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Natur og friluftsliv 

Jels Sø
Parkering Søvej kaotisk
Ensretning af trafik på Søvej
Håndhævelse af gennemkørsel ”forbudt for lastbiler” på 
Søvej
Opførsel af støbejernslamper langs stisy-stemerne ved 
søen
Bådkajen laves rigtigt flot
Fortsat renovering og vedligehold af stien
Gang/løbesti hele vejen rundt om neder-sø (langs van-
det)
Søstien hæves fra Vamdrupvej/Jarlsvej til roklubben (våd-
område)
Midtersø: Gangsti (langs søen) over en-gen ved Voldsted
Oprydning i ”bevoksning” ved Søbad og legeplads (x2)
Midtersø: Tynd ud i træerne= mere udsigt flere udsigter
Vi har 3 søer:
Oversø: Utilnærmelig naturreservat
Midtersø: Pas på at søbredden ikke vokser helt til. Lav 
åbne arealer ved bredden
Nedersø: Flere aktiviteter. Små sejlbåde på søen. Lav et 
slæbested, hvor man kan sætte mindre både i vandet.
Vandcykler
Støbejernslamper langs søstien
Færdselsregler søvejen – ensretning par-kering
Pleje af søen + søbredden, træer og siv samt lejeplads
Bådkajen renoveres
Gang, løbesti hele vejen rundt ved Ne-dersø
Søstien laves (hæves) fra Jarls-vej/Vamdrupvej til roklub-
hus
Flere borde og bænke ved søbadsområ-det
Gadespejle ved forenings- og klubhuset
Flere skraldespande
Flere oplysningsskilte rundt i naturen?
Udendørs sport/træningsredskaber (end-nu en) ved 
Søbadet (x2)
Fortsæt ren vedligeholdelse/renovering af søen
Udsigt ved hvide bænken

Grønne områder
Gadespejle v/foreningshus Søbadshus
Udsigten ved Æ’niebænk (Over Jelsvej) genetableres

Flere skraldespande (x2)
Hold byen ren og indbydende
Flere borde/bænke ved Søbad-området. Bliver ofte brugt 
som ”hyggeplads” en god sommerdag
Så vilde blomsterfrø ved indfaldsveje (x2)
Nedersø: Flere aktiviteter evt. små sejlbå-de, slæbested
Lettere tilgang til sejlads
Fjernstyret bådkonkurrence ved søen
Midtsø: Gangbro over engen ved Vold-sted
Guidede gåture ved søen
Udsigt ved hvide bænken
Trafikforhold på søvej: Undgå lastbiler, evt. bom
Udvidelse af søbadet: Sandstrand ved legepladsen, 
beachvolley
Bevare udsigten: Pleje langs søstien, hvide bænk
Mere liv på/ved nedersø:
sejlbåde, vandcykler, fjernstyrede både,
slæbested
Udlejning af vandcykler

Aktiviteter i naturen
Lettere tilgang til sejllads
Fjernstyret både 
Konkurrence ved søen
Juleskovtur 2. juledag fortsættes (x2)
Evt. Guidede gåture ved søerne

Udendørssport:
Vi har nogle bodyweight træningsstationer omkring søen
Endnu en placeret ved Søbadet/foreningshuset vil være 
fedt
Beachvolley ved søen (x2)
Yoga ved søen (x2)
Flere oplysningsskilte rundt i naturen?
Udendørssport: Træningsredskaber

Andet
Flere oplysende skilte rundt i naturen
Opsyn ved ungdomsfester ved søen (natteravne)
Hold byen ren
Natteravne (opsyn ved. ungdomsfester m.m.)
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Miljø
Grøn by – energioptimering
Kompost – plads 
(Vi kører pt. til hhv. Vejen og Rødding med tonsvis af haveaffald. Det kunne være bedre.
Små haver evt. højbede ved boligforeninger


