
 

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 
 

Plakatstander i Væth By 

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

Væth Vandværk, Ørum Kirke, Væth 
Borgerforening. Kontaktperson: 
Tove Laursen 86445215 

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

Ingen – behov kom efter telefonpæle blev 
nedtaget i.f.m. ny gadebelysning 

Kort beskrivelse af projektet, som det er 
forløbet 

- Før etablering/afvikling 
- Under etablering/afvikling 

- Efter etablering/afvikling 
 

Ansøgningen blev sendt til Randers Kommune, 
Landistriktspuljen. Der blev indhentet tilbud fra 
Håndværker som blev eftersendt som tillæg til 
ansøgningen. Ansøgning blev derefter godkendt. 
Håndværkeren udarbejdede og opsatte/støbte 
standeren på plads.  
 

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

Ingen 

Hvordan har projektet bidraget til 
landdistriktspolitikkens målsætninger? 
 

Den har bidraget på den led, at beboere i byen 
er klar over hvor man kan læse diverse nyheder 
og arrangementer i både Vandværk, 
Borgerforening og i Ørum Kirke. 
 
 
 
 

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. 
 

Hvor stor interesse for hvor plakatstanderen 
skulle opstilles – hver beboer sin mening om 
placering.  



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. 
 

Måske skulle der være 2 standere, men der skal 
jo udskiftet meddelelser. Alle kan komme til 
såfremt de evt har efterlysninger m.v.  

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

 

Det har fungeret perfekt. 

Var der noget der var sværere en forventet? 
 

Nej 

Var der noget der gik lettere end forventet? 
 

Ja – det hele 

Hvad er det vigtigste I har lært af denne proces? 
 

At kommunen støtter diverse behov – man skal 
blot vider der kan søges, også i de små byer. 

 


