
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 

 

Renovering af toilet og gang faciliteter 

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

Mejlby Borgerforening  
Næstformand -Anne Marie E. Andersen tlf. 26834220 el. 
annemarieelmerandersen@gmail.com 

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

ELRO Fonden 

 

Kort beskrivelse af projektet, 
som det er forløbet 

 Før etablering/afvikling 

 Under etablering/afvikling 

 Efter etablering/afvikling 

 

- Vores gang og toilet forhold i vores 112 årige gamle forsamlingshus, 
trænger til en kærlig hånd for at sige det mildt. 

Mejlby Borgerforening søger på vegne af borgerne i Mejlby og omegn 
midler til at kunne få vores gang og toiletfaciliteter gjort mere 
tidssvarende og energirigtigt. Vi har nogle meget engageret borger i 
byen som gerne vil hjælpe med at give en hånd med og samtidig gøre 
det så billigt som muligt for alle parter. 

Vi har planer om at slå herre og dame toiletterne sammen. Det vil sige 
at i stedet for 3 toiletter og en pissoir vil vi lave 3 toiletter og et 
handicapvenligt toilet til både herre og damer.  Dette kræver 
nedbrydning af nogle vægge og til muring af en dør. Nye vægge sat op. 
Ændringer af rør og kloak. Nye elinstallationer. Nyt loft med 
indbygningsspot. Nogle andre håndvaske med sensor på hanerne så vi 
sparer på det varme vand. Vi har planer om at få installeret en 
varmepumpe, som kan varme alle toiletterne op, så der ikke er nogen 
grund til at lade være med at tænde for varmen fordi man vil spare på 
elforbruget. Vi har ligeledes planer om at få monteret nye lamper med 
energispare pærer så elforbruget sænkes. Vi har planer om at få lysnet 
og gjort gang og toiletterne mere nutidige med lysere farver som 
passer til vores festsal. Ligeledes trænger lister, karme og døre til at 
blive frisket op i gangen og på toiletterne. 

 
Projektet blev lidt anderledes end vi først havde forestillet os. Der var 
to personer fra bestyrelsen som var tovholder på projektet  
Der blev inviteret til arbejdsdag for byens borger som udførte 
nedbrydningsarbejdet. Der blev hygget med hjemmebagt kage og 
grillmad til dem som hjalp til. Efterfølgende kom de forskellige 
håndværker på som projektet forløb. 



Vi har fået et fantastisk flot gang og toiletmiljø meget tidssvarende. 
Der er kommet et handicapvenligt toilet faciliteter og pusleplads. Der 
er lunt, lyst og imødekommende. Børnene har ved en af de første 
fester efter renoveringen brugt gang området som et legeområde. 
Dørene før renovering var altid lukket ud til gangområdet, men nu er 
det blevet en del af de øvrige lokaler som man ikke længere gemmer 
væk. Mejlby forsamlingshus er blevet et rigtigt fint sted at kunne 
mødes til fester og diverse arrangementer. 

 

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

Efter ansøgning af midler kom der et nyt forslag på banen, hvilket vi 
valgte at følge.  
Der blev droppet at lave fælles toiletter for herre og damer. I stedet 
bevarede vi herrer toiletterne med pissoir. Der kom her nye 
energivenlige radiatorer, nye fliser, lamper, lofter og væggene blev 
malet. I stedet blev alt fjernet fra dametoiletterne. Der blev opsat nye 
tynde vægge, nye radiatorer, fliser, lamper og malet. Der blev imellem 
dame toiletterne og gangen flyttet en væg samt taget et stykke fra 
gang miljøet til et spritnyt handicapvenligt toiletrum m. pusleplads. I 
gang miljøet er der kommet nye fliser så alt er ensartet. Her er sat nye 
radiatorer op nye lamper og malet. I forbindelse med renovering blev 
vores bar malet, så den nu også hænger sammen med resten af huset. 

Hvordan har projektet bidraget 
til landdistriktspolitikkens 
målsætninger? 

 

Der er efter renoveringen blevet afholdt revy og i løbet af de 
kommende måneder afholdes der banko, juletræsfest og øl smagning. 
Derforuden er der en del udlejninger. Der er virkeligt kommet gang i 
vores forsamlingshus. Mange kan ikke forstå hvordan vores 
toiletfaciliteter er blevet så store. Hvordan er der blevet plads til et 
ekstra toilet, det er ikke bare et toilet, men et toilet for 
gangbesværede og kørestolsbruger samt et toilet til de mindste som 
kan pusles i lyst og varmt lokale. Trods der er blevet varmere i gang og 
toilet området, bliver varmeregningen mindre og miljøet gladere. 
Utroligt men sandt. 

 

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. 
 

Der er brugt lokale håndværker. Nogle som kender huset meget godt i 
forvejen som er interesseret i at vi skal have så meget som muligt for 
pengene. 

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. 
 

Det tog lidt længere tid end vi først havde antaget. Vi skulle have 
været lidt hurtigere i gang. 

Har I fået tilstrækkelig 
information og sparring fra 

Vi har ikke haft behov for den store hjælp. 



Randers Kommune? 
Herunder hvis I har forslag til 
justeringer/ændringer i 
sagsbehandlingen fra Randers Kommune. 
 

Var der noget der var sværere en 
forventet? 

 

Det at få koordineret alle håndværkerne, da mange håndværkere lige 
nu har del at lave. 
Det er et puslespil at få betalt håndværkerne, da vi som forening ikke 
må overtrække vores konto, men at sponsorer skal have kvittering før 
vi kan få pengene ind. 

Var der noget der gik lettere end 
forventet? 

 

Nedbrydningen gik hurtigt med frivilligt arbejdskraft fra byen 

Hvad er det vigtigste I har lært af 
denne proces? 

 

Det har været tidskrævende. Der er mange forskellige håndværker der 
skal passes ind og lige for øjeblikket har håndværkerne nok at se til, 
hvilket gør det lidt sværere at få lavet aftaler.  

 

 


