Infrastruktur

Digital infrastruktur
Ny teknologi er af afgørende betydning for
små landsamfund, f.eks. fibernet og trådløst
internet til brug for hjemmearbejdspladser etc.
Sønderballe har brug for hurtigere internet,
og bør kobles på Sydenergis fibernet. På den
baggrund ønskes forbedrede vilkårene for
hjemmearbejdspladser, vidensdeling, korrespondance med det offentlige, indkøb via
internettet og udbringning af varer.

•
•
•

Trafik & veje
Sønderballe er en ”vejkrydsby”, hvor gårde og
boligbebyggelse ligger omkring et let forgrenet
vejnet.
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•

De overordnede veje er den gennemgående
Diernæsvej mellem Genner og Hoptrup,
Gåsevig og Sønderballe Hoved. Fra april til
oktober belastes byen især af turisttrafik, færdsel til Solbakken på Sønderballe Hoved samt
tung landbrugskørsel. Beboerne har et stort
ønske at om at få nedsat hastigheden gennem
en række tiltag.

•

•

•

For at nedbringe turisttrafik gennem

•

•

Sønderballe er der et ønske om at etablere
en omfartsvej. Turisttrafikken føres fra
Diernæsvej over nuværende mark til
vejen ”Dundelum” over uværende mark til
Gåsevig Strand Camping
Der etableres vejchikane på Sønderballe
Hoved
Der etableres røde fartstriber
Der mangler opfriskning af vejstriber. Især
hajtænder mellem Gåsevig og Sønderballe
Hoved, og mellem Sønderballe Hoved
og Diernæsvej. Derudover opfriskning af
vejstriber generelt
Der etableres ny beplantning i form af
frugtbuske og frugttræer en række steder
langs stier og veje
Ny lav gadebelysning, hvilket virker
fartreducerende, idet den lave belysningen
nedsænker bilistens overblik
Markering af byens knudepunkter med fx
reflekser, gul maling eller mere beplantning
eller en kombination af disse
Sikring af fodgængere til busstoppestederne på Sønderballe Hoved og Diernæsvej.
Gerne med fortorv eller lignende
Flytning af byskiltene. Byskiltene står i dag,

•
•

så trafikken ikke sætter hastigheden ned
på de strækninger, hvor der bor børn og
voksne
Indførelse af 40 kilometer fartzone i hele
Sønderballe ejerlav
Nye byskilte, der består af en trækonstruktion i trapez-form. På bagsiden påmonteres
børnemaleri eller lignende, byskiltene
belyses

•

Etablering af overdækket busstoppested i
færdselsretningen mod Hoptrup/Haderslev

På vandsiden (Genner Fjord) kunne det være
ønskeligt med fartbegrænsning for motorsejladsen på vandet, regler for opsætning af
broanlæg samt forbud mod både der ligger
for svaj i området fra grænsen til Aabenraa
Kommune og mod øst hen forbi Sønderballe
Camping.

Der ønskes frobud mod både der ligger for svej ud for de mest besøgte strandområder.

trafikregulering
Byporte/byskilte
Overdækket
busstoppested
Vejchikane
Ny beplantning
Fartstriber
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Stierne
Beboerne i Sønderballe har et stort ønske
om at gøre deres fantastiske område mere
tilgængeligt – så den eneste vej ud af Sønderballe ikke foregår via asfaltveje. Der eksisterer
allerede en del stiforløb, og flere kommer
forhåbentlig til ad åre.
Beboerforeningen i Sønderballe vil gerne være
med til at vedligeholde trampestierne ved et
årligt arrangement i starten af sæsonen.
1. Ruten Sønderballe Hoved – Sønderballe Strand
Eksisterende trampesti. Fra Sønderballe
Hoved følges markvejen. Når markvejen ender
starter trampesti langs markkant. Følg denne
langs skrænten, hvor der er storslået udsigtspunkt ud over Genner Fjord. Trampestien
ender i sommerhusområdet på Sønderballe
Strand.
2. Adgang til stranden v/ Genner
Fjord
Først ad skovvej, så langs markkant, dernæst
ad skovvej.
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3. Ruten Sønderballe Hoved –
Stranden v/ Genner Fjord
Eksisterende trampesti fra Sønderballe Hoved
eller Sønderballe Strand langs markskel.
4. Rundtur på Sønderballe Hoved
Her følges skovvej op til engen, gå eventuelt
op og se gravhøjen i kanten af engen. Passér
engen til skrænten. Følg skrænten indtil matrikelskel. Gå herefter langs ny bøgebeplantning
langs skellet. Denne munder ud i Skovvej, som
slutter i engen. Gå derefter over engen tilbage
til Sønderballe Hoved.
Adgang over engen sker på eget ansvar, og
ved færdsel skal der her tages hensyn til husdyrerne. Dette indebærer at passage sker i en
samlet gruppe og i gang hen over engen.
5. Rundtur mellem Sønderballe,
Gåsevig og Vikær
Dundelum følges til Vikær. Fra Vikær går man
langs stranden til Sønderballe Lejrskole. Fra
Sønderballe Lejrskole følges vejen tilbage til
Sønderballe.

A. Friholdese af sti
Friholdelse af adgang/sti ovenfor kystsikringen mangler. Der findes allerede en tinglyst
deklaration over, at adgang ovenfor kystsikringen skal vedligeholdes. Sønderballe Ejerlavs
Beboerforening kunne eventuelt hjælpe med
vedligeholdelsen af denne adgang.)

Vikær Strand
Camping

Stiforløb

Udsigtsplet
Gravhøj
Margueritrute
Stiruter

Gåsevid Strand
Camping

t
Ufremkommeliget
stiforløb

5
Sønderballe
Lejrskole

1+3
Sønderballe
Camping
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A
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Solbakken
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