Som afslutning på dit projekt, som har fået støtte fra landsbypuljen i Randers kommune, ønskes en
evaluering af projektet.
Evalueringen skal danne grundlag for erfaringsdeling mellem landsbyerne i Randers Kommune, og vil
blive tilgængelig under profilen ”landsbyer og landdistrikter i Randers Kommune” på webkortet du
finder her: webkort.randers.dk
Spørgsmål

Svar

Projekttitel

Forprojekt Etablering af svævebane

Projektholder

Berit Villadsen, berit@egnsudvikling.dk,
61767736.
EgnsUdvikling Ommersyssel, Formand for
EgnsUdvikling Ommersyssel, Flemming Jensen,
tlf. 51393255. Mail:flemming@egnsudvikling.dk

Både navn på foreningen og kontaktoplysninger på en
kontaktperson, der kan kontaktes af andre landsbyer, der
skal i gang med et lignende projekt.

Finansieringskilder

Lokale og regionale fonde.

Nævn de finansieringskilder I har haft til projektet, ud over
Landsbypuljen.

Kort beskrivelse af projektet, som det er
forløbet
-

-

Før etablering/afvikling
Under etablering/afvikling
Efter etablering/afvikling

Hvis der er sket ændringer i projektindhold
eller budget, beskriv dem da her

Etablering af svævebane nær Havndal hallen og
Havndal Skole.
Flot samarbejde med brugere af området – der
blev underskrevet en benyttelsesaftale af
samtlige brugere.
Bløcher Naturlegepladser stod for etableringen.
Landsbypuljen har givet tilskud til
byggeansøgningen.
Projektet har været længe undervejs, da det
trak ud med at få projektet finansieret.

Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og
indholdsmæssige ændringer.

Hvordan har projektet bidraget til
landdistriktspolitikkens målsætninger?

Vi arbejder for at skabe mere liv på landet.
Svævebanen er allerede blevet et
samlingspunkt for områdets børn. Nu er der et
aktivt sted at mødes – også i weekenden.
Det er håbet, at vi med tiden kan tilbyde
yderligere aktiviteter på arealet.
De næste spørgsmål fokuserer på jeres erfaringer med projektarbejdet.
Dette for at kunne bringe både gode og mindre gode erfaringer videre til andre, som skal i gang
med et lignende projekt.
Hvad har fungeret rigtig godt?
Lokalt samarbejde er vores store styrke.
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
overraskelse ved jeres projekt.

Hvad kunne I have gjort anderledes?
Beskriv de udfordringer I har mødt, hvordan i løste dem,
og hvis der var noget i kunne have gjort for at
imødekomme dem tidligere i processen.

Søgning af fondsmidler tager lang tid. Vi havde
håbet at det gik hurtigere men det tog næsten
et år at finde midlerne efter at vi havde været
igennem en længere proces med Randers
Kommune om byggeansøgningen.

Har I fået tilstrækkelig information og sparring
fra Randers Kommune?
Herunder hvis I har forslag til justeringer/ændringer i
sagsbehandlingen fra Randers Kommune.

Var der noget der var sværere en forventet?

Var der noget der gik lettere end forventet?
Hvad er det vigtigste I har lært af denne
proces?

At finde midlerne. Desuden er det lang tid for
en lille forening som vores at lægge penge ud
inden at de kommer retur fra f.eks.
Landsbypuljen. Kunne være rart hvis der kunne
gives beløb halvvejs, evt. ved opnåelse af delmål
da vi ikke har den store reserve at trække på.
Byggefasen gik uden de store problemer selvom
svævebanen blev etableret om vinteren.
Ting tager tid – frivilligt arbejde tager endnu
længere tid :-)

