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Referat fra etapemøde, Etape 5 
Renovering i Ryhaven, afd. 3 

19. april 2017 kl. 17.30 
Fælleshuset nr. 10B  

 
Fremmødt:  
27 beboere 
Trine Folmer (Getto)  
Peter Duch Holm (Scandi Byg)  
Connie Koppel, Kristian Wind Jensen, Dennis Pedersen og Vibeke Harder (ref.) (Østjysk Bolig)  
 
Dagsorden:  

 Velkomst, rammen for mødet og introduktion af de fremmødte v/Kristian  
 Status på byggeriet v/ Peter 
 Status på flytning og genhusning v/ Trine  
 Spørgsmål og svar  
 Tak for i aften 

 
Velkomst:  
Kristian bød velkommen og fortalte om mødets formål – nemlig at få stillet de spørgsmål, man 
sidder med. Han præsenterede de medarbejdere, der var med.  
 
Status på byggeriet:  
Peter fortalte kort om, hvad der sker pt.:  
Scandi Byg er ved at gøre husene i Etape 4 færdig indvendigt og at lave haver og skure færdig. 
Jorden er meget leret, hvilket, ligesom i tidligere etaper, giver problemer, men det går 
planmæssigt. Etape 5 ligger på en god årstid, og Scandi Byg forventer, at den også kommer til 
at gå godt og planmæssigt.  
 
Scandi Byg er også i gang med de sidste 16 ungdomsboliger, Etape C – husene monteres i uge 
17 og 20. Parkeringspladsen ved det nye vaskeri bliver lukket fra mandag morgen og resten af 
uge 17. 
 
Beboer: Hvad hvis byggeriet bliver forsinket? Jeg har svært ved at overskue at skulle flytte 
kort inden jul fx. 
Peter: Vi planlægger selvfølgelig ikke med, at vi får forsinkelser. Men vi kan jo ikke give nogle 
garantier i forhold til vejret. Jeg kan dog ikke forestille mig, at indflytning bliver forsinket, da 
vi monterer bokse fra uge 34, og der er der i hvert fald ikke frost – så gravearbejde og den 
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slags ligger altså før kulden kommer. Umiddelbart er det kun udenomsarealerne, der kan 
opstå forsinkelse på.  
 
Kristian: Det er meget vigtigt, at I ikke går ind på byggepladsen, når Scandi Byg er i gang med 
jeres boliger. Det er vigtigt i forhold til sikkerhed. 
 
Status på flytning og genhusning: 
Trine: Tina fra flyttefirmaet har ringet til jer alle sammen, men det er ikke lykkes hende at 
komme i kontakt med alle – har du ikke talt med hende, så ring til hende (40 55 31 58). Hvis I 
er i tvivl om noget, så ring også til hende. De fleste af dem, hun er kommet i kontakt med, har 
hun besøgt og aftalt flyttedato med.  
 
Det er meget vigtigt, at I er helt klar, når flyttemændene kommer. De har rigtig mange 
flytninger på kort tid, så det er vigtigt, at der ikke opstår bremseklodser undervejs. 
 
Generelt har vi oplevet, at I i Etape 5 har været meget velforberedte i forhold til flytning og 
genhusning – så derfor regner vi selvfølgelig også med, at flytningen går godt. 
 
Læs flyttefolderen (udleveret på mødet), så er I godt forberedt til en god flytning. 
 
Det er meget vigtigt, at jeres gamle huse bliver tømt helt. I behøver ikke at gøre husene rene, 
da de jo skal brydes ned, men komfuret skal tørres af, så det kan flyttes af nedbryderne. 
 
Der er placeret en container ved nr. 70, som kan bruges til storskrald. 
 
Husk at lade være med at sende fx pas til opmagasinering – det