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Idom-Råsteds fik i samarbejde med 
daværende LAG Holstebro og Holstebro 
Kommune i 2008 udarbejdet områdets 
første Visionsplan. En Visionsplan som 
kom til at indeholde store og flotte ideer 
og planer. Borgerne i Idom-Råsted har si-
den haft meget travlt, for 7 år senere kan 
det konstateres at langt de fleste mål og 
planer i den gamle Visionsplan er udført.

Som eksempler kan nævnes: 

■■ Kulturcenter PLEXUS.

■■ Stisystem mellem Idom og Råsted. 

■■ Stiforbindelse til Kirke og den gamle 
sportsplads i Idom 

■■ Forskønnelse og renovering af Den 
Gamle Sognegård i Idom 

■■ Fartdæmpning af Ringkøbingvej ved 
Råsted Kirkevej og i Idom Mejeriby

■■ Bredbånd i Idom-Råsted

■■ Legeplads ved Lilleåvej i Råsted

Idom-Råsted Borgerforening 
henvendte sig igen i foråret 
2015 til LAG Struer-Holstebro og 
Holstebro Kommune og anmo-
dede om hjælp til at få udarbej-
det en ny lokal udviklingsplan. 
Både en hjælp til processen med 
inddragelse af lokale borgere og 
en start-hjælp til udarbejdelse af 
selve planen.
 
Den 5. maj 2015 mødtes godt 
100 borgere fra Idom og omegn, 
hvor deltagerne skrev, tegnede 
og fremlagde drømme. Derefter 
samlede LAG og kommunen op 
og den 26. maj afholdtes end-
nu et møde, hvor resultaterne 
fra første møde blev fremlagt. 
Efterfølgende blev forslagene 
skrevet sammen i den visions-
plan, du sidder med i hånden nu. 

Det hele i et samarbejde med 
LAG og kommune, der har skif-
tet rolle fra at være pennefører 
og proceskonsulent til at være 
sparringspartner.

På den måde er udviklingsplanen 
områdets egen og ikke LAG´ens 
eller kommunens.

Baggrund for 
Visionsplan
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Idom-Råsted  skal tiltrække nye 
tilflyttere fra hele landet. Det lokale 
aktivitetsniveau og engagement 
er vores kendetegn både internt 
i kommunen, men også uden for 
kommunegrænsen.

Idom-Råsted vil i fremtiden fortsat 
gøre sig bemærket inden for natur, 
kultur og fællesskaber, nye og 
spændende tiltag er allerede under-
vejs, og nye ideer skal udtænkes til 
fremtiden.

Vi vil prioritere det gode børne-
liv, således Idom-Råsted bliver et 
attraktivt sted at bo som børnefa-
milie, både mht. boliger, børnepas-
ning, institutioner og skole samt 
fritidsaktiviteter.

Fælles for alle aktiviteter og tiltag 
er at øge tilflytning til området, dels 
for at kunne opretholde et fornuf-
tigt elevtal på skolen, men også 
fortsat gøre det attraktivt at bo i 
Idom-Råsted.

 Vi ønsker at være pilotlandsby for 
nye projekter og ideer, særligt fæl-
lesskaber og nytænkning/udvikling 
inden for dette område optager os 
meget.

Én af landets bedste 18 hullers golfbane beliggende i skøn natur. Skovbanen, der med 
rette flere gange er blevet valgt til Danmarks bedste, er unik, idet alle hullerne ligger 
smukt isoleret med skov omkring. Man kan således næsten gå en hel runde uden at 
se andre spillere. Derudover er der yderligere to 9-hulsbaner, Engbanen og Parkbanen. 
Klubben råder desuden over et stort klubhus med fine faciliteter, og har flere gange 
været vært for både nationale og internationale konkurrencer.

Efter en god start på livet i 
den lokale dagpleje, får børn 
i Idom-Råsted, som noget 
særligt, mulighed for, at gå 
i den samme institution fra 
de er tre til de er 14 år. Den-
ne model skaber tryghed og 
forudsigelighed for vores børn, 
og er med til at skabe god ud-
vikling. Både børnehuset Solkær 
og Idom-Råsted skole underviser 
efter PALS - Udviklingsmodel – 
Positiv Adfærd i Læring og Samspil. 
Begge institutioner bruger naturen, 
Akelahytten og idrætsfaciliteterne 
omkring PLEXUS, så der er rig mulig-
hed for fysisk aktivitet dagen igen-
nem – året rundt.

