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KAN VI LAVE EN GRØN REVITALISERING AF 
PARCELHUSBYEN?
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VISION

BYENS KOBLINGER

Sammenhængskraften i parcelhusbyen
Naturens oase og vilde flora iscenesættes med en række 
aktiviteter der samler Mejlby-borgerne, og skaber en 
klar sammenhængskraft på tværs af byen i en række nye 
forbindelsesruter.

HVERDAGSLIVET OPLEVELSER I NATUREN
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MOTIVATION

Idéen med dette projekt er at komme med et ambitiøst 
bud på hvordan man kan lave en grøn revitalisering 
af den klassiske parcelhusby, samt styrke den lokale 
sammenhængskraft, i en lille by som Mejlby.

Byen har flere gode grønne mødesteder, aktive borgere 
og ihærdige ildsjæle, som har formået at igangsætte 
dette projekt for at skabe en endnu højere grad af 
fællesskab i byen. Men som i så mange andre tilsvarende 
byer, har parcelhusejerne en tendens til at fungere, som 
enkelte individer, med meget sparsom udveksling på 
tværs af parcelhushaven. Noget som end ikke de grønne 
mødesteder har formået at bløde op… ENDNU.

I Mejlby ønsker man at være foregangseksempel på 
hvordan man skaber fællesskab for hele byen, ved at 
etablere faciliteter, som favner variationen af borgere og 
deres forskellige behov. Særligt skal byens udvikling fungere 
som en helhed, der binder byen bedre sammen - gennem 
byens koblinger, hverdagslivet og oplevelserne i naturen.

Vi ønsker at videreudvikle og skabe sammenhæng i de 
mange eksisterende fællesskaber og supplere med en 
række nye og tidssvarende aktiviteter og skabe naturlige 
forbindelser mellem disse, hvilke kan være medvirkende 
til at Mejlby bliver foregangseksempel på hvordan mindre 
parcelhusbyer kan udvikle et særligt egnsfælleskab. Et 
fællesskab der styrkes igennem byens sammenhængskraft, 
der ofte får meget lidt opmærksomhed i mindre byer. Vi 
ønsker at skabe en reel sammenhæng mellem Mejlbys 
to bydele. Gennem byens koblinger bliver den gamle 
bykerne og det nyere parcelhuskvarter bundet sammen 
som helhed, der kan blive en fast aktivitetsrute for byens 
borgere. Samtidig vil vi gerne skabe nye oplevelser i den 
allerede eksisterende natur, ved at højne ambitionerne 
for byens grønne arealer med biodiversitet og nye 
fællesskaber i for eksempel æblelunden og honning-engen. 
Afslutningsvis tilføjes nye aktiviteter til byens samlingsplads 
som kan kobles til alle aldersgrupper og behov, igennem 
små opholdsrum med plads til fordybelse, aktiviteter med 
fart og action, samt et trygt sted for småbørnsleg til de 
lokale dagplejer og vuggestuer i nærområdet.

Visionen er at skabe en stærk sammenhængskraft der kan 

Projektets ambition er at skabe sammenhængskraft 
og fællesskab i parcelhusbyen.

få nye fællesskaber til at blomstre op i Mejlby. Derved vil 
projektet også kunne tiltrække brugere fra et større opland 
i Randers Kommune og på sigt bidrage til nye bosættelser i 
byen. 

Realiseringen af projektet vil blandt andet medvirke til 
at styrke sammenholdet i lokalsamfundet på tværs af 
aldersgrupper og parcelhushaver. Det vil samtidig øge 
det fysiske aktivitetsniveau og folkesundheden, stimulere 
kulturelle aktiviteter, øge samarbejdet mellem kommunale 
og selvejende institutioner, foreninger og private borgere 
samt skabe unikke oplevelser i naturen. Området vil ikke 
mindst for børnefamilier og ældre, skabe en stor værdi 
gennem en grøn revitalisering, man typisk ikke ser i de 
klassiske parcelhusbyer. Projektet sættes i søen med stor 
opbakning fra byens borgere og en aktiv borgerforening, 
som med succes skaffer frivillig arbejdskraft og midler til 
projektet. Blandt andet gennem medfinansiering, praktisk 
medvirken. Og ved at påtage sig driften af arealerne efter 
anlægsperioden, vil byens borgere opnå et fælles ejerskab, 
der vil styrke det sociale samspil i landsbyen.

