
Nr: Projekt Bemærkninger Foreløbig ansvarlig

1

Etablering af gangsti fra udkanten 

af Sattrup, der kan forbinde byen 

med Sattrup mose.

Vær opmærksom på evt. kommunale 

tilladelser. Klare aftaler med lodsejere.

Der menes at kunne tableres sti imellem 

Planteslolen og Holtvad. Fra Stenbjerg til 

Holtvad vil være problematisk.

Gunnar og Jørn

2 Udendørs motionsredskaber

Der bliver foreslået ting uden bevægelige 

dele. Det vil give mindre vedligehold, og vil 

være billigere.

Linda

3 Petanque bane Linda

4 Krolfudstyr Linda

5 Svævebane Forslagsstiller bedes kontakte Henrik

6 Lille fodboldbane med bande Evt. to nye mål til fællespladsen Henrik

7 Bord/bænke sæt
EVT. Finn med de rette materialer.

Hænger sammen med pkt. 1
Henrik

8
Hoppedyr. Dem som står på en 

lastbil fjeder
Forankring Hanne

9 Et klatretårn/væg.

Finn på Gården har en liggende som vi må 

få. 

Landsbyrådet har bevilliget penge til et nyt 

legestativ til fællespladsen. Det er bestilt. 

Der kan klatrevæggen måske integreres.

Jesper sender kontaktinfo på Jens Berg. 

Jesper kender til regler for "legepladser"

Henrik og Finn

10 Et udkigstårn

Måske så man kan se rundt i naturen 

omkring Sattrup.

Tal evt. med Underup. De har bygget et tårn.

Evt. tilladelser.

Hænger sammen med Pkt. 1

Alternativt undersøges om det kan etableres 

på naturstien ved bord/bænk sættet.

Annette og Thomas

11 Træstammer

Til at gå på, vandret, men også nogen 

kortere der er gravet ned lodret, så man kan 

springe fra den ene til den anden.

Finn og Henrik

12 Udedørs spil (Store)

Kongespil, etc.

Jesper tager billeder af arrangement i 

Horsens.

Hanne

13 Julestafet. Linda, Nanna og Hanne

Sattrup i bevægelse - Projekter
Stillede forslag



14 Gyngestativer
Nye stativer på fællespladsen. Evt. i 

sammenhæng med det nye lege/hlatr hus.
Henrik

Evt. arrangementer hos Lotte og 

Finn.
Mini zoo.

Kan arrangeres sammen 

med Forsamlingshuset og 

Beboerforeningen

Running Dinner
Nogen laver forret, andre hovedret og 

dessert.

Kan arrangeres sammen 

med Forsamlingshuset og 

Beboerforeningen


