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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 
 

Nye lofter, strøm og maling af vægge 

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

Råsted forsamlingshus 
Lone Jensen, 51863770 

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

Frivilligt arbejde, samt foreningens kasse 

Kort beskrivelse af projektet, som det er 
forløbet 

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

 

Lokale fra byen kom og hjalp med at rive loft 
ned en eftermiddag og gøre klar til tømrer. 
Derefter hjalp en lokal med at trække nyt strøm 
til lamperne. Væggene blev malet. Tømreren fik 
sat troldtek op. Til sidst blev panelerne malet. 
Vi har fået meget ros for renoveringen 
efterfølgende 

Hvis der er sket ændringer i projektindhold 
eller budget, beskriv dem da her 
Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og 
indholdsmæssige ændringer. 
 

Der er ikke sket nogen ændringer i projektet. 

Hvordan har projektet bidraget til 
landdistriktspolitikkens målsætninger? 
 

Vores forsamlingshus er blevet mere attraktivt 
og derved kan det tiltrække besøgene til vores 
landsby og evt. tilflyttere. Ved at det er blevet 



mere attraktivt, er der flere der kommer og er 
med til at holde sammen på landsbyen. 
 

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? 
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive 
overraskelse ved jeres projekt. 
 

Det har haft en stor effekt at få troldtek op. 

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. 
 

Da loftet blev pillet ned mødte vi noget 
elektricitet, som ikke var lovligt. Dette gjorde vi 
havde lidt travlt inden tømreren kom, men en 
lokal hjalp os med at få det lavet korrekt, så det 
blev klar til tømreren. 

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

Vi har fået de informationer og sparring fra 
kommunen vi har haft behov for. 

Var der noget der var sværere en forventet? 
 

Nej 

Var der noget der gik lettere end forventet? 
 

Nej 

Hvad er det vigtigste I har lært af denne 
proces? 
 

Det er dejligt muligheden er der for at søge 
nogle penge og få renoveret vores 
forsamlingshus, så det bliver mere attraktiv. 

 


