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Turisme
Overnatning og attraktioner
Pakketilbud på Hærvejen
Arrangere ture m. evt. overnatning i skovene med turister og andre
Mere fokus på at få flere turister til byen
Optimal fælles markedsføring af byen
Udlejning af cykler og kanoer/kajak mv.
Campinghytter 12 m2
Campinghytter på Ørstedvej/Søparken
Små Hytter (x3)
Anparter til hytter
Klik en overnatning
Gøre ”noget” ved campingpladsen
”Rigtig” campingplads + autocamper
Campingplads med område fra
Søparken
Campingplads administreres fra Jels Sportscenter. Plan udarbejdes.
Opgraderet campingplads (x2)
Autocamperpladser (vi har tøndesy-stem ved hallen)
Campingplads
Tænk nyt koncept for campingplads (alm. kommerciel plads har overlevet sig selv)
Plads for campingbusser ved
v/ minigolf
Markedsføring
Guideture, kort til/over byen/området
Fysiske Skilte
Arrangere overnatning
Markedsføring
Digital infotavle, udendørs
Fysiske oversigtstavler, opdateret
Vi kan ikke klare os med digital info
WI-FI Hotspot på Torvets
Udlejning af cykler. Et tilbud som kan være godt, men er der penge i det?
Servering: Troldkær Skolen, Stenderup
Arrangere ture, pakketure
Kommercielt, men frivillige kan indgå
Koordinering
Træningslejr for triatleter, pakketilbud
Guide-ordning
- triatlon
- fiskeri
- fugleinteresserede
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Trafik, Infrastruktur og
offentlig transport
Busruter, stier og veje
Ørstedvej. Budget 2017. Hold gang i den evt. trafikdæmpende indtil videre. Gerne eta-peopdelt
Bump på Hennekesdamvej
For høj fart inde i byen Ørstedvej+Klovtoftvej
Udvid Ørstedvej nu!
Ørstedvej renovering m/cykel og gangsti
Rundkørsel Søparken Ørstedvej (x2)
Cykelsti helt til Rødding(x2)
Cykelsti til Skodborg
Cykelsti til Skodborg mere vigtig end til Rødding
Cykelsti til Troldeskoven
Cykelsti til Troldkær (x2)
For ikke mobile mangler der bedre busforbindelser til ”omverdenen”
Bedre busforbindelser (unge, ældre)
Ørstedvej gøres bredere
Bedre busforbindelser (x2)
Busforbindelse til weekenden eller alternativ (x2)
Tung trafik ud af byen
Hastighed på indfaldsveje skal sænkes
Høj fart på indfaldsveje
Hastighedsbegrænsning på omkørselsvejen fra rundkørsel til Lindab
Ørstedvej er for smal
Forbedring af Ørstedvej. Fortov langs Ørstedsvej
Ørstedsvejs udkørsel i sommerstedvej laves som et 90 graders kryds.
Hastighedsbegrænsning 60 km. Rundkørsel til indkørsel Finmark.
Bus 2, delebiler, flextrafik
Vedligehold søsti, navngive søstien, trappe er indv. opbygning
Indfaldsveje: Elektronik er meget dyrt
Andet
Lyskilte med aktiviteter
LED tavle i stedet for de hvide nedslidte tavler ved vejene indtil Jels
Stien ved Vikinghjem mangler tråd
Fortsat vedligehold/renovering af søstien
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Byens Stemme
Lokalråd
Gør byrådet synligt. De er til for os.
Jels.dk
Følg processen med ny visionsplan på Jels.dk
Vandtemperaturen i søen
Tvungen indmeldelse på Jels nyheder og billeder
Markedsføring / Image
Udnytte geocachings muligheder
Gratis WI-FI for turister
Markedsfør Jels primært som et godt sted at bo
Lave en plusliste over Jels
Info om rensdyrjægere
Koordinering
Skiltning
Flytning af ”byskilt” på Ørstedvej ud til kommunegrænsen
Digitale infoskilte ved indfaldsveje
Info om Jels
Jels Portalen ok
Brug udvikle jels.dk
Fortæl omverden om jels.dk
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Projekt-/ handlingsplan
Titel: Campingplads
Beskrivelse: Den nuværende plads er ikke stor nok, og hvis den kunne laves om til en
hytteby med gode, isolerede og attraktive hytter. En del af pladsen kunne laves til teltplads, for cykelister/vandrere. Måske også nogle teltpladser langs søen.
Administrationen kunne varetages af Jels Motel & Sportscenter.
Der bør så etableres en ny campingplads for campingvogne og autocampere. Kunne
placeres på marken ved Lille Barsbøl.

Titel: Turisme
Beskrivelse:
Bedre sammenhæng mellem Søbadshuset, Foreningshuset og Campingpladsen.
Rød tråd mellem Jels Motel & Sportscenter, Campingpladsen og hytter/hytteby ved
Ørstedvej/Søparken.
Campingpladsen bør være åben for alle, ikke kun for fastlæggere.
Bedre info om autocamperpladsen.
Formål/forventet udbytte:
Optimale forhold for turister, flere overnatningsmuligheder til de mange arrangementer
vi har i byen.
Flere turister til byen.
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