Værdier og
Hvem erVisioner Vi?
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’’Vi går den lige vej med skæve ideer’’.
Idom – Råsted er et unikt landsbyfællesskab som i 2008 vandt prisen som årets 
landsby i Region Midt. De 1002 indbyggere er fælles om sloganet ’’Har du ideen, 
er vi klar med handling’’

Idom-Råsted er et aktivt område centreret omkring 3 institutioner: Idom-Råsted 
Skole og Børnehuset Solkær, Holstebro Golfbane i Råsted og PLEXUS i Idom. 
Området er kendt for et højt aktivitetsniveau, i tæt samarbejde med Holstebro 
Kommune. 

■■Idom-Råsted skole og Børnehuset Solkær 

■■Holstebro Golfbane i Råsted
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projekter
Idom-Råsteds samlingspunkt for 
alle indbyggere og centrum for mo-
tionscenter, idrætsforening, fore-
dragsforening, pensionistaktiviteter 
og ungdomsklub. Bruges desuden 
af Idom-Råsted skole og daginstitu-
tionen Solkær til fysiske aktiviteter 
og skolespisning.  

Centeret har fuldtidsansat kok og 
konditor samt køkkenassistenter og 
øvrige medarbejdere, og sender år-
ligt mere end 34.000 gourmetkuver-
ter ud af køkkenet, samt et utal af 
arrangementer, konferencer og kon-

certer hvert år. Centeret 
har desuden en kiosk med 
et lille udvalg af dagligvarer, 
samt italienske og spanske 
specialiteter. Ud over de 
fuldtidsansatte medarbej-
dere, beskæftiger PLEXUS 
en del ungarbejdere fra Idom 
og Råsted. Der er desuden en 
stor gruppe frivillige, der løser 
særlige opgaver for centeret, 
såsom vedligeholdelsesopgaver 
og service opgaver i forbindelse 
med særlige arrangementer.

Idom-Råsted rummer en række mindre virksomheder, især inden for håndværk og industri, samt en 
række større og mindre landbrug. Antallet af lokale arbejdspladser er lille, de fleste pendler til Holste-
bro eller andre byer i området. Målet for fremtiden vil være at skabe flere lokale arbejdspladser, inden 
for forskellige grene. For at fremme dette, har borgerforeningen i 2015 i samarbejde med Altibox, 
fået udrullet fiberbredbånd til alle husstande i området, der tilmeldte sig. 

I Idom-Råsted udspiller sig et 
rigt foreningsliv for både unge 
og ældre, ofte med inddragelse 
af den omgivende natur. Her er 
Borgerforening, Idrætsforening, 
Jagtforening, Foredragsforening, 
Pensionistklub, Ungdomsklub og 
Spejdere, samt en masse ufor-
melle fællesskaber. Området er 
særligt kendt for dets initiativrige 
og handlekraftige borgere, som 
får tingene til at ske, fordi vi vil. Vi 

har modet og lysten til at tænke 
utraditionelt, nære de skæve ideer 
og styrke sammenholdet. Alle skal 
have en mulighed for at bidrage 
med det, den enkelte kan og vil.
  
Fællesskaber er en stor del af 
Idom-Råsteds DNA.

Der tænkes store tanker i vores fælles 
vision om at bruge, bevare og udbyg-
ge områdets unikke natur. Naturen i 
Idom-Råsted byder f.eks. på Danmarks 
reneste å, Idom Å, Råsted Lilleå,  
Grydeå, Storåen, store plantager, hede 
og et rigt dyreliv med både bævere, 
kronvildt, dåvildt, råvildt og et rigt fug-
leliv. Nogle af de projekter, der arbej-
des med i naturen, er fællesprojekter i 
vores lokale byskov og lokalforankrede 
vindmøller. 

■■Kulturcenteret PLEXUS

■■Erhvervsliv

■■Foreningsliv ■■Natur
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Udvalgte og
igangværende

Idom-Råsted vil fortsat arbejde målrettet med at opstille vindmøller. Et lokalt 
forankret projekt, som er startet i 2013, hvor vindmøller øst for Idom by skal 
være med til at generere et overskud på minimum 500.000 årligt til en lokal 
fond. Der er indsendt ansøgning til Holstebro Kommune om ændring af plan-
lægningen for området, og lavet aftaler med de involverede lodsejere.