Velkommen til fællesskabet.
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INTRODUKTION TIL MEJLBY

Mejlby ligger i Randers Kommune, og er en by med 617 
indbyggere (2022). Byen ligger 8 kilometer nord for Randers 
C, og med kun 10 min til motorvejsnettet. Byen er inddelt i 
to bystrukturer den gamle bykerne og parcelhuskvarteret. 
Den gamle bykerne stammer tilbage fra den klassiske 
landbrugslandsby med de nødvendige funktioner som det 
centrale gadekær, lokal købmand, byens skole og smed. Det 
var først omkring 70’erne at byen tog fart og hvor byens 
parcelhuskvarter blev udlagt mellem den gamle bykerne 
og Hadsundvej. I dag står Mejlby med sine gode 250 
husstande fordelt på begge bydele, samt forsamlingshus i 
den gamle bydel. Små butikker og skole er med tid allokeret 
til de større nabobyer, hvor skolebørnene i dag tager 
skolebussen til og fra nabobyen.

Byens aktive borgerforening blev grundlagt 1973, og gik 
dengang under definitionen, grundejerforeningen. Flere 
projekter i Mejlby er blevet båret af de lokale ildsjæle 
gennem borgerforeningen, blandet andet er byskoven 
blevet anlagt på lokalt initiativ. Hertil kan også nævnes 
anlæggelsen af byens legeplads, opgravning af søen og 
nyt tag på grillhytten. Opbakningen i Mejlby er stor, og 
potentialet ligeså.

De grønne strukturer
Det nære landskab omkring Mejlby byder på flotte 
oplevelser i det kuperede landskab. Trehøje som ligger 
nord for byen, er to gravhøje som kan betragtes fra byens 
kant hvor by og marklandskab mødes. I byens nordvestlige 
område ligger Byskoven der også er kategoriseret som 
fredskov, der i dag bruges flittigt af de lokale hundeejere 
og motionsløbere. I tæt tilknytning hertil ligger engen 
med byens sø, hvor der findes særlige dyrearter som stor 
vandsalamander og stor mosaikguldsmed.

Mejlby er en lille østjysk landsby, som er heldig at 
have nogle gode grønne mødesteder i tæt tilknytning 
til hinanden. Dette kom blandt andet som resultat af 
udbygningen af parcelhuskvarteret tilbage i 70’erne, 
hvor man udstykkede fælles grønne arealer til brug i 
dagligdagen af byens borgere og foreninger. Særligt har 
den centrale grønne fælled et stort potentiale til at blive en 
attraktiv og velfungerende bypark, i et område hvor byens 
borgere allerede naturligt færdes og mødes i hverdagen. I 
dag bruges den som boldbane til byens børn og unge, og 
benyttes som samlingsplads til byens årlige sommerfest, 
hvor festtelt og hoppeborg skaber rammerne for et 
hyggeligt arrangement. Dog lider den store fælled under 

manglen på programmering og rumlighed, for at skabe 
de helt rigtige rammer for fremtidige fællesskaber. Det 
kommer vi nærmere, senere i materialet.

Parcelhuskvarterets udfordringer
Parcelhuskvarteret fik sit startskud i efterkrigstiden, hvor 
billige lån var til rådighed og muligheden for at komme 
ud af byen, og sætte sit eget præg havde stor værdi. 
Fællesskabet og trygheden i kvarteret var essentielt, for at 
skabe de bedste rammer om den nye tilværelse. 

Behovet har ændret sig siden efterkrigstiden, men man 
kan stadig se et stort ønske om tryghed og nabohjælp. 
Det er særligt fællesskabet der har ændret sig. Tidligere 
var det nok med grønne plæner og legepladser, hvilket 
også er de klassiske elementer for Mejlby i dag. Dog 
har behovet udviklet sig, og landsbyfællesskabet er ikke 
længere aktuelt. Før i tiden havde de mindre byer et stort 
sammenhold hvor alle kendte alle. I dag kender ingen 
hinanden og kløften mellem aldersgrupper er blevet større. 
Færre har overskud til at deltage i fællesskabet, og man 
ser i stigende grad at parcelhusejere og familier holder sig 
inden for egen matrikel, med egen trampolin, svømmepøl 
og gyngestativ.

Så hvad er behovet i dag? 
Der er et behov for andre fællesskabsskabende aktiviteter 
som rækker ud over den klassiske legeplads fra 70’erne 
og tapper ind i den travle hverdag og det teknologiske 
samfund som vi har i dag.

Mejlbys potentialer
Den store grønne fælled midt i parcelhuskvarteret har 
et stort potentiale til at blive noget ganske specielt, som 
også kan trække borgere til fra andre småbyer i oplandet. 
Her vil borgerne, med de rette rammer, kunne mødes på 
tværs af borgergrupper og aldersgrupper, og udfolde nye 
fællesskaber og aktiviteter. Et stort samlingspunkt, hvor 
der er fart på, leg og spænding, små hyggelige nicher til 
fordybelse og et fleksibelt areal, så byens sommerfest 
stadig har sin plads i byens årshjul. Det store areal har 
potentialet til at blive brudt op i mindre stykker, der fortsat 
indgår i den store sammenhæng.

På den store skala, for hele Mejlby, er ønsket at skabe 
en holistisk helhedsplan for byens sammenbinding, der 
på en gang kan skabe synergi og sammenhæng mellem 
byens eksisterende og nye oplevelser. Oplevelserne 

og aktiviteterne skal kunne sætte rammerne for rum 
til leg, fordybelse, ophold og læring på tværs af byens 
borgergrupper og foreninger. Mejlby skal kunne byde 
velkommen og vise både borgere og besøgende rundt i 
byens mange finurlige hjørner og historiske fortællinger, 
hvor det bliver spændende at gå på opdagelse.

Det er vores klare vision at området skal tilplantes, så 
der skabes et overordnet grønt træk i området, som 
styrker biodiversiteten, skaber små nicher og spiller på 
sanserne. Der skal være høje græsser med vilde blomster 
som summer af liv, spiselige blomster, duftende urter og 
bær. Et grønt træk som taler til alle aldre, om det er en 
formiddagstur igennem området eller fritidsaktiviteter i 
indbydende og inspirerende omgivelser.
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Bynære skovstrukturer

Kultiveret marklandskab

Grønne fællesplæner

Parcelhushaven

DE GRØNNE STRUKTURER

Mejlby byder på flere naturskønne oplevelser. Både i 
og omkring byen, er landskabet præget af de historiske 
fortællinger og den udvikling som byen har gennemgået 
over tid.

Bynære skove
De bynære skove ligger placeret som to ankerpunkter 
i hver sin ende af Mejlby. Byskoven i tæt tilknytning til 
parcelhuskvarteret og rideskolens hestefolde, og den 
kuperede action-skov, øst for den gamle bykerne. Det er to 
store grønne trækplastre for byen, samt store potentialer 
for at skabe nye aktiviteter.

Grønne fællespladser
De grønne mødesteder eller såkaldte fællespladser i byen, 
er resultat af parcelhuskvarterets behov for åbne og 
grønne fællesarealer, som kunne fungere til forsamlinger 
og boldspil. De er centralt placeret i byen, og særligt har 
den store fælled et stort potentiale, i forhold til placering 
og størrelse. Her kan skabes flere typer af aktiviteter og 
fællesskaber, der taler til flere borgergrupper, og samtidig 
kan naturen og biodiversiteten få plads og frit spil til 
at udvikle sig. Ud over det kan arealet fungere som en 
tilføjelse til en eventuel byport ved kvarterets ankomstvej, 
og give et livligt hverdagsbillede for besøgende i byen.

Kultiveret marklandskab
Marklandskabet der omkranser Mejlby, er et billede på 
byens fortælling om, at være skabt på et idyllisk grundlag 
som en landsby med bygårde og gadekær. Udsigten og 
de små kig ud over markerne til blandt andet Trehøje, 
er særligt værdifulde for byen, da det skaber en direkte 
forbindelse til naturen og landskabet omkring byen.

Parcelhushaven
Den klassiske parcelhushave som vi ser i dag, er afgrænset 
og privat. Der er muligvis små snakke med naboen over 
hækken, men det er også det eneste som den private have 
kan byde på af fællesskaber. Derfor er der et endnu større 
behov for kontakt mellem borgerne på fællespladserne 
hvor man kan mødes på tværs af matrikelgrænser. 
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OPSAMLING WORKSHOP

Mejlbys grønne rum
I februar 2022 blev der afholdt workshop i Mejlby om 
udviklingen af den grønne fælled. Alle i byen var inviteret 
til at deltage. Cirka 30 fremmødte brugte aftenen på at 
snakke om ideer til byens fælles grønne områder. Særligt 
var der fokus på den grønne fælled, der ligger centralt i 
Mejlby.

Borgerne startede med at brainstorme over områdernes 
styrker og muligheder. Der er stor enighed i Mejlby om, 
at de grønne områder kan blive til meget mere, og at 
en udvikling af faciliteter på den grønne fælled vil gavne 
samvær og bidrage positivt til udviklingen i byen. Efter den 
indledende brainstorm var der idé-udvikling af de grønne 
områder. Næste skridt i processen er skitsering og konkrete 
forslag til hvordan de grønne områder kan udvikles og 
forskønnes.

Den grønne fælled ligger centralt i byen og er byens 
udendørs samlingspunkt, pladsen bliver brugt til 
fællesaktiviteter og faciliteter på arealet. Til dagligt bliver 
pladsen brugt af børn og unge, til leg og boldspil. Der er 
kun få faciliteter på arealet.

Den grønne forplads ligger mellem den grønne fælled og 
byskoven. Det er et hyggeligt naturområde, et åndehul med 
gennemgang til skoven. Der er stille og roligt, og mere læ.

Byskoven er børnevenlig og bliver i dag brugt til gåture og 
leg. Området har mere karakter af ‘vild natur’. Der er et 
stisystem, som kan udbygges og mulighed for at udvide 
området med friluftsfaciliteter, som tarzanbane, bålplads, 
mv.

Den grønne kant er en trampesti langs bykanten med små 
grønne lommer, hvor der er mulighed for at indrette små 
opholdsrum.

Tænke områderne i sammenhæng
Områderne kan være med til binde byen sammen hvis de 
bliver tænkt som et sammenhængende forløb. Gennem 
skoven, markvejen og de grønne områder kan der laves en 
sammenhængende rute.

Idéudvikling
På borgermødet brainstormede alle på idéer til nye 
aktiviteter og faciliteter til byens grønne rum. Herudover 
udvalgte grupperne billeder til inspiration - der var bred 
enighed om den samme udviklingsretning. Idéerne til 
den grønne fælled handler i særlig høj grad om at skabe 
faciliteter til leg, bevægelse og plads til socialt samvær. Et 
område som både kan bruges til hverdag til leg/sport og til 
byfester. Billederne der er valgt til den grønne fælled har 
en mere ‘urban’ karakter, der passer til et bynært areal. 
Billederne og idéerne til den grønne forplads er mere rolig, 
et sted med plads til snak, samvær og fordybelse. Både den 
grønne fælled og den grønne forplads kan være sociale 
mødesteder for byens borgere. Idéer til nye tiltag i skoven 
omhandler primært friluftsliv, naturlegepladser, tarzanbane 
og bålsted.

Udvikle forskellighed
Områderne kan hver sit. De har forskellige kvaliteter. Nye 
faciliteter og aktiviteter kan understøtte at Mejlby får et 
mere varieret udbud af grønne områder.

Årshjulet i Mejlby
Mejlby har i dag et godt etableret årshjul, med 
flere arrangementer. Særligt i byens forsamlingshus 
mødes de lokale Mejlby-borgere til fællesspisning, 
banko mm.

Ønsket er dog at den nye helhedsvision kan være 
med til skabe rammerne for et endnu større udbud 
af arrangementer og fællesskaber. Her er det 
særligt den grønne fælled der kan komme i spil.

Før COVID-19 blev en ugentlig ungdomsaften 
stablet på benene, og med stor succes. Dette vil 
igen være muligt, igennem de ønskede aktiviteter 
og rum til samvær.

Årshjul i Mejlby
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Vi skal have gang i flere 
aktiviteter, og skabe rum til 
fritidsliv!

Vi har brug for et område 
som indbyder til mere socialt 
samvær og flere aktiviteter!

Mejlby skal bindes sammen som 
helhed. De grønne områder og pladser 
skal i spil, og udvikles i tilknytning til 
hinanden.

Uddrag fra borgerworkshop
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HELHEDSPLAN

Helhedsplanen for Mejlby handler overordnet om at binde 
byen sammen, og at der gennem byudviklingen skabes 
en synergi mellem byens potentialer. Helhedsplanen 
er dermed elementet og sytråden som skal lave 
sammenfletningen af byens potentialer.

