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Forslag Beskrivelse 

Balancebane En bane af stubbe og stammer til at balancere på i forbindelse 

med svævebanen ved søen 

Bade- og bådebro ved 

pumpehuset 

Lang bro ud i søen til at bade fra og sætte både, kanoer mm. i 

søen 

Blomsterkummer Blomsterkummer ved alle indfaldsveje 

BMX/Cykelcrossbane En BMX/cykelcrossbane langs søen – alt lavet i naturmaterialer + 

minibane bag søhuset. 

(evt. lavet andet sted i byen) 
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Byforskønnelseshold En gruppe som af egen drift, men med økonomisk støtte fra 

Lokalrådet varetager vedligehold af udendørsarealer som ikke 

hører under grundejerforeninger oa. 

Værksted/hobbyrum Et fællesværksted/hobbyrum med fælles værktøj hvor 

medlemmer kan fikse småprojekter og mødes. 

 

Frivillig i Brugsen En gruppe frivillige som på faste tidspunkter hjælper til i Brugsen 

med opfyldning, rengøring, vedligehold o.s.v. 

 

Byporte Etablering af byporte/infotavler ved indgange til byen 
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Løbeklub Finde nogle faste dage, hvor man kan mødes og løbe en tur 

sammen. Hold alt efter niveau (fart og distance) 

Cykelklub Organisering af cykelklub på linje med løbeklub 

 

Eventdag En eventdag (evt. Søens Dag) som inkluderer hele byen – skoven, 

mosen mv 

Evt. besøg af naturvejledere mm – oplevelser flere forskellige 

steder i byen. 

5-mandsmål Flere 5-mandsmål på sportspladsen 

Forbedringer af stien rundt om 

søen 

Etablering af træ-gangbro over de våde/smattede områder 

Guidede gåture Gåture á la turen med Ellen og Jens Frydendal 
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Hundeskov Etablering af hundeskov i Rødding 

 

 

Jazz i Skibet  

Legeplads Etablering af legeplads ved søen 

Julebelysning Mere julebelysning i Kirkegade fra byskilt til byskilt 

Petanquebane Petanquebane med bænke og borde. Evt. ved søen 

Saunahus/bruser Sauna mv til brug for vinterbadning ved søen 

Shelter og bænke ved mosen Trekanten og området omkring mosen er et skønt grønt sted 

centralt i Rødding. Der mangler dog lidt borde osv. For at gøre 

det ekstra attraktivt 
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Sti rundt om mosen Efter oprydning og fældning af træer ved mosen er stien blevet så 

ujævn at ældre og små børn har svært ved at komme rundt. 

Tankested/tænkested En bænk på et stille sted med god udsigt. 

Et godt sted at sætte sig for at nyde stilheden og den storslåede 

natur, samt bare lade tankerne flyve. Evt. på modsat side af søen 

med udsigt til sø og by 

Udendørs fitness En samling af redskaber/træningsudstyr til udendørs fitness. 

Evt. ved søen eller på sportspladsen 

Vand ved shelters Etablering af rindende vand ved shelterne 

Ældreboliger/lejeboliger Der mangler ældreboliger. Stedet kunne være ved den lille sø 

(Åkandevej på venstre side) 
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Motorvejsgruppe Oprettelse af en gruppe som skal følge projektet om en motorvej 

forbi Viborg/Rødding, og holde Rødding og omegn ajour med 

planen. Herunder tracé, miljøvurdering, hørringsfrister mm. 

Forskønnelse af indkørslen fra 

Viborgsiden 

Det kunne være dejligt, hvis vi fik gjort indgangen til byen 

smukkere fra Viborg-siden. Hvis det var muligt at lave en aftale 

med ejeren om, at evt. frivillige kunne få lov til at gøre pladsen 

ved den gamle tankstation pæn og indbydende. 

 

Reducering af siv i søen Ansøgning om og fjernelse af siv ved “strande “ ved Rødding Sø 
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