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Velkommen til januars infoblad

Så skriver vi 2017, og byder et nyt år med reno-
veringen i Ryhaven velkommen. Vi glædes over, 
at alle beboere i Ryhaven bor varmt, tørt og godt i 
nye hjem, når året er omme. 

I denne måned kan du blandt andet læse om 
vaskeriet og om de nye gæsteværelser.

Godt nytår fra os i Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

Parkeringsforbud:
Der er igen parkeringsforbud på St. Blichers 
Vej på østsiden iht. skilte i de uger, hvor der 
monteres huse. I skal ligeledes være opmærk-
somme på de almindelige færdselsregler, så 
der ikke parkeres indenfor 10 m på hjørner. 
Hvis I overholder det, så kan vi komme rundt 
med vores store køretøjer :)

Beplantning:
Beplantning af Etape A, B, 1, 2 og 3 vil ske 
så hurtigt som vejret tillader det, og senest i 
foråret, når der er plantesæson.

Projektorganisation:
Projektorganisationen er justeret, således at I 
fremover vil se endnu et nyt ansigt i Ryhaven. 
Ralph Folkenberg er ansat som entreprisele-
der til at supplere Jørgen Bundgaard og mig i 
den daglige drift.

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:

Før jul blev fælleshuset afleveret til brug, og 
snart kan det nye vaskeri tages i brug. 

Så snart det er muligt, omkring uge 5-6, vil det 
eksisterende fælleshus blive fjernet, så vi kan 
komme til at opføre de sidste ungdomsboliger.
Der vil i forbindelse med fjernelsen af det  
eksisterende fælleshus blive opsat bygge- 
pladshegn rundt om, og det vil ikke længere 
være muligt at gå denne vej.
 
Etape 4:
Montagen af boligerne sker i denne uge.
Selvom vi har været forskånet for store 
snemængder indtil videre, har der været dage 
med frost. Derfor har vi haft enkelte dage, hvor 
vi ikke har kunnet arbejde optimalt. Vi forventer 
dog ikke, at der sker yderligere forskydninger i 
tidsplanen ift. det vejrlig, vi har haft indtil nu.



KONTAKT

Du får under hele renoveringen løbende infoblade udgivet af Østjysk Bolig med seneste nyt.
Du kan finde de udgivne numre af infobladet og læse mere om renoveringen på www.oestjyskbolig.dk. Klik på ”Din
afdeling”, ”Ryhaven” og gå ned i bunden af siden.
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer på 
beboermail@ojba.dk eller 2891 9808.
Jeres beboerkontakt hedder Trine Blicher Folmer.

Vaskeriet:

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at det er 
nødvendigt at udmelde, at fællesvaskeriet KUN 
må benyttes af beboere, der er genhuset, bebo-
erne i Etape 5 og de nye ungdomsboligbeboere. 
Der er kun to vaskemaskiner, og derfor er der 
ikke kapacitet til, at alle Ryhavens beboere kan 
bruge maskinerne. De, der er flyttet i nyt hus, 
skal altså bruge deres egne maskiner. 

Torsdag og fredag i denne uge (uge 4) er det 
gamle vaskeri lukket grundet flytning af maski-
ner. Det nye vaskeri ved Ryhavevej kan benyttes 
fra lørdag morgen.

Gæsteværelser: 

De to gæsteværelser i det nye fælleshus er nu 
klar til at blive udlejet til beboere. Fredag, lørdag 
og søndag koster det 100 kr. pr. værelse pr. nat, 
og i hverdagene 50 kr. pr. værelse pr. nat. Der er 
et depositum på 500 kr., som betales, når nøglen 
hentes.  
 
Ring til Lene N. Madsen på tlf.nr. 86 18 81 56 
mellem kl. 15 og 20, hvis du vil leje gæsteværel-
serne.

Dennis er flyttet: 
 
Dennis har flyttet varmemesterkontoret ned i det 
nye fælleshus, som har fået nr. 10B. Hans kon-
tortider er de samme.

Genhusningskontoret  
holder lukket den 9. feb. 
pga. byggeudvalgsmøde 

og den 16. feb. pga. 
vinterferie

etape 5:
26/9/16 - 23/2/17

Ryhaven som det gode eksempel 

AlmenNet og BL har inviteret Vibeke, som er 
kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig, til at 
lave en præsentation om kommunikationen i 
forbindelse med genhusningen i Ryhaven på et 
erfa-møde for andre boligorganisations-medar-
bejdere. 

Årsagen er, at flere i branchen synes, kommuni-
kationen mellem beboerne i Ryhaven og Østjysk 
Bolig er et eksempel på, hvordan man kommu-
nikerer grundigt og rettidigt omkring genhusning. 
Det er vi selvfølgelig glade for og stolte over – 
og vi håber, at I beboere også føler, at I under-
vejs i processen er blevet godt informeret og at I 
føler jer hørt. 

Eventuelle input kan sendes til beboermailen :)

Den 25. februar  
inviterer afdelingsbestyrelsen 

til indvielse af det nye fælleshus.
Invitation kommer i jeres 

postkasser :)


