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GUIDE
Overvejer du at flytte til Tandslet, eller er
du lige flyttet til byen, så er denne folder
tiltænkt dig, idet du her får en introduktion
og en velkomst som kommende borger.

Landsbygruppen for Tandslet
Velkommen til Tandslet
Tandslet er et dejligt landsbysamfund, i en god udvikling og et
attraktivt sted at bo. Der er gode muligheder for børnefamilier, unge,
voksne, pensionister m.fl..
Der er skole, børnehave, dagpleje, mange sportsaktiviteter, et
alsidigt foreningsliv, gode indkøbsmuligheder samt en enestående
natur ved marker, skove og strande.
Tandslet er et af tre større landsbysamfund i Sydals på Als, et
udpræget landsbysamfund m. 1200 indbyggere.
Der er to parcelhusområder i Tandslet - Olundsbjerg og Tandsbusk.
Begge parcelhusområder ligger tilbagetrukket fra landevejen og
omgivet af en skøn natur.
Ca. 1 km nord for Tandslet ligger et fredfyldt naturområde og
"Sporet". Et område med skov ad stier, langs hegn og skovbryn. Her
færdes børn og voksne i naturen og benytter sig af de
udfoldelsesmuligheder landskabet indbyder til.
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Tandslet Friskole
Skolen har 119 elever. Om 2 år forventer skolen at have 130 elever.
Skolen er i en god udvikling.
Mål og værdier: Friskolens vision er, i samarbejde med forældre og
barn, at skabe livsduelige mennesker med lyst til at møde den
foranderlige, forunderlige verden med livsmod, nysgerrighed og
skabertrang. Skolen arbejder med 3 værdier, der er grundlæggende
for både tanke og handling i skolens dagligdag:
Tryghed – fællesskab – læring.
Læs mere på www.tandsletfriskole.dk

Friskoven
Friskoven er en stor pavillon som ligger ved Holm skov. Den udlejes
af Tandslet friskole. Den er indrettet med en stor sal med plads til
maks. 60 siddende personer, en stor entre, et mindre lokale med
plads til ca. 25 personer, to toiletter, anretterkøkken med komfur
og køleskab, samt flere mindre rum.
Læs mere på www.tandsletfriskole.dk

Åben Skole
Sammenholdet i Tandslet styrkes af den ugentlige fællesspisning og
kulturelle arrangementer på Tandslet Friskole. Fællesspisningen
styres af en arbejdsgruppe under Landsbygruppen. Mad, opvask og
rengøring varetages på skift af foreninger, skoleklasser (og
forældre), menighedsråd m.v.. Der kommer normalt ca. 40
deltagere og nogle aftener op til 100 deltagere.
Åben skole programmet læses på www.tandslet.dk
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Naturbørnehaven

Naturbørnehaven er normeret til 45 børn. Børnene er delt op i
udegrupper og har en ugentlig udedag. Den faste base i Holm Skov
skaber rammen om børnenes udeliv. Naturen er en overordnet
værdi og inspirationskilde for børnehavens aktiviteter.
Naturbørnehaven har en 3 års plan, hvor der er planlagt projekter
tre år frem, og i projekterne kan indgå kulturoplevelser,
naturoplevelser, teater, værksteder m.m..
Læs mere på www.sonderborgkommune.dk
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Dagplejen
Byen har både kommunale og
private dagplejer.
Læs om den kommunale
dagpleje på
www.sonderborgkommune.dk
og om de private dagplejere på:
www.privatdagplejentandselle.dk ( Tandselle )
www.privatdagplejegruppe-sydals.dk ( Tandslet )
www.123hjemmeside.dk/privatdagplejenB ( Lebøl )

Senior boliger
I Tandslet er der 2 områder, hvor der
er bygget seniorboliger. Det ene område ligger på hjørnet af Mommarkvej
og Tandsbusk, og det andet område
ligger på Mommarkvej overfor Sydals
Hallen.

Byggegrunde
Tandslet har, udover en del ældre huse, også 2 parcelhusområder.
I Over Tandslet ligger Ollundsbjerg og
i Neder Tandslet ligger Tandsbusk.
I Tandsbusk er der stadig ledige byggegrunde, som ligger ud til marker og
i gå afstand til Holm skov, hvor også
den nye Naturlegeplads ligger.
Fra Tandsbusk er der cykelsti til
Tandslet Friskole.
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Sydals Hallen
Håndbold:
Sydals HK har 20 hold og i 2011 rykkede herreholdet op i 3. division
Læs mere på www.sydalshk.dk/
Gymnastik:
TUI har 14 forskellige gymnastikhold i sæsonen 2011/2012
Læs mere på www.tandslet.dk
Kegling:
Læs om kegleklubben på www.tandslet.dk
Tennis:
Klubben har 2 baner, læs mere på www.ttk-tennis.dk
Badminton:
Læs mere på www.ltbadminton.dk
Sydals hallen:
Læs mere på www.sydalshallen.dk

Tandslet Tidende
Tandslet Tidende er Tandslet´s lokale forenings
avis, den udkommer 3 gange årligt med informationer om alle fritidstilbud der tilbydes i Tandslet.
Den husstand omdeles og kan læses på
www.tandslet.dk
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Kirken:
I Tandslet Kirke er Leif Jordt sognepræst. Læs om kirkens aktiviteter
og gudstjenester på kirkens hjemmeside. www.tandsletkirke.dk

Forretningslivet
Tandslet har med sine 1200 indbyggere et pænt udbud af
forretninger: SPAR Købmand m. bageriudsalg, Amigo pizzeria,
Marianne´s Salon, Kopihuset, Helles Helse, Sydals ureværksted, Callesen Invest bilsalg.

Erhvervslivet
Jes Iversen Vognmandsforretning, Tandslet Murerforretning, SDI
Byggeforretning, Håndværkerne, Wandahl BYG, ATTEC, BoPil, Hørup
Data, Uvildig Bank Service.

Tandslet Lægehus
Lægerne Bent Stolberg & Lone Manane
Mommarkvej 259,Tandslet 6470 Sydals
Åbningstider: mandag - fredag kl. 8: 00 - kl.16:00
Tlf: nr. 74407804 - Fax: 74407035
www.tandslet-laegehus.dk
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Sporet
Sporet ved Tandslet ligger ca. 1 km nord for Tandslet. Tag evt. bus
fra Sønderborg, stå af ved Tandsbusk i Tandslet, gå 100 m tilbage
mod Sønderborg, drej til højre mod Tandsryd, herfra ca. 1 km til
Skovfortet, hvor sporet starter. Turen går gennem Tandsholm skov
ad stier, langs hegn og skovbryn. Sporet er ca. 4,5 km, men delt op
i en gul rute (2,5 km.) og en rød rute (2 km.). Terrænet kan være
blødt og ujævnt. To naturlegepladser ligger langs ruten. God tur!
Se kortet på næste side

Krolf
Spillet blev opfundet i 1970 érne i Sverige, og kom til Danmark i
1981. Et sjovt familiespil som også har udviklet sig til et
turneringsspil. I enkelthed går spillet ud på at få sin kugle gennem
en 12 hullers bane med færrest mulig slag. Tandslet Krolf club blev
dannet 1. april 2010.
Selve banen ligger på
plænen overfor SPAR
købmanden.
Klubben har i dag mange
medlemmer.
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Naturlegepladsen
Der var et stort ønske i
Tandslet om en
naturlegeplads i Holm
Skov. En arbejdsgruppe
under Landsbygruppen
blev dannet, bestående
SPORET >
af repræsentanter fra
dagplejen, børnehaven,
friskolen,
landsbygruppen og
idrætsforeningerne –
TUI og SHK. Efter to års
intensivt arbejde blev
naturlegepladsen
etableret i 2010 med
deltagelse af megen
frivillig arbejdskraft. Der var 300 borgere til indvielsen, hvor
viceborgmesteren klippede snoren. Naturlegepladsen består af en
legeplads for de yngste børn, beliggende ved Friskoven. En bål og
lejrplads med en stor rummelig bål hytte, samt en naturlegeplads
for de ældste børn, beliggende inde ad ”Sporet” i Holm Skov.
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Aktiviteter i Tandslet
Sankthansfesten
Sankt Hansfesten afholdes
hvert år af Friskolens fritidsklub som foregår ved Naturlegepladsen.

Ringridning
Den anden weekend i august afholdes By & ringriderfest på pladsen ved Sydalshallen.

Loppemarkedet
Loppemarkedet afholdes
hver år i september, overskuddet går til Tandslet Friskole.

Fastelavnsfesten
I samarbejde med Kirken,
Tandslet Friskole og Landsbygruppen er der hver år fastelavnsfest på Tandslet Friskole. Alle er velkommen
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Pensionistforeningen
Alle der er fyldt 50 år kan blive medlem. Det koster 50 kr. om
året. Foreningen arrangerer mange hyggesammenkomster,
foredrag, lotto, kortspil, seniordans m.v..
Foreningens har en bestyrelse, og man kan blive medlem ved at
rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Læs om
pensionistforeningen på www.tandslet.dk

Transformatortårnet
En arbejdsgruppe under Landsbygruppen renoverede
Transformatortårnet. I dag varetager Landsbygruppen
opsyn og vedligeholdelse af tårnet, der er ”Danmarks
mindste museum”.
Læs mere om Tårnet på www.tandslet.dk
Man kan hente en nøgle til museet hos købmanden.

Lokalhistorisk Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv indsamler, registrerer og opbevarer
lokalhistorisk materiale i form af manuskripter, arkivalier, kort,
billeder, film, lydoptagelser m.m.
Arkivet gør materialet tilgængeligt for interesserede,
arrangerer foredrag, udstillinger, ekskursioner og lign.
Arkivet har udgivet en række Lokalhistoriske bøger.
Læs mere på www.skla.dk/tandslet/

Landsby teltet
Landsbygruppen for Tandslet Sogn ejer et stort telt, som blandt andet bruges til By & Ringriderfesten, samt det store loppemarked.
Det kan lejes af borgere i Tandslet, med og uden tilbehør.
Al henvendelse skal ske til Svend E. Carstensen,
mail: holballe12@tandslet.dk
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I Tandslet prioriterer vi, at der er aktiviteter for alle i alle aldre.
Tilsammen skaber vi en levende hverdag i et levende
landsbysamfund. Vi ser denne mangfoldighed som en kvalitet, vi
fortsat vil passe og udvikle nænsomt.
Her er dejligt at være, og vi har plads til endnu flere. Vi står til
rådighed med yderligere informationer og håber at kunne byde
velkommen til Tandslet. Læs mere på www.tandslet.dk.
Denne GUIDE er udgivet af Landsbygruppen, opdatering/rettelser til
dette hæfte bedes sendes til Preben Bonde på mail
bonde@tandslet.dk. Tekst & billeder af Berit Jessen & Preben Bonde
Venlig hilsen
Landsbygruppen for Tandslet Sogn
www.tandslet.dk