Sammenfletningen af Mejlby, vil skabe større 
sammenhængskraft og forhåbentligt, i sidste ende, 
skabe rammerne for at nye fællesskaber kan blomstre. 
Helhedsplanen opbygges af visionens tre lag, som sammen 
vil kunne skabe sammenhængskraft i parcelhusbyen.

Byens koblinger
Byen kobles sammen af en sammenhængende rute, hvorpå 
der anlægges nedslag som afspejler den aktuelle kontekst. 
Ruten binder ikke blot borgerne og menneskerne sammen, 
men skaber også direkte link mellem de to bydele, samt 
de to grønne skove, som har hver deres unikke kvaliteter. 
Dertil kommer mindre ruter som bygger på forbindelser 
der er tilgængelige i dag, og kobler byens mindre oplevelser 
på den primære by-rute.

Hverdagsliv
Hverdagslivet og aktiviteterne udfoldes på forskellige 
niveauer. Som allerede nævnt anlægges der nedslag langs 
den primære by-rute, for at skabe en direkte forbindelse 
til både byens historie, landskab og kontekst. Disse bliver 
også rammeskabende for sundhed og motion rundt i 
byen. Dertil er der et særligt fokus på den store grønne 
og centrale fælled i byen, som fortsat skal fungere som 
byens samlingssted, dog med endnu flere aktiviteter og 
muligheder for fællesskaber.

Oplevelse i naturen
Oplevelserne i naturen og i det grønne, vil hovedsageligt 
udspringe i de to store skove der både starter og afslutter 
bystrukturen i Mejlby. Det er her de store oplevelser vil 
kunne udfolde sig, med blot små greb. Gennem nedslagene 
kan der skabes to nye verdener, hvor der er fart og cykling i 
action-skoven og natur-leg og fordybelse i byskoven. 

Oplevelser i naturen

Hverdagslivet

Byens koblinger

MOUNTAINBIKE BANE
FART POESI
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DEN CENTRALE PLADS I MEJLBY

Byens koblinger

Hverdagslivet

FÆLLESPLADSEN BAKKELANDSKABET AKTIVITETSPLADSEN

Oplevelser i naturen

ÆBLELUNDEN

LYSNINGEN

LÆHEGN

BLOMSTERENGEN

KLØVERMARKEN

HONINNG-OASEN

BÆRFÆLLESSKABET

Naturens forskellige karakteristika og rumligheder, der hen over året vil 
variere i volumer og farver. 

Aktiviteter der tilgodeser flere brugergrupper og skaber en lokal oase af 
aktiviteter for alle

Forbindelser der på én gang fungerer til leg, og som kobler sig naturligt ud til 
villa-kvartererne omkring pladsen.

ZONER

For at indfri drømmen om, at den centrale plads bliver hele 
byens samlingssted, er der behov for steder og faciliteter til 
en bredere målgruppe, end pladsen understøtter i dag.
Idéen er at lave nye landskabelige rumligheder, der 
henvender sig til forskellige målgrupper, både med hensyn 
til udformning og faciliteter. Det er ikke tanken, at stederne 
skal lukke sig om sig selv, men at de skal fungere som 
en base og et trygt afsæt for den videre udforskning af 
pladsen. Nogle vil måske foretrække deres sted, mens 
andre er mere nysgerrige på oplevelsen. Det betyder at 
de enkelte områder, vil tiltrække andre målgrupper end 
den primære, så grænserne mellem målgrupperne på den 
måde vil blive udflydende og åbne, og i sidste ende vil 
kunne lede til flere typer af fællesskaber eller starten på 
nye traditioner i byen.

Projektet skal være med til at danne rammen om et 
fællesskab, som lokale aktører engageres i, og som alle 
kan få ejerskab over. Byens centrale plads skal være et 
forbillede for hvordan man skaber inkluderende rammer, 

som afspejler sammensætningen af borgere og deres 
behov for fællesskab. Projektet er derfor centralt for at 
praktisere lokalt medborgerskab og fællesskab. Og fordi 
det bringer borgere sammen på tværs af borgergrupper, 
er det også med til at skabe møder, som kan nedbryde 
fordomme mellem folk og øge trygheden i byen. Projektet 
her er en rigtig god grund til at være stolt af at komme fra 
Mejlby.

Formålet med den centrale plads er at skabe et frirum 
for børn, unge, voksne og ældre, hvor man kan mødes  
på tværs af alder, tage små ophold i solen, og skabe 
mødesteder hvor også de unge borgere gerne må være. 

Det inkluderende byrum handler i høj grad om plads til alle 
typer af fællesskaber. Ambitionen for projektet her er, at vi 
både kan og skal gøre det bedre!

BUSSTOP
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AKTIVITETSPLADSEN

PARKOUR

BUSSTOP

OPHOLD

FART BASKET

PANNABANE

LEG

Referencefotos

Aktivitetspladsen skaber et urbant ankomstsrum for 
byens borgere. Det er blandt andet også her at de lokale 
skolebørn hopper af og på skolebussen, hvilket giver denne 
del af pladsen en unik mulighed for et dynamisk miljø i tæt 
tilknytning til stoppestedet, der naturligt kan fungere som 
venteplads for byens børn og unge.

Stedet indrettes med mulighed for balance- og 
styrketræning. Designet er moderne og urbant, med en 
tydelig sammenhæng med de øvrige områder på den 
centrale plads. Urbane elementer som parkour, basketball 
og pannabane er alle aktiviteter som er til stede på 
aktivitetspladsen, og skaber rammerne for at opholde 
sig udendørs og deltage aktivt. Arealerne er udformet 
som fleksible flader, så det er muligt af indtænke andre 
aktiviteter og fællesskaber efter behov. Der er for eksempel 
rig mulighed for at slå sig løs på de asfalterede bakker, 
spille andre typer af boldspil på basket-fladen, og udføre 
træningsrutiner på parkourstativet eller balanceleg for de 
små.

Aktivitetspladsen skaber ikke blot rammer for aktiviteter, 
men skaber også rammerne for ankomsten til Mejlby 
og parcelhuskvarteret. En ankomst for både de lokale 
skolebørn, men også besøgende. 
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BAKKELANDSKABET

Referencefotos

Det spændende bakkelandskab skaber rammerne for et 
dynamisk landskab, med plads til fart, leg, ophold og små 
pauselommer. Bakkelandskabet indrettes som en niche på 
den centrale plads, med en frodig, farverig og duftende 
beplantning, gode sladrebænke med ryglæn og armlæn og 
små skjulte opholdsrum i bakkerne.

Skateboard, løbehjul, rulleskøjter eller mooncars, kan alle 
bevæge sig rundt i det sjove grønne landskab, hvor både 
store og små kan få lyst til af udfolde sig. Aktivitetsbanen 
sætter ingen grænser, hvor både fart og grænser kan 
overskrides i sjove lege eller kapløb.

Det grønne landskab omkring, giver plads til små 
opholdsrum, hvor enten de korte pauser eller lange 
solskinsdage kan nydes i det bølgende englandskab, og 
under æbletræerne. Bærfællesskaber, duftende urter og 
flotte stauder pryder i det grønne og farverige landskab. 
Når æbletræerne har frugter til efteråret, kan byens 
borgere gå på jagt i de forskellige æblesorter, og samle 
sammen til fælles æblemost-dag eller den berømte 
æbletærte.

OPHOLD I 
BAKKERNE

AKTIVITETSBANE

LEG

LØBEHJULSBANE

FRUGTLUND

FORDYBELSE
BIODIVERSITET

BLOMSTERENGEN

ÆBLEMOST
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FÆLLESPLADSEN

Mejlbys fællesplads går godt i tråd med de eksisterende 
funktioner som den grønne fælled har i dag. Det skal 
fortsat være byens samlingspunkt, der med en fleksible 
flade både kan rumme plads til fodbold, fest-telt og 
hoppeborg når det er nødvendigt. Derudover opgraderes 
byens legeplads, med placering i det eksisterende læhegn, 
med læ og tryghed ved småbørnsleg. 

Byens samlingspunkt bliver opgraderet med en æstetisk 
og åben bygningsstruktur, som kan fungere som både 
madpakkehus, foredragshal eller udendørs fælleshus til 
fællesspisninger og grillaftener. Fællespladsen bliver stedet 
hvor hele familien kan samles om udendørsaktiviteterne. 
Bedsteforældrene kan nyde udsigten til løbehjulsleg og 
boldspil, og børnene kan løbe frit omkring.

Den åbne fællesplads skaber oversigt og gør det nemt for 
f.eks. vuggestuepædagoger at bevare overblikket på små-
ture ned til madpakkehuset eller legepladsen. Det tiltænkte 
madpakkehus vil også gøre det muligt for de lokale 
børnehaver og dagplejer at opholde sig udendørs.

Referencefotos

MADPAKKEHUS

BOLDBANE
FLEKSIBELT AREAL

BYENS SAMLINGSPUNKT

OPHOLD FOR ALLE

SMÅBØRNSLEG

SANDKASSE

RUTSJEBANE

BÆRBUSKE
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SKOVLEG

MOTIONSSTATION

NATUR-INFO

100M LØBEBANE

VELKOMMEN TIL MEJLBY

UDSIGTSBÆNKEN

BY-INFO

OPHOLD OG SAMVÆR

FART POESI
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BYENS SAMMENHÆNG

Byens primære sammenbinding sker gennem bystien og 
nedslagspunkterne, der er essentielle for den samlede 
helhed og udvikling af Mejlby.
For at skabe synergi og kobling mellem både borgere, 
bydele og naturen er bindeledene nødvendige - ikke blot 
for den mentale fællesskabsfølelse men også for byens 
centrale plads, der er forbundet til byen gennem de direkte 
bindinger.

Der er, ud over det store nedslag ved den centrale plads, i 
alt 9 mindre nedslag langs bystien. Disse er alle strategisk 
placeret i forhold til byens funktioner og kontekst. De 
henvender sig til naturen, kulturen og landskabet.

Velkommen til Mejlby

Skovleg i byskoven

Stisystemet By-info ved bykoblingen

100m løbebane

Motionsstation

Ophold og samvær

Natur-info ved søen

Udsigtsbænken

Fart poesi ved mountainbike bane

FART POESI
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PROCES OG REALISERING

Byens lokale ildsjæle og borgere har i samarbejde udviklet 
ideerne til denne helhedsplan for Mejlby. 

Projektledelse
Ved realisering af projektet vil repræsentanter for 
Borgerforeningen i Mejlby varetage projektledelsen.

Rådgivning
Gustin Landskab forestår skitsering, projektering og 
byggeledelse. Der indhentes tilbud fra henholdsvis ingeniør 
og arkitekt til teknisk projektering af bygværker og 
konstruktion.

Forankring
Byens borgere bidrager med frivillig arbejdskraft, både 
under udvikling af projektet, under anlæg og efterfølgende 
daglig drift. Byens borgere inddrages i udviklingen af 
nedslagene på bystien der ville kunne afspejle byens 
identitet og historie.  

Etableringen af den centrale plads og nedslagene rundt om 
i Mejlby understøtter sociale aktiviteter, som igangsætter 
møder på tværs af brugergrupperne. For eksempel 
plantning af urter og duftende stauder, motionsdage langs 
ruten, sanke-fællesskaber ved bærbuskene og æblemoste-
dag med æbler fra æblelunden. 

For at kickstarte ibrugtagningen og samvær på tværs 
af brugergrupper, afholdes en fælles byfest, hvor både 
borgere og besøgende kan deltage og planlægge fremtidige 
arrangementer.

Projektet vil blive offentliggjort og beskrevet på 
borgerforeningens hjemmeside.

Forår-sommer 2022 Projektudvikling og borgerinddragelsesproces

Efterår-forår 2023 Fundraising og finansieringsplan

Sommer 2023   Udformning af nedslagspunkter med lokale

Efterår 2023   Myndighedsprojekt og projektering

Vinter 2023  Udbudsperiode

Forår 2024  Anlægsperiode

Sensommer 2024  Ibrugtagning og byfest på Den Centrale Plads

TIDSPLAN

2022 20242023
SOMMER 2024

TEKNISK PROJEKTERINGFUNDRAISING

MYNDIGHEDSDIALOG

PROJEKTUDVIKLING

BYGGESTART

INDVIELSE
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ØKONOMISK ESTIMAT

Økonomisk overslag  Den 04.11.2022
(groft overslag baseret på planskitse)

mængde enhed pris/enhed i alt

Generelt
Byggeplads 1 sum 75.000kr.               75.000kr.                                
Rydninger generelt 1 sum 50.000kr.               50.000kr.                                
Drift og vedligehold 1 sum -kr.                          udføres af de lokale

DEN CENTRALE PLADS

JORDARBEJDER
Etablering af jordbakker 1 sum 150.000kr.             150.000kr.                             

BELÆGNINGER
Asfalt inkl. Bund på den grå plads 1500 m2 450kr.                     675.000kr.                             
Asfaltbane inkl. Bund (1.5m) 230 lbm 650kr.                     149.500kr.                             
Nye grusstier (1m) 250 m2 350kr.                     87.500kr.                                
Faldunderlag gummibelægning ved basketbane inkl. Bund 300 m2 1.200kr.                 360.000kr.                             
Termoplast grafik på asfalt 1 sum 35.000kr.               35.000kr.                                
Faldsand ved tumlehaven og parkour inkl. Kant 500 m2 400kr.                     200.000kr.                             
Grusstier og grusbelægning ved madpakkehus 300 m2 350kr.                     105.000kr.                             

BEPLANTNING
Hjemmehørende træer 40 stk 3.000kr.                 120.000kr.                             
Buske med bær og blomster 500 m2 500kr.                     250.000kr.                             
Blomsterende engblanding  inkl. Udlægning af muld 600 m2 100kr.                     60.000kr.                                
Høj græsser og urter inkl. Udlægning af muld 700 m2 100kr.                     70.000kr.                                
Græssåning på jordbakker  inkl. Udlægning af muld 2500 m2 75kr.                       187.500kr.                             

INVENTAR
Åbent madpakkehus inkl. Skur og muldtoilet 1 stk 900.000kr.             900.000kr.                             
Legepladsudstyr ved Tumlehaven 1 sum 300.000kr.             300.000kr.                             
Parkourelementer 1 sum 300.000kr.             300.000kr.                             
Basketstativer til basketbane 2 stk 15.000kr.               30.000kr.                                
Pannabane 1 stk 60.000kr.               60.000kr.                                
Kampesten i lunden 30 stk 600kr.                     18.000kr.                                
Cykelparkering v. busskur 10 stk 1.100kr.                 11.000kr.                                
Info-skilt, med information om aktuelle aktiviteter i Meljby 1 stk 18.000kr.               18.000kr.                                
Renovering af eksist. busskur 1 sum 25.000kr.               25.000kr.                                
Siddesveller i træ, 40x40cm 8 stk 7.000kr.                 56.000kr.                                

BELYSNING
Lysmaster på den grå plads 3 stk 40.000kr.               120.000kr.                             
Belysning i madpakkehus 1 sum 50.000kr.               50.000kr.                                
Trækning og tilslutning af el 1 sum 50.000kr.               50.000kr.                                

BYENS FORBINDELSE OG OPLEVELSESPUNKTER
Rydninger generelt, beplantning 1 sum 20.000kr.               20.000kr.                                
Velkommen til Mejlby, byskilt/skulptur 1 stk 60.000kr.               60.000kr.                                
100m bane , markering med egetræsstolper 10 stk 2.500kr.                 25.000kr.                                
Natur-info ved søen, 1 stk 12.000kr.               12.000kr.                                
Jungle-sjov/skovleg i byskoven 3 stk 15.000kr.               45.000kr.                                
Motionsstation ved den grønne forplads. 3 stk 15.000kr.               45.000kr.                                
Udsigtsbænk, ved udsigtspunkt over markerne 1 stk 8.000kr.                 8.000kr.                                  
By-info / historie (mellem ny og gammel bydel) 1 stk 25.000kr.               25.000kr.                                
Ophold og samvær (forsamlingshuset) 1 stk 25.000kr.               25.000kr.                                
Fart poesi langs mountainbikebane i Aktion-skoven 7 sum 2.500kr.                 17.500kr.                                
Grus til mountainbike-bane , bane udlægges af de lokale 1 sum 25.000kr.               25.000kr.                                

Delsum 4.820.000kr.                          

Uforudsete udgifter 15%  kr.                            723.000 

Anlægsudgifter i alt 5.543.000kr.                          

Udgifter til landmålerplan og evt. jordprøver 1 sum 40.000kr.               40.000kr.                                
evt. Statiske beregninger 1 sum 75.000kr.               75.000kr.                                

Rådgiverudgifter: Projektering, tekniske arbejdsbeskrivelser, myndighedsproces, 
udbud, kontrahering, byggepladstilsyn og afleveringsforretning 12%  kr.                            665.160 

Total 6.323.160kr.                          

Estimatet baserer sig på skitseforslag, og mængder er 
beregnet ud fra eksisterende ortofoto og PDF-grundlag.

Alle priser er ekskl. moms




