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

Renovering af p-plads

Projektholder

Uggelhuse Borgerforening & Forsamlingshus
Niklas Carlsen, 60 22 84 82
Uggelhuse-forsamlingshus@hotmail.com

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

Finansieringskilder

Landbypuljen

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

Vi fik installeret nye udendørs lamper i skellet
mellem vores græsarealer og P-pladsen. For at
få det helt færdiggjort og pænt igen, vil vi gerne
have lavet en fin kant mellem græsset og Ppladsen samt reetableret P-pladsen
Ingen

Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og
indholdsmæssige ændringer.

Hvordan har projektet bidraget til
landdistriktspolitikkens målsætninger?

Vi forsøger at få lidt liv i byen igen og har i den
forbindelse nogle nye arrangementer som vil
lokke andre borgere til end kun de lokale. Vi har
opstartet noget som hedder MC onsdag, som
lokker motorcyklister og veteranbilsentusiaster
m.fl. til byen og vi har engageret os i ELRO Dage
med en comedy aften for voksne og unge.
Derudover afholder vi også havetraktortræk i
forbindelse med Landdistriksfestivalen i uge 28.
Det er derfor vigtigt for os, at kunne give et
godt første håndsindtryk ved at have fine
arealer udover de fine faciliteter vi allerede har.
Derudover samarbejder vi med Randers
Kommune ifm. Åben Landsby for at tiltrække
nye borgere til Randers Kommune og der vil vi
også rigtig gerne kunne fremvise at vi har nogle
pæne arealer og super gode faciliteter.

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?
Der har været mange positive tilbagemeldinger
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
på hvor godt det ser ud og der er blevet spurgt
overraskelse ved jeres projekt.
til hvem som har udført arbejdet. Det er en
lokal virksomhed fra Uggelhuse, som nu får
positiv omtale ligesom Uggelhuse
Borgerforening giver et bedre
førstehåndsindtryk når nye besøgende kommer
forbi til vores arrangementer. Det er vigtigt for
os, at vores faciliteter og arealer ikke ser slidte
ud.
Hvad kunne I have gjort anderledes?
Grundet projektet størrelse, har der ikke været
Beskriv de udfordringer I har mødt, hvordan i løste dem,
nogle udfordringer.
og hvis der var noget i kunne have gjort for at
imødekomme dem tidligere i processen.

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

Informationen er været passende og grundet
projektet størrelse har vi ikke haft behov for
sparring.

Var der noget der var sværere en forventet?

Nej – projektet gik som forventet

Var der noget der gik lettere end forventet?

Nej – projektet gik som forventet

Hvad er det vigtigste I har lært af denne
proces?

Det vigtigste vi har lært er, at vi i landsbyerne
ikke er helt glemt. Der er vilje til at investere i os
og det er virkelig rart at vide og giver motivation
til os som forening.

