FACILITETER
Mere lys i parken
Naturlegeplads
fitnessmuligheder,
samlingssted
Pumptrack
Borde/bænke med plads til grill
Petanque bane
Basket
Golf (25 m2 kunstgræs putting green)
Pilehytter

INFRASTRUKTUR/VEDLIGEHOLDELSE
planter
blomster
Fæld lidt træer i hundegården og skab mere lys
Flyt bænke væk fra stier
Slå græsset på det plane stykke, så der kan spilles bold
Fej stier om vinteren + miljø strøelse ‐ ikke salt
Lågerne på hundegården vendes
Dedikeret cykelspor/sti (især ned ad bakken)
Fartbegrænsning på stierne
Oaser med lave planter, evt. blomster

BEHOV/STEMNINGER
sanser
liv og fællesskab
børneliv
krop og bevægelse
fitness
leg
fiskeri
natur
Samlingssted
At man kan hygge sig

ARRANGEMENTER
Arrangementer
Basketarrangement
Golfarrangement
Byg‐pilehytter‐dag
Store legedag
Sankt Hans fest
Loppemarked
Farmers market
Crossfit event
Sommermotion

Udsigtstårn til solnedgang
Lys på stierne (helt til udgange)

Græsslåning på kælkebakken
Elektricitet til brug ved arrangementer

Steder hvor man kan finde ro
Udfordringer i børnehøjde

Børne OL
Børneløb

Lys ved søen
Aktivitetscenter (sport)
Bro over søen
Borde/bænke i hundegården
Shelter til overnatning
Svævebane
Fodboldbane
Bålplads
Evt. overdækkede siddepladser
Skraldespande ved borde/bænke
Cykelbane til små cykler/løbehjul
Større kælkebakke med lys på
Reb i et højt træ, som kan bruges som gynge
Fisk i søen
Lysfyr
Fodgængerovergang fra Borgerdiget
Birketræer på det nyfældede område
Fuglekasser (regulere skader)
Natur motionsplads til voksne
Græsplæne (græsset slås) så man kan spille fx krocket)
Forhindringsbane
Byhave/bomster (farve/dufte), højbede, krydderurter
Lille skov (nu hvor der er fældet så meget)
Bistader
Optegning til intervalløb
Platforme på fældede træer med hejseværk imellem
Jorden‐er‐giftig‐bane
Flydende øer, der renser vandet
Spang
Wire/slack line til at gå på line
Tømmerflåde, som man kan trække sig over søen på
Robåde
Geo catching
Træhytte/platform oppe i træerne
Bænke bygget rundt om de store fritstående træer
Elementer, som flere har vist interesse i

Vand til brug ved arrangementer
Flere kastanjetræer
Frugttræer
Tornefrit brombærhegn

Hulefornemmelse

Afspænding/yoga/pilates
Koncert
Le‐kursus
Madlavning over bål

TILKENDEGIVELSER
Kun naturting ‐ ingen kunstgræs, grusbaner eller lign.
Kun etablere ting, som kommunen vil vedligeholde
Bevar kælkebakken
Bevar parken som den er
Årlig oprensning af søen
Ikke for mange bænke, der tiltrækker øldrikkere

