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Referat fra byggeudvalgsmøde i afd. 3 – Ryhaven  
9. februar 2017 kl. 16.30 

 
Deltagere:  
Lisbeth Thuesen, Sussi Madsen, Lars Hur og Mette Rosenstedt (afd. 3) 
Else Christensen og Lene Hansen (organisationsbestyrelsen) 
Trine Folmer (GETTO) 
Dennis Pedersen, Kristian Jensen og Vibeke Harder (ref.) (Østjysk Bolig)  
 
Dagsorden: 
Pkt. 1. Godkendelse af forrige referat 
 
Pkt. 2. Status på byggeriet 
 
Pkt. 3. Revideret hovedtidsplan og genhusning 
 
Pkt. 4. Projektforhold 
- Hegn om haverne i yderkanten mod skel 
- Forespørgsel på tegninger – plantegninger og bygningstegninger 
 
Pkt. 5. Beboerforhold 
- Imødekommenhed overfor særlige behov fra beboere i fase 4 ift. forlængelse af 
genhusningsperioden 
 
Pkt. 6. Eventuelt 
- Beboerklage over at brandvinduerne i ungdomsboligerne ikke holdes lukket som lovet, beboer 
generes af indkig i have/hus. Ved 105 D og E. Beboer ønsker, at vinduerne plomberes, så denne 
kan brydes i tilfælde af brand, men så vinduerne ellers kun kan stå på kip for udluftning.  
- Henvendelse fra beboer, utilfredshed med, at man på grund af bede og store sten på torvet ved 
nr. 49 ikke længere kan køre tæt på bolig for af- og pålæsning 
 
Pkt. 7. Næste møde 
 
 
Ad 1) 
Det er godkendt og ligger på nettet. Punktet kan slettes til næste gang, da referatet altid 
godkendes pr. mail kort efter hvert møde. 
 
Ad 2)  
Kristian: Fælleshuset er ved at være helt færdigt – møbler kommer i morgen. Lille vaskeri ved 
Ryhavevej er også ved at være færdigt.  
Lisbeth: Det kunne være rart, hvis man kunne vælge et uldprogram. 
Dennis: Det kan man også. Prøv at kigge på skemaerne. Der er kommet nye op. 
 
Ad 3) 
Der er monteret 12 huse i Etape 4 indtil nu. Trods vintervejret pt., mener Scandi Byg, at de kan 
følge tidsplanen alligevel. Bytter lidt rundt på opgaver, så de får det til at hænge sammen. 
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Ad 4) 
Lisbeth: Kan man forvente, at der kommer hegn hele vejen rundt om haven? 
Kristian: Ja – men der kan være specielle omstændigheder, hvis man har fået haveudvidelse. Der 
er som udgangspunkt kun hegn til de officielle haver, hvilket vi i byggeudvalget i sin tid har 
godkendt. 
 
Lisbeth: Kan vi få de nævnte tegninger?  
Kristian: De ligger allerede på hjemmesiden. Man kan kontakte Trine, hvis man ikke kan finde 
dem, eller vil have dem forklaret. 
 
Ad 5)  
Trine: Man kan mærke, at forholdene begynder at være mere rolige. Vi skal til at i gang med Etape 
5 snart, og jeg har været i kontakt med alle og talt om forsinkelse og genhusning. Jeg har en 
udfordring med, at der er en del, der ikke kan gå på trapper, men jeg tror, det løser sig. 
Prøvehuset (nr. 21) skal også bruges til genhusning, vi melder en sidste åbningsdag dér ud i 
infobladet. Genhusningskontoret flytter et andet sted hen; fx til fælleshuset. 
Der bliver nogle møbler fra genhusningsboligerne til overs efter sidste genhusning – måske kan vi 
afholde en auktion over dem, når byggeriet er helt færdigt. 
Nogle har fortrudt, at de ikke har fået bestilt ekstra terrasse, efter de er flyttet ind. Jeg hører Scandi 
Byg, om det kan lade sig gøre at bestille senere. 
 
Lisbeth: Hvad nu, hvis man får brug for nogle af sine ting i depotet, nu hvor Etape 4 skal bo i 
genhusning længere, end vi troede? 
Trine: Vi er imødekommende overfor beboerne, og vil vurdere fra gang til gang, hvis behovet 
opstår. 
 
Sussi: Kan vi gøre det tydeligere, at man godt selv må tilslutte sin egen opvaskemaskine, hvis der 
er gjort klar til det og der er aquastop på? 
Kristian: Ja. Der står om det på hjemmesiden. Der kommer information i næste infoblad. 
 
Sussi: Sofaen i prøvehuset skal til det nye fælleshus. Hvem flytter den? 
Kristian: Det skal vi nok sørge for. 
 
Ad 6) 
Lisbeth: Indkig fra ungdomsboligerne – kan man blokere vinduerne? Ved 105D og E.  
Kristian: Der kan muligvis sættes et sikringsbeslag på. Vi kigger på det. 
 
Lisbeth: Nogle beboere er trætte af, at man ikke kan køre ind på torvene og læsse af foran 
husene. Hvad gør vi? 
Kristian: Torvene er ikke veje, det er stier, og de er ikke bygget til at køre på. Vi kan lave en 
plantegning over afdelingerne, der viser, hvad der er brandveje, hvad der er stier, hvor man må 
køre osv. 
Else: I må skrive husordenen om; det var i den gamle afdeling, man måtte køre på fliserne. Det 
bliver dyrt, hvis de nye køres i stykker. 
 
Mette: Skurenes lofter er fyldt med skimmelsvamp. 
Kristian: Scandi Byg er underrettet og de arbejder på en løsning. Vi nævner det i infobladet. 
 
Lisbeth: Vi fejrer åbningen af fælleshuset den 25. februar. I er alle velkomne. 
 
Vibeke taler med Lene om at rydde op i maillisten ”Byggeudvalget”, så det kun er selve 
byggeudvalget, der bliver inviteret. Og Trine skal ændres. 
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Kristian: Skurbyen flyttes. Placeringen forklares i næste infoblad. 
 
AB sender punkter til dagsordenen til Kristian senest 1 uge før næste møde. 
 
Ad 7) 
Næste møde: 18. april kl. 17.00 i fælleshuset 


