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Referat fra byggeudvalgsmøde i afd. 3 – Ryhaven  
18. april 2017 kl. 17.00 

 
Deltagere:  
Lisbeth Thuesen, Sussi Madsen og Lars Hur (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. Hovedtidsplan og genhusning 
Pkt. 4. Projektforhold 
Pkt. 5. Beboerforhold 
Pkt. 6. Eventuelt 
 
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: Der er godt gang i gartnerarbejdet i Etape 1, 2 og 3. Dette afsluttes i næste uge (uge 17). 
Derefter vil der være mangelgennemgang og aflevering. 
Lisbeth: Der er forvirring omkring bedene. Hvilke er beboerbede og hvilke er ikke?  
Kristian: Vi får helt styr på, hvem der skal passe hvilke bede. Træer, der er blevet plantet i 
beboerbedene, skal ikke passes af beboerne. Vil man ikke selv bestemme, hvad der skal sås i 
beboerbedene, sår Dennis rabatgræs. Det skal ikke slås så tit. Afdelingsmødet skal bestemme, om 
beboere eller DanJord skal slå græs i beboerbedene. Østjysk Bolig vil sende en seddel ud om, at 
man aktivt skal henvende sig, hvis man gerne vil passe et bed. Der skal evt. være regler for, hvad 
der må plantes i beboerbedene – afdelingsbestyrelsen laver muligvis forslag til afdelingsmødet. 
 
Lars: Træet på terrasserne flosser.  
Kristian: Det bliver der kigget på i forbindelse med gennemgang. 
 
Kristian: I uge 14 blev det sidste hus monteret i Etape 4. Scandi Byg er nu i gang med at arbejde 
med det indvendige i husene og med det udvendige arbejde. I Etape C (de sidste ungdomsboliger) 
er punktfundamenter blevet støbt, og husene bliver monteret i uge 17-20. 
 
Ad 3) 
Kristian: Etape 4 kører rigtig godt, og ScandiByg regner med at have 95% af alt, også haver, klar til 
indflytningsdatoen. Etape 5 burde også komme til at gå godt; den ligger på en god årstid. 
Skurbyen flytter snart til ny placering. 
 
Trine: Der kommer mange henvendelser omkring haverne, græs osv. Man må gerne så græs, hvis 
der fx er bare pletter, hvor græsset er gået ud (frø kan hentes hos Dennis snarest), men man må 
ikke tromle el.lign. i haven, for så bortfalder vores garanti. 
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Trine: Den skrue-borevejledning, vi har fået af Scandi Byg, kan være svær at forstå. ScandiByg vil 
prøve at skrive med egne ord, hvilke forholdsregler man skal tage, inden man borer – den 
beskrivelse kan så bruges som supplement til den lange vejledning på hjemmesiden. Evt. kan 
beskrivelsen også bruges i den husbog, Scandi Byg udleverer, når man flytter ind i et nyt hus. 
 
Trine: I morgen (den 19. april) er der sidste etapemøde. Flyttemanden har kontaktet de fleste i 
Etape 4 og 5 og har aftalt flyttedatoer med mange. De fleste i Etape 5 virker til at være godt 
forberedt på flytningen.  
 
Dennis: Der er helligdage (Kristi Himmelfart og Pinse) i flytteperioden. Det betyder, at beboerne er 
nødt til at hjælpes ad i forhold til nøgler til genhusningsboliger og den slags, da der ikke er en 
varmemester på arbejde i de dage. Flyttemanden vil også gerne hjælpe til. 
 
De tre beboere fortæller, at stemningen i afdelingen pt. er god – Etape 4 glæder sig til at flytte 
hjem til nye huse og Etape 5 glæder sig til at flytte ud af de gamle. 
 
Ad 4) 
Kristian: Vandledninger i jorden skal skiftes i nuværende etape også, hvilket som bekendt ikke var 
en del af byggeriet, men også har vist sig nødvendigt i de tidligere etaper. Desuden har nogle 
brønde har været placeret forkert i forhold til de gamle kort, projektet er planlagt ud fra, så vi har 
været nødt til at flytte nogle af dem. 
 
