SKYD LØS
Cykelsti Solbjerg Hedevej
Badeforhold, Badebro ved søen + renere vand
Solbjergs DNU, Solbjerg Sø
Moderne bibliotek
Solbjerg har brug for et kulturhus hvor der kan afholdes teater, musik og foredrag (Niels Ole)
Cykelstik mod Aarhus
Hvad med jernbanen? Kommer den og hvor
Et solcelleopvarmet friluftsbad der har åbent hele sommeren. Der kan trække gæster til byen
Svømmehal åben i ferien
Solbjerg Haven = Byens Have. Offentlig tilgængelig
Glem nu ikke den sydlige del af Solbjerg!!
Sti rundt langs søen
Byggeri Gl. Solbjerg? Have højhuse (Solparken Kaj Andersen, Bøgevej 17, Odder 24894617)
Fartdæmpning Hedevejen og Hovedgaden
Landevejen afskærmes/nedgraves
Binde byen og søen tættere sammen
Vi skal holde på seniorerne – aktiviteter i foreninger og aftenskole

ET BÆREDYGTIGT SOLBJERG
STYRKER
Tryghed
Lille by = godt sammenhold. Kun én skole hvor alle elever er samlet
Solbjerg Sø er en unik ”vildmark” i et ellers reguleret østjylland
Varieret natur – Sø, hundeskov, grønne områder, stier, ”junglen” osv.
Damefrokost, mere á det 
Damefrokost to gange årligt
Ungdomsskole + Ungdomsklub + FDF
Stisystemer og gå/løbe muligheder i skovområderne 
Gode idrætsfaciliteter og svømmehal
Stærkt foreningsliv
Mange gode aktiviteter for børn
Naturen rundt om Solbjerg Sø
Godt fællesskab i byen. Ensomhed er mindsket – Lokalcentrets fortjeneste!

MULIGHEDER
Smuk natur – sti langs søen
Får ny tilflyttere et velkomstblad med information om Solbjerg?
Udfordringer for teenagere udendørs, evt. skaterbane
Mere erhverv!!
Vinterbadning ved Søsporten omklædning/sauna
Solbjerg Alive
Gøre området rundt om søen mere tilgængeligt
Solbjerg Have skal laves til et anlæg med søndagskoncerter
Vinterbade anlæg med sauna ved søen

10 minutter med tog til Aarhus fra Solbjerg?
Togbane m. trinbræt/station ved byporten
Sti rundt om Søen!
Kreativt værksted
Etablering af et offentligt søbad med omklædning og bruser til efterskyl. Samt borde bænkesæt og
mulighed for grill mv. (Per Stoltenborg)
Mulighed for pop-up butikker eller marked i hallen ved byporten
Lav et stisystem som forbinder ”Hundeskoven” med stisystemet langs søen – Langs Landevejen
Nyt boligområde på 44 hektar øst for Møddebro Parkvej
Miljøet omkring søen trækker nye til Solbjerg
Rundkørsel på udkørsel til Hovedvejen til Aarhus
Friluftsbad der kan trække gæster til
Område ved siden af sejlklub omdannes til shelter og picnic område
Gangsti på begge sider af sø op mod Solbjerg
Udnytte adgang til at komme ud på søen f. eks. med gangbro. Rund gangbro som ved ”sculpture by the sea
2015”

SVAGHEDER
Den gamle købmandsgrund – kan der ikke gøres noget? Det vil pynte meget på vores hovedgade
(Sv. E. Pagaard)
Hovedgaden er ikke indbydende
Hovedgaden, Skovgårds grund bør bebygges eller se pænere ud.
Hovedgaden er ikke pæn. Kan der gøres noget?
Idrætsfaciliteter ”næsten” ikke udvidet siden 70érne
Solbjerg går ”død” når der ringes ud til sommerferie
Manglende cykelsti til Tranbjerg
Dårlig kollektiv trafik
Nærbanen slutter i Tranbjerg 

Elendig og dyr busforbindelse
Ringe kollektiv transport
Ud over dagligvarebutikker er der et svagt udviklet handelsliv
Mangler cykelsti til Tranbjerg
Bering-Beder Forbindelse
Cykelsti indenom forhindringerne på Østergårdsvej
Dårlig busforbindelse til Fastrup 
Dårlig busforbindelse til Fastrup og … … ……
Meget dårlig belysning efter kl. 22 
Forringet offentlig transport

TRUSLER
Forskønnelse ved indkørsel til byen, minus Halmværk
Togbane gennem byen 
Tog gennem byen
Kollektiv transport: Når den forringes flytter folk herfra
Jernbanen, minus dele byen
Ødelæg ikke vores sø med en togbro!
Jernbane, Vindmølle
Der trænger til en effektiv oprydning i den lille skov langs stien fra Kærgårdsvej til Hovedgaden. Ligeledes
fortovet fra Parkvangen til Brugsen trænger til opretning. (Per Stoltenborg)
Jernbane
Banen igennem byen
Jernbanen
Svært at få frivillige der tænker ud over egen næse/børn
Dårlig kollektiv transport
Tilbud/aktiviteter til byens unge.

