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BYMØDE i Egernsund 11.10.11 
 

Debatten ved bordene er nedskrevet på transparenter, som herunder er 
skrevet med forskellig farve. 

 
 Spar kulturhovedstaden væk. 

 Brug pengene til basis. 

 Skæv geografisk besparelse. 

 Slå Gråstens skoledistrikt sammen med Egernsund, fyld Egernsund op 
med små børn (også fra Rinkenæs og Kværs skoledistrikter). 

 Undersøge hvorfor vores elever / forældre fravælger skolen. 

 Hvorfor vælges skolen. 

 Større opbakning til foreningslivet. 

 Nedsætte en tværfaglig gruppe på tværs af foreningerne og skolen, der 
arbejder frem mod høringsfristen – og byrådets beslutning. 

 

 Brugt 10 millioner på renovering og herefter lukning 

 Skolen er et samlingspunkt for borgerne 

 Skolen i nærmiljøet giver tryghed 

 Med lukning forsvinder også fritidsaktiviteterne 
 Hvor stor en udgift på de andre skoler il der være til udbygning, hvis 

man lukker skolen? 
 

 Hvor kommer befordringspengene fra? 

 Kørslen bliver jo længere for mange børn! 

 Der er brugt ca. 10 millioner til at bygge Egernsund Skole om til et 
børneunivers, dette har kun haft et år til at vise, det går den rigtige vej! 

 Skolerne skal vel lukkes der, hvor det ser ud til at børnetallet på sigt er 
faldende, og ikke der, hvor det ser ud som nu, er stigende. 

 Hvordan kan man argumentere positivt for, at det er vigtigere at bruge 
70 millioner på kultur, og derfor skal spare på børne- og ældreområdet. 

 
 

 Hvis skolen lukker, lukker Egernsund. 

 Behold jeres kulturby og lad os beholde skolen. 
 Vi oplever lukning af skolen som afvikling i stedet for udvikling. 

 Drop Kulturby 2017 … Brug pengene fornuftigt – på vores børn og deres 
trivsel. 
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 Egernsund Børneunivers har rammerne. Tilbyd Kværs og Rinkenæs. 
Deres børn er velkomne i dejlig natur og energirenoveret skole – hvilket 
må stemme overens med Sønderborg Kommunes Project Zero!! 

 Nu er det fandeme nok! 

 Hvorfor renovere skolen for 10 millioner kroner og derefter lukke den 2 
år efter. 
 

 Ny og stor skole med kapacitet til 200 elever. 
 Central beliggenhed og tæt på offentlig transport. 

 Kapacitet til flere børn i vuggestue og børnehave. 

 Flere udgifter til transport. 

 Behold Egernsund Børneunivers, også p.g.a. byens foreningsliv og de 
kulturelle aktiviteter og fritidslivet. 

 

 Uden skole dør byen 

 Udlejning af lokaler 

 Udflugter på højt plan i smukke omgivelser. 

 Børn og forældre flytter fra byen til større byer. 

 Hvis de ikke flytter, skal der oprettes buskørsel til andre skoler, det kommer til at 
koste i brændstof. 

 
 

 Kære politikere i Sønderborg Kommune. Hvad tænker I på: Nedskæring på 
ældreområdet, plejehjemslukninger og skolelukninger, tænk jer om inden I skrider 
til handling, jeres postulat om besparelser på 8 millioner holder ikke vand. Tænk på 
fremtidens ungdom – lad dem vokse op i et lokalt forankret miljø og ikke spredes 
for alle vinde. Egernsundere, vi kender jer ikke kære kommunalrødder, men en ting 
er sikkert; I skal ikke blive glemt! 

 

 Hvad går tabt: 
o Morgenmotion (cykel- eller gåtur til skole (0. – 3. klasse)) 
o Universtanken (har ikke engang fået lov at se effekten endnu) 
o Ingen tilflytning (spøgelsesby) 
o Slet ingen tilflytning af børnefamilier. 
o ”Moderne” undervisning kræver plads. Bliver der plads til det i 

broager/Gråsten? 
o Intet fritidsliv/aktiviteter. 

 Der vil være merudgifter til transport (4. – 6. klasse) 

 Hvad ”kan” skolen 

 Lille trygt miljø 

 Samlingspunkt for byen 
 

 Vi vil udvikling – ikke afvikling 
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 Egernsund er dobbelt ramt: Ikke bare udkants Danmark, men også udlkants 
Sønderborg 
 

 Økonomisk aspekt: 
o Egernsund Skoles renovering kontra Kværs og Rinkenæs’ stand 

 Kapacitet på de små skoler, har vi en fordel? 

 Vi har bedre plads til at bygge ud i forhold til fx Rinkenæs 

 Kværs ligger for langt ude. 

 Vi skal have et ”overlevelsesværdigrundlag” 

 Hvad er vi bedst til? 
 
 

 Protestskilte/bannere på Brovejen 

 Universsangen. 

 Tidsplan frem til 11. november. 

 Bagerposer. 
 
 
 
 
 


