
 

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 
 

Bjerregrav Børne Arena 

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

Foreningen for Øster Bjerregrav Aktivitetspark 
Bjarke Nordentoft 
bhnordentoft@gmail.com 
27570999 
 

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

ELROfonden 
Lokale og Anlægspuljen 
Lokalt indsamlede midler 
 

Kort beskrivelse af projektet, som det er 
forløbet 

- Før etablering/afvikling 
- Under etablering/afvikling 

- Efter etablering/afvikling 
 

Projektet er udført i samarbejde med Bjerregrav 
skole, skolen har finansieret selve multibanen 
via en fond. Hvor vores forening var/er ansvarlig 
for underlag, projektering, byggetilladelser mv. 
 
Der har under hele projektet været massiv lokal 
opbakning til projektet. 
 
Foreningen har skaffet tilbud og taget stilling til 
hvem som skal være leverandør, hvilket 
underlag og hvordan det skal etableres. 
Ligeledes søgt midler og stået for lokal 
indsamling og løbende kommunikation ud af til. 
 
Under selve etableringen har foreningen stået 
for det frivillige arbejde, både klargøring, 
udgravning og klargøring til underlaget lægges, 
samt dræning hvor nødvendigt. Efterfølgende 
har foreningen stået for reetablering af græs 
omkring banen mv. 
 

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

Økonomisk er projektet blevet væsentligt 
billigere end først budgetteret med – en større 
forhandling med leverandøren, samt en 
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væsentlig større mængde frivilligt arbejde har 
sænket prisen væsentligt. 
Herudover var der på et tidspunkt indtænkt 
gummi asfalt som underlag – dette blev ændret 
til ordinært asfalt grundet det er bedre til 
basket/håndbold og andet hvor der dribles. 
 

Hvordan har projektet bidraget til 
landdistriktspolitikkens målsætninger? 
 

Etableringen har uden tvivl bidraget til at Øster 
Bjerregrav er blevet til et mere attraktivt sted at 
bo- og bosætte sig. 
Og at faciliteterne i byen er blevet opgraderet. 
 
 

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. 
 

Rigtig vigtigt med bred lokal opbakning og 
inddragelse af flere brugergrupper samt lokale 
interessenter. 
Enormt vigtigt at lave strategi omkring 
finansieringen, her har vi haft held ved at skolen 
har søgt en stor del af midlerne fra en lokal 
fond, og sammen har vi kunnet etablere. 
 

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. 
 

Processen kunne muligvis være fremskyndet 
hvis vi havde fokuseret mere målrettet på dette 
– men sideløbende har vi haft andre projekter i 
støbeskeen og under udformning, og dette har 
delt vores opmærksomhed. 
 

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

 

Ja vi er overordentlig tilfredse med vejledning 
og sparring i det kommunale. 

Var der noget der var sværere en forventet? 
 

 

Var der noget der gik lettere end forventet? 
 

Både indhentning af byggetilladelse og den 
reelle etablering af området gik nemmere end 
forventet. 
 

Hvad er det vigtigste I har lært af denne 
proces? 
 

Bred lokal opbakning er alfa og omega i disse 
projekter! Det vil vi altid tilstræbe at få når vi 
næste gang har et projekt. 
Positiv kommunikation og inddragelse af 
brugerne forud for projektets udførelse er 
vigtigt for at sikre den rette udformning. 

 