Vi arbejder og vil fortsat arbejde på 
at Idom-Råsted får sit eget Lands-
bylaboratorium. Dette skal i perio-
den 2016-2025 arrangere kulturelle 
aktiviteter året igennem og hvert 
andet år en stor teaterbiennale 
med deltagelse af lokale, nationale 
og internationale teaterkunstnere. 
Vi har erfaring for, at vores stigen-
de antal kulturelle arrangementer 
skaber interesse, sammenhold, 
fællesskaber, nye fritidsaktiviteter 
og spændende kulturelle oplevel-

ser for alle aldre. Landsbylabora-
toriet vil blive fulgt af forskere fra 
Københavns Universitet, der vil 
forsøge at måle effekten i lokalom-
rådet. Landsbylaboratoriet vil ikke 
mindst være med til at markedsføre 
Idom-Råsted, lokalt, kommunalt, 
regionalt, nationalt og helt ud i 
Europa.
 
Som en del af Landsbylaboratoriet 
er det planen at skabe et Lands-
bymøde bygget på konceptet fra 

Folkemødet og Kulturmødet. Her vil 
forskellige aktører kunne fremvise 
planer og projekter og komme til 
orde med det ene formål at afsøge 
og udvikle modeller for fremtidens 
landsby. Biennalen bliver så den 
konkrete afprøvning af forskellige 
kulturbegivenheder med lokale og 
professionelle aktører, hvor Lands-
bymødet bliver den mere teoretiske 
del, med deltagelse af lokale aktø-
rer fra hele landet.

■■Lokalt forankrede vindmøller

■■Kultur og Landsby Laboratoriet
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Vi vil fortsat forbedre vores mar-
kedsføring af Idom-Råsted ved at 
få en ny og forbedret hjemmeside, 
som vi i fællesskab kan gøre spæn-
dende og imødekommende ved at 
gøre alle vores aktiviteter synlige. 

Hjemmesiden skal indeholde en 
stor fælleskalender, som også kan 
være med til at styrke samarbejdet 
mellem forskellige foreninger og 
institutioner. Vi vil tilrette og bruge 
den nye Idom-Råsted flyer alle de 

steder, vi kan komme i tanke om. Vi 
vil overveje mulighederne for brug 
af sociale medier som en del af 
vores synlighed.

I Idom-Råsted vil vi have en lokal 
forankret folkeskole. Vi vil arbejde 
mod en klar, rummelig og fælles 
profil for dagpleje, børnehus og 
skole. Vi vil profilere os i langt høje-
re grad og være behjælpelige med 

transport af børn, der bor uden for 
skolebussens rute, gerne ved hjælp 
af en lokal mini bus (taxa/leje). 
Når vi går ind i processen omkring 
byggegrunde og byfornyelse, vil vi 
til enhver tid have for øje at styrke 

faciliteterne for Idom-Råsteds børn. 
Målet vil altid være, at Idom- Rå-
sted er og bliver Et godt sted at 
vokse op.

Det aktive foreningsliv i Idom og Råsted skal 
styrkes gennem samarbejde på kryds og tværs, 
med forståelse for de enkelte foreningers behov. 
Gennem en fælles kalender for hele området skal 
arrangementer koordineres, således alle tilgo-
deses. Vi vil arbejde for en øget synliggørelse af 
foreningernes aktiviteter både lokalt og uden for 
Idom-Råsted via en ny og forbedret hjemmeside, ny-
hedsbreve og sms-services. På længere sigt kan det 
være et mål at deltidsansætte en lokal serviceperson 
/ tovholder, til at servicere de mange foreninger og 
uformelle organisationer i Idom og Råsted. 
 
I samspil med PLEXUS er arbejdet med at oprette en 
socioøkonomisk virksomhed kaldet Drømmefabrikken 
påbegyndt. Drømmefabrikken skal udføre opgaver for 
PLEXUS og lokale erhvervsdrivende. Modellen vil heri-
gennem integrere udfordrede borgere i arbejdslivet og 
fællesskabet omkring PLEXUS og lokalområdet og dermed 
øge arbejdsidentiteten for de involverede og bringe dem 
tættere på arbejdsmarkedet. 