I næste infoblad skrives, at man ikke må dække brønddæksler til, så man ikke kan komme til dem. 
Det er vigtigt, at de kan renses. 
 
Ad 5) 
Lisbeth: De tre beboerrepræsentanter har fået følgende henvendelser fra beboere: 
 
- En beboer er i tvivl om, hvor mange kvadratmeter huset ender med at blive, og mener at have 
fået brev om 109 m2. 
Kristian: De store bliver 104 m2, hvilket også er det, der er meldt ud. 
 
- En beboer har fået lov til at ændre haven, ligesom efterfølgende etablerede haver, men bliver nu 
krævet et beløb fra Scandi Byg for de nødvendige betonelementer. Hvorfor? 
Kristian: Det koster penge, når allerede udført arbejde skal laves om. Andre steder har det kunne 
gøres udgiftsneutralt, fordi planerne blev ændret inden udførslen. Hvis beboeren mener at have 
gjort indsigelse, før arbejdet blev lavet, må vi se på sagen. 
 
- En beboer er ikke tilfreds med indhegningen af sin have. Vedkommende siger, at han/hun har talt 
med Allan Søstrøm, der tilkendegav, at der ville blive set på løsningen.  
Kristian: Jeg har talt med Allan, og han mener ikke at have talt med beboeren om det. Hvis haven 
skal lukkes mere af, må hun selv sørge for det, Scandi Byg har allerede gjort mere, end projektet 
foreskrev. 
Else: Jeg har også talt med Allan om det, og han sagde det samme til mig. 
 
- En beboer rykker for en løsning på problemet med indkig i haverne fra ungdomsboligerne. 
Kristian: Vi har undersøgt forskellige muligheder, som ikke ødelægger vinduet. Man kan sætte et 
beslag på, som gør, at vinduet kun kan kippes. Det bliver sat på i alle ungdomsboliger – de første i 
forbindelse med flytteperioden fra den 19. maj. 
 
- Lars: Der slides nemt på gulvene. Bliver det så dyrt, når vi flytter ud? Hvad skal vi sige til folk? 
Dennis: Groft sagt går grænsen ved, om der er slidt igennem lakken. Man må gerne bruge sit gulv, 
men man skal selvfølgelig også huske at vedligeholde det – fx med lak, hvis man bor samme sted i 
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mange år. Vi kigger på ungdomsboliggulvene, når de sidste er flyttet ud af dem – så kan vi se, om 
der er mere end almindelig slitage. BL har lavet forskellige pjecer, der viser forskellen mellem 
almindelig slid og misligholdelse. 
 
- Bestyrelsen vil gerne vide, hvad planerne er for området omkring drænbassinet ved nr. 54 og nr. 
1. Bliver der etableret "rørmose"? Desuden vil den gerne vide, hvad planen for den bakketop med 
vildnis, der ligger mellem 54 og 55A, er. 
Kristian: Der kommer græs ved bassinet og der planes ud. Bakken planes også, og der bliver sået 
græs på den. 
Dennis: Der er ingen lovkrav om, at overløbsbassiner skal hegnes ind. Afdelingen kan eventuelt 
selv vedtage på et afdelingsmøde, at der skal laves hegn. 
 
- I beboernes Facebookgruppe snakkes der en del om rotteproblemer. Kan det have noget med 
boligernes udformning at gøre? 
Kristian: Der er jo rotter alle steder – men måske kan man bedre høre dem nu, da de nye kloakrør 
er tyndere end de gamle. Her i afdelingen har rotter vandret op i kloakledningerne til husene. Vi 
har sat rottespærere op de steder, hvor vi kender til problemer. Vi har desuden haft møde med 
rottebekæmpere, som vil komme med forskellige tilbud. Så vi er på sagen. 
 
Ad 6) 
Dennis: Skal vi opsætte folie på vinduerne i det nye fælleshus de steder, hvor der er indkig til 
nabohaver?  
Ja – det sørger Dennis for. 
 
Dennis: Skal vi have en hylde til musikanlægget i det nye fælleshus? 
Ja – det sørger Dennis for. 
 
Næste møde:  
Onsdag den 14. juni 16.45 i fælleshuset. 


