddannelse, men når alt kommer til alt, så handler det om, at 
man skal kunne se sig selv i den nye by. Man skal kunne se, at man kan få en 
hverdag med familie, job og fritidsaktiviteter til at hænge sammen. 

Af netop denne årsag startede jeg i 2016 byportalen "augustenborg.dk". 
Uanset, om du er potentiel tilflytter eller turist, så skal det være muligt at få 
en fornemmelse af, hvad Augustenborg er for en størrelse.



Bestyrelsesmedlem,
webredaktør

Jeanette
Myllerup

40 40 49 06

Her inspirerer og sparrer vi med hinanden om, hvordan vi kan markedsføre 

vores byer.

Næste projekt er vores Velkomstdag for tilflyttere til Augustenborg og 
omegn. Velkomstdagen er en del af det landsdækkende Welcome
September, der har fokus på at byde tilflytterne velkommen til vores by.

Det bliver den 18. september 2021! Vi glæder os til en dejlig dag med 
byvandring, der afsluttes på vores skønne Augustiana og byens nye café.

Tilmelding skal ske senest 8. september på als@augustenborg.dk.

Bosætningsgruppen er også involveret i Tilflytterservice' Frivillige 

bosætningsnetværk på tværs af byer/landsbyer i Sønderborg Kommune.



Har du lyst til at støtte det 

fortsatte arbejde med 

borgerønsker?

Kontakt os gerne for at være med 

i arbejdsgrupperne (gælder både 

private, erhverv eller foreninger). 

Du er også velkommen til at støtte 

projekterne med et bidrag på:

Reg.nr.:   5953

Kontonr.:   1198469

Hvad skal dit bidrag bruges til?

Bidrag bruges til realisering af projekter og den fremtidige vedligeholdelse 

af projekterne. Det kan eksempelvis være følgende:

• Badehusene skal "møbleres" og vedligeholdes. Der skal købes 

borde/bænke, måske lidt net til krabbefiskeri og koste til fejning af 

broen. Og en gang i mellem skal det hele friskes op med maling.

• Der skal udføres årligt tilsyn af AktivSpot ved Lillehav. Tilsynet udføres i 

samarbejde med MIF og HU, men derudover skal der også betales for et 

officielt og særskilt tilsyn. Og hvis noget går i stykker, skal det også 

repareres – ikke af frivillige, men af lokale håndværkere.

• Den elektroniske byguide skal også være tilgængelig på Apple-enheder, 

men det er ikke gratis at have en app liggende i App Store. 

På forhånd tusind tak for 
opbakningen