Idom-Råsted vil på kort sigt arbejde målrettet på 
nye udstykninger. Vi ønsker at tilbyde forskellige 
typer boliger og byggegrunde. I Råsted vil vi på 
sigt arbejde for byggegrunde mellem Lilleåvej og 
Ringkøbingvej jf. Kommuneplan i samme natur-
skøn stil som de nuværende boliger omkring 

golfbanen. I Idom vil vi satse på forskellige typer af 
boligfællesskaber som er en del af tidens trend og 
vil være med til at udvikle Idom-Råsteds kendetegn 
som et sted med mange fællesskaber. Der skal også 
arbejdes på almindelige parcelhusgrunde i forskelli-
ge størrelser 

■■Markedsføring

■■Det gode børneliv

■■■Plexus og  
foreningslivet

■■Byggegrunde, bymiljø/forskønnelse 

I processen omkring byggegrunde 
vil vi have Idoms bymidte med i 
overvejelserne, herunder rekrea-
tive områder for alle aldre, bane-
anlæg, legepladser, stisystemer, 
fartdæmpning og evt. hytter ved 
PLEXUS, da borgerforeningen har 
besluttet at arbejde videre med 
dette på længere sigt. 

Idom Råsted
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Idom og Råsted ligger naturskønt 
på sydsiden af Storåen, og med 
flere fine bække og åer. Idom-Rå-
sted Spejderne har anlagt en fin 
motionssti langs Idom Å, der åbner 
området op for fodgængere. Der 

er også anlagt en cykelsti fra Idom 
til Råsted, der i de kommende år 
bør renoveres, således den er bedre 
tilgængelig. Der er desuden ytret 
ønske fra borgere om yderligere 
stisystemer langs åerne, gerne helt 

ned til Storåen. Måske kan disse 
stier udformes således, at de også 
kan benyttes på mountainbikes, og 
suppleres med ruter i de private og 
offentlige plantager i området. 

■■Naturen

ideerAndre

Vi henviser til aktuelle websites 
om området og dets aktiviteter:

www.idom-raasted.dk
www.plexus-ir.dk
www.idomraastedskole.skoleporten.dk
www.landsbylaboratoriet.dk

■■Afrunding:
Idom-Råsted Borgerforening takker LAG 
Struer-Holstebro og Holstebro Kommune 
og alle Idom-Råsteds iderige borgere for 
godt samarbejde omkring tilblivelsen af 
Visionsplanen 2015. Det er bestyrelsens 
håb, at den kan blive et vigtigt arbejdsred-
skab i de kommende år, således vi også 
fremover vil være et aktivt og levende lo-
kalsamfund med engagerede borgere. Og 
at vi sammen kan føre de mange spæn-
dende ideer og tiltag ud i livet.

Dette var den egentlige visions-
plan, som er udfærdiget ud fra 
et væld af gode ideer. Borger-
foreningen har været nødt til at 
udvælge de ting som vi ser som 
vigtige at prioritere først. Her er 
en liste over de andre fantasti-
ske ideer der kom på bordet. 
Vi håber at Idom- Råsted i 
fremtiden også skal kigge 
nærmere på nogle af disse 
projekter. 

■■ Større basissortiment i butikken i PLEXUS, evt.  
samhandel hos Osuma

■■ Skovbørnehave som underafdeling af Solkær

■■ Etablering af sti langs åerne til Ormstrup hede og  
til dambruget på Borrisvej, evt. helt ud til Storåen 

■■ Lystfiskermekka

■■ Området ved søerne udvikles til bypark med beplantning  
og aktiviteter

■■ Kogræsselaug

■■ Idom-Råsted Country Club

■■ Samarbejde med Holstebro Musikskole  
(flytte undervisning og aktiviteter herud)

■■ Ungdomshus eller rum til ungdommen

■■ Delebiler

■■ Klassisk og kulturfestival med DM i kirkeorgel  
og kirkeklokkeringning

Borgerforeningen byder altid nye ideer velkommen og bakker 
gerne op om tiltag og udviklingsmuligheder…



Projektets formål og indhold:
At skabe interesse, sammenhold, fællesskaber, nye 
fritidsaktiviteter og spændende kulturelle oplevelser 
for alle aldre. Samt at måle, veje og analysere på vo-
res områdes DNA. Hvorfor virker tingene som de gør i 
Idom-Råsted, hvorfor trives fællesskaber, hvorfor bliver 
folk boende osv. Spørgsmål som vil blive gennemana-
lyseret af forskere fra Københavns Universitet til brug 
for større viden om os selv til at justere fremtidens 
tiltag efter, men også som eksempel og brug for andre 
landsbyer. 

Projektet er meget aktuelt i forhold til samfunds de-
batten om landdistrikternes udvanding og storbyernes 
øgede tilflytning, da tendensen i Idom-Råsted er mod-
svarende i form af tilflyttervækst. 
 
Landsby Laboratoriet vil ikke mindst være med til at 
markedsføre Idom-Råsted, lokalt, kommunalt, regionalt, 
nationalt og helt ud i Europa.

Projektets status:
Projektet er beskrevet og der er lavet budgetter, der 
arbejdes lige nu med at søge penge til projektet, samt 
finde potentielle samarbejdspartnere.

Målgruppe:
Projektet skal tilgodese lokalområdet og Holstebro 
Kommune via aktiviteter og omtale. 

Finansiering:
Finansieringen vil ske løbende eksempelvis via kommu-
nal støtte, samarbejdspartnere og fonde både kommu-
nalt og regionalt. Der er ligeledes mulighed for EU-mid-
ler.

Organisering:
Udvalg og styregruppe under Borgerforeningen er orga-
niseret og refererer til Borgerforeningen.

Samarbejdspartnere:
LAG Holstebro-Struer, Holstebro Kommune og Odin Tea-
tret indtil videre.

Køreplan:
LAG Holstebro-Struer har bevilget 200.000 til opstart 
af projektet, og Aarhus2017 - Gentænk Landsbyen har 
bevilget 35.000,-

Projektets mål og indhold:
Projektets grundide er at opføre 2-3 store vindmøller, 
som skal være lokalt ejede, og som skal bidrage med  
5 % af elsalget fra møllerne til en lokal fond, hvis formål 
bliver udvikling af lokalområdet. Ud fra vores foreløbi-
ge beregninger forventes der at tilgå fonden minimum 
500.000,- årligt, hvilket vi ser som et meget godt afsæt 
til udvikling af vores område. Andele i møllerne vil blive 
udbudt i lokalområdet, og indtjeningen vil således også 
bidrage til den lokale økonomi.

Projektets status:
Holstebro Kommune har meddelt os, at man er indstillet 
på at udarbejde det nødvendige plangrundlag, og at man 
forventer at påbegynde dette arbejde i slutningen af 
2015.

Målgruppe:
Projektet er tiltænkt at styrke Idom-Råsted som attrak-
tivt landsbyfællesskab og dets indbyggere.

Finansiering:
Andele i møllerne vil blive udbudt i lokalområdet, og ind-
tjeningen vil således også bidrage til den lokale økonomi. 
Projektet har mange delprojekter, hvor vi hen ad vejen 
må tage stilling til finansiering, samt søge de nødvendi-
ge midler.

Organisering:
Udvalg og styregruppe under Borgerforeningen -referer 
til Borgerforeningen

Samarbejdspartnere:
Holstebro Kommune og nødvendige konsulenter og 
rådgivere. Projektet vil senere kræve projektansvarlige 
og juridisk og økonomiske rådgivning.

Køreplan:
Næste fase i projektet består i oprettelse af et selskab, 
oprettelse af en lokal fond, samt ansættelse af en rådgi-
ver til udarbejdelsen af et egentlig ansøgningsmateriale.
Dog afventes behandling fra Holstebro Kommune, før 
denne proces kan sættes i gang.

Landsby
 Laboratoriet Projekt

VindmølleFAKTA FAKTA

Prioritering:
Projektet starter i 2016 og der skal i den mellemliggende periode søges penge 
til projektet. LAG Struer-Holstebro har bevilget 200.000,- og Aarhus2017 - 
Gentænk Landsbyen har bevilget 35.000,- 

Prioritering:
Igangværende, lokalt forankret vindmølleprojekt,  
opstartet i 2013 med stor lokal opbakning.  
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Formål:
En god hjemmeside er den bedste mulighed for at gøre 
opmærksom på området og dens mange tilbud. Både for 
nuværende beboere og eventuelle tilflyttere, men også 
som en reklamesøjle for arrangementer i lokale for-
eninger og institutioner for mulige brugere udefra. 

Indhold:
Den eksisterende hjemmeside skal nytænkes, således 
den optræder indbydende og informativ. Dette forventet 
gjort af lokale kræfter med lidt hjælp udefra til layout 
og andre gode input. Evt. i samarbejde med PLEXUS 
Idom-Råsted, hvis hjemmeside også snart skal have nyt 
layout samt gruppen bag Landsbylaboratoriet, der skal 
have en hjemmeside i brug.

Status: 
På det seneste møde i repræsentantskabet for PLEXUS 
påtog formandskabet sig rollen som tovholder på arbej-
det med at lave en ny hjemmeside. Der er taget kon-
takt til lokale kræfter, der kan være med til at nytænke 
hjemmesiden, inklusiv en stor fælleskalender for alle 
aktiviteter i området.

Finansiering:
Borgerforeningen har det økonomiske ansvar for 
hjemmesiden, og forventer at kunne finansiere den nye 
hjemmeside via henlagte midler til projektet. 

Organisering m.m.
Som ovenfor beskrevet er der udpeget to tovholdere for 
projektet, der i samarbejde med borgerforeningens be-
styrelse har sat projektet i gang og løbende vil overvåge 
processen. Det forventes, at der allerede i  2015, startes 
op med at formulere kravene til en ny hjemmeside i 
samarbejde med de lokale foreninger og institutioner, 
der bruger hjemmesiden. Den forventes taget i brug i 
løbet af 2016.

Projektets formål:
Formålet med projektet er at styrke mulighederne for 
lokale arbejdspladser, hvor afsættet er etablering af en 
socioøkonomisk virksomhed med omdrejningspunkt i 
det lokale erhvervs- og foreningsliv 

Projektets indhold:
Drømmefabrikken er en socioøkonomisk model, som 
løser serviceopgaver omkring hytteudlejning og tilbud 
om vikarydelser for det lokale erhvervsliv. Ønsket er 
at kunne forankre virksomheden lokalt og der tænkes 
etableret et lokalt erhvervs- og foreningsnetværk – kal-
det ”Stay- on”.  Netværket er tænkt som både spar-
ringspartner og livsnerve for drift af Drømmefabrikken.

Tanken er at etablere et antal hytter ved PLEXUS. Opga-
verne med drift og udlejning af hytterne skal varetages 
af Drømmefabrikken, hvor de ansatte er personer, som 
er på vej til eller tilbage mod et fodfæste på arbejds-
markedet. Med hytterne vil der kunne tilbydes over-
natning i forbindelse med arrangementer i PLEXUS og 
de vil i øvrigt fungere som et supplement til de lokale 
overnatningsmuligheder i ”bed og breakfast”. Hytterne 
skal ikke ses som en konkurrent, men som en anden 
overnatningsmulighed. Adgang til overnatning i hyt-
terne vil kunne udvide markedssegmentet for PLEXUS 
og dermed styrke mulighederne for nye og anderledes 
arrangementer. Udlejning af hytterne vil udover at give 
en grundomsætning i Drømmefabrikken, også give mu-
lighed for at udvikle arbejdsidentiteten hos de ansatte 
i virksomheden. En arbejdsidentitet, som vil gøre den 
enkelte klar til at kunne fremstå som en attraktiv med-
arbejder/vikar for det lokale erhvervsliv.

Status:
Projektet er hvilende, da projektet med Landsby Labora-
toriet skal løbes i gang.

Målgruppe:
Projektet er tiltænkt at styrke Idom-Råsted som attrak-
tivt landsbyfællesskab ved at skabe flere lokale arbejds-
pladser og derved basis for øget tilflytning.

Finansiering:
Der er tænkt at ansøge om tilskud i den lokale LAG 
om hjælp til etablering af hytterne. For at opnå fuld 
finansiering vil det være nødvendigt med en del frivil-
ligt arbejde i etableringsfasen. Driften af hytterne skal 
finansieres via udlejning. Aflønning af ansatte i Drøm-
mefabrikken vil kunne ske enten via mentorordninger/
anden støttet beskæftigelse eller via betaling for brug af 
ansatte som vikar i det lokale erhvervsliv.

Organisering:
Der er en lille personkreds, som har givet tilsagn om at 
udvikle på ideen. Det er en peronkreds som vil referere 
til Idom-Råsted Borgerforening.

siden fabrikken
Hjemme- DrømmeFAKTA FAKTA

Prioritering:
Den eksisterende hjemmeside for området – www.idom-raasted.dk –  
er efterhånden en del år gammel og trænger til nyt layout

Prioritering:
Drømmefabrikken er i opstarten men er pt. sat i bero for samle kræfterne om 
at sikre Landsby Laboratoriet den bedste start 
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Idom-Råsted
i samarbejde med:


