
Projektplan – Bålhytte i Idom Råsted 

 

Bedre muligheder for fælles arrangementer på Lilleåvej.  

Projektet har til formål at skabe nogle rammer, hvor vi på Lilleåvej kan afholde hyggelige 

arrangementer for alle i Idom Råsted. Vi har i forvejen en boldplads, som bruges flittigt af beboerne 

på vejen, og med dette projekt giver vi mulighed for flere og bredere arrangementer. Også på tværs 

af sognet.  

Historien 

Vi har på Lilleåvej nedsat et udvalg der står for at arrangere årlige festlige forsamlinger. Disse er 

blevet afviklet på boldbanen for enden af Lilleåvej. Som eksempel kan det nævnes at vi de sidste 5-6 

år haft et arrangement til Sankt Hans. Der har været rigtig stor opbakning til dette, hvor vi har samlet 

mellem 50 og 75 personer. Vi har ved disse lejligheder opstillet et telt, og lavet fælles aftensmad. 

Her har snakken gået på at vi burde have en mere permanent løsning, i form af en bålhytte og et 

udekøkken. hvori vi kan afholde de kommende arrangementer. 

Projekt – Bålhytte på legepladsen for enden af Lilleåvej 

Vi vil derfor med dette projekt tilsikre at vi får opført en bålhytte der kan bruges af Idom Råsteds 

borgere. Ud over Sankt Hans, mener vi at der kan afholdes flere faste arrangementer som f. eks: 

- En jule eftermiddag, hvor der laves glögg og æbleskiver over bål.  
- Overnatning med ungerne og bål hygge i den forbindelse.  
- Spontane hygge fester, hvor naboerne mødes til en øl og lidt snobrød.  
- Og så selvfølgelig Skt. Hans / sommerfest en gang om året.  

- Masser af uformelle samlinger af både børn og voksne på tværs af borgere i Idom Råsted.  

Helt konkret ønsker vi at opføre en bålhytte på ca. 50m2 og en grill plads med et overdækket 
primitivt udekøkken. Bålhytten skal opføres i natur-materialer med mulighed for at lukke siderne af, 
så det skærmer for regn og vind. Det skal desuden bestykkes med borde/bænke der skal stå fast 
deroppe. Det primitive udekøkken er et område hvor man kan stille sin grill, og et simpelt 
overdækket bordareal, hvor man kan stille mad fra og anrette på.  

Eksempel på hvordan resultatet bliver. Vi projekterer dog med en lidt større hytte end denne.  

 

 



Projektplan – Bålhytte i Idom Råsted 

Projektet 

Vi er en projektgruppe der sørger for alt det praktiske så som tegninger og koordinering af indkøb 

mm. Derudover har vi tilkendegivelser fra en masse familier der ønsker at lægge frivillige kræfter i at 

opføre hytten, samt sørge for det efterfølgende vedligehold. Selv dem der ikke er fortrolige med en 

hammer og en sav, har meldt sig på banen til at bage kage og lave kaffe til det arbejdende folk. Alle 

vil bare gerne være med. Vi har lavet en underskriftsindsamling der viser den store opbakning til 

hytten. Stort set alle har skrevet under, undtagen dem der har været på ferie.  

Vedlagt er følgende: 

- Bilag 1. Budget 
- Bilag 1. Tidsplan  
- Bilag 2. Medlemmer i styregruppen. 
- Bilag 3. Risikovurdering og vedligehold 
- Bilag 4. Underskriftsindsamling der viser den store opbagning fra beboere på Lilleåvej.  

 

Vi søger følgende vindmøllemidler fra Blæsbjerg vindmøllerne: 

Dkk 60.000,- til materialer. Se budget for detaljer.  

Vi sørger selv for: 

Frivillige timer til opførelse af hytten, svarende til ca. dkk 70.000,-.  
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