
Projektplan – Bålhytte/Overdækning 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. Med dette projekt giver vi mulighed for flere og bredere 

arrangementer. Også på tværs af sognet.  

Historien 

Vi har tidligere fået hjælp til at opføre selve overdækningen, som nu er ved at blive bygget. Det 
bliver en 4x12 m overdækning med plads til ca 20 personer hvis alle skal sidde ved egne havemøbler 
båret derop fra gang til gang. Der vil kunne være mindst det dobbelte hvis vi bygger nogle faste 
langborde og sætter bænke og havestole omkring.  

I sidste weekend satte vi alle søjler og i næste weekend bliver der lagt tagkonstruktion over. Derefter 
er det planen at der skal lægges x-finer og pap på taget. Denne sidste del forventer vi er klar inden 
udgangen af påske. Da vi offentliggjorde at nu var vi klar til at gå i gang viste beboerne på Lilleåvej sig 
igen meget hjælpsomme og aktive, da der mødte en del familier op, ligesom der blev sørget for 
traktementet fra dem der måske ikke lige syntes at gravearbejde osv var deres stærkeste side. 

Projekt – overdækning på legepladsen for enden af Lilleåvej 

Vi vil med dette projekt tilsikre at vi får brugt vores overdækning/bålhytte endnu mere til glæde for 

Idom Råsteds borgere. Ud over Sankt Hans, mener vi at der kan afholdes flere faste arrangementer 

som f. eks: 

- 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.  

Projektet 

Vi søger hjælp til at sætte vægge på overdækningen og bygge nogle borde og bænke som skal være 
der oppe fast. Ved at sætte sider på i kalmar brædder sikre vi at trækken minimeres og at vi derfor 
kan bruge overdækningen endnu mere.  

Projektgruppen er stadig de samme ejendomme, og sikrer stadig koordinering, indkøb, opførelse osv.  

Vi søger følgende vindmøllemidler fra Blæsbjerg vindmøllerne: 

Dkk 40.000,- til materialer. Se budget for detaljer.  

Vi sørger selv for: 

Frivillige timer til færdiggørelse af overdækningen og Inventar, svarende til ca. dkk 45000,-.  

Venlig hilsen 

Projektgruppen Lilleåvej 

Bruno, Louise, Stina, Michael, Thomas, Lise, Mai, Niller og Maj-Britt 

Vedlagt er følgende: 

- Bilag 1. Budget/ Tidsplan  
- Bilag 2. Medlemmer i styregruppen. 
- Bilag 3. Risikovurdering og vedligehold 

 


