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LANDSBYPULJEN 

Ansøgningsskema til støtte til bygningsforbedring i Syddjurs Kommune i 2015. 
  

Retningslinier for støtten til bygningsforbedring kan ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside under 

www.syddjurs.dk/Landsbypulje eller fås ved henvendelse til Udviklingskonsulent Alette Lena Skov-Hansen, 

Plan og Udvikling, Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, syddjurs@syddjurs.dk, eller telefon 

direkte 87535058. Her kan også fås råd og vejledning.  

  

Ejendommens adresse:Hyllested Bygade 8, 8400 Ebeltoft 

Ejendommens matr.nr.: Hyllested by, Hyllested 44C 

Ejeres navn og adresse: Hyllested Forsamlingshus 

Ejers/kontaktpersons tlf. nr. 86336447 / 24468573 

Repræsenteret at bestyrelsesmedlem og udlejer for Hyllested Forsamlingshus Claus Bolther Rasmussen 

e-mail adresse:  hyllestedforsamlingshus@gmail.com 
claus.bolther@gmail.com  

 

Kort beskrivelse af forbedringsarbejderne med angivelse af hvilke bygningsdele, der søges tilskud til, 
eksempelvis: tag og vinduer samt hvilke materialer og farver, der tænkes anvendt. Vedlæg eventuelle 
tegninger og projektbeskrivelser. 
 
”Renovering/etablering af handicaptoilet” 
Hyllested Forsamlingshus har op til den første tidsfrist i januar tilkendegivet interesse for at søge 
landsbypuljen om tilskud til fem forskellige projekter. I samråd med et lokalt arkitektfirma har vi i mellemtiden 
valgt at fokusere på det ene af projekterne, ”Renovering/etablering af handicaptoilet og handicapvenlig 
adgang” 
 
Den nuværende situation 
Det nuværende handicaptoilet er for cirka 10 år siden indrettet af lokal frivillig arbejdskraft som følge af 
pludselig opstået nødvendighed. Det er uhensigtsmæssigt indrettet i et rum, der samtidigt fungerer som 
garderoberum. Det nuværende handicaptoilet overholder ikke de krav, der i dag stilles til indretning af 
handicap-toilet. Det er uholdbart, men der er ikke plads til at adskille funktionerne indenfor de nuværende 
rammer. Garderobe og handicaptoilet ligger i direkte forbindelse med en forgang, der fører til to andre 
toiletrum. Hele toiletområdet ligger i en tilbygning fra 70’erne, der er dårligt isoleret og der er problemer med 
afløbene. Tilbygningen er opført i gasbeton og ligger i øvrigt velplaceret i forhold til parkeringsarealet og 
forsamlingssalen. Den nuværende rampe til kørestolsbrugere er placeret ved bagdøren til køkkenet. Herfra 
skal man køre hele vejen gennem salen for at komme til garderobe og toiletter. En kørestolsbruger kan altså 
ikke benytte hovedindgangen som husets øvrige gæster. 
Den nuværende fortrappe og fordøren er nedslidt og begge dele skæmmer husets ankomstområde og 
facaden mod en af landsbyens hovedgader, Hyllested Bygade.  

http://www.syddjurs.dk/Landsbypulje
mailto:hyllestedforsamlingshus@gmail.com
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Projektet 
Arkitekterne har rådet os til at fjerne al indmaden i tilbygningen med henblik på at den nye indretning kan 
blive hensigtsmæssig og tidssvarende og kan holde i mange år fremover. Samtidig vil det give mulighed for 
at tilbygningen efterisoleres. Der sker udskiftning og fornyelse af loftisolering, hoveddør, isolering i gulve og 
nye vandbesparende installationer. Se vedhæftede skitseforslag. Gulvene forberedes til gulvvarme.  
 
Med arkitekternes forslag er der blevet plads til et rigtigt handicaptoilet, en særskilt forgang/garderobe og fire 
almindelige wc’er. (De fire almindelige wc’er erstatter de nuværende tre almindelige wc’er og to herre-
urinaler) 
 
Der etableres desuden en ny adgang for kørestolsbrugere via en ny rampe ved fordøren. Rampen udformes 
i sammenhæng med en ny fortrappe, hvor der sikres niveaufri adgang. Ved samtidig fornyelse af fordøren vil 
det give facaden mod Hyllested Bygade og husets parkeringsplads et tiltrængt visuelt løft. 
 
Materialer og farver både ude og inde holdes i tidløs, klassisk stil, afstemt med resten af huset; og 
bearbejdes yderligere i næste projekteringsfase. 
 
Projektet omfatter således fire væsentlige elementer i forhold til landsbypuljens hensigter 

 Værdig og væsentlig forbedret adgang for handicappede 

 Forbedret facade og tidssvarende indretning 

 Energibesparelse 

 Projektet planlægges, projekteres og styres af uddannede arkitekter for at sikre en høj kvalitet i 
udformning og udførelse. 

 
Arkitektfirma Vintov har bistået med rådgivning og udarbejdet de to vedhæftede skitseforslag og 
overslagsbudget. Der er også en plan-tegning af den aktuelle indretning. 
 
Bilag 1: Anlægsbudget 
Bilag 2: Plan – eksisterende forhold 
Bilag 3: Plan – fremtidige forhold (forslag 1) 
Bilag 4: Plan – fremtidige forhold (forslag 2) 
 

 
Anslået pris, overslagspris eller tilbudspris for de samlede udgifter, inkl. moms til materialer, lønninger og 

teknikerbistand, kr.  562.911,- 

 

 
Perioden for arbejdernes udførelse: Fra den 1/9-2015   Til den  31/12-2015 

 

Ejers underskrift:    Dato:  

 
 
 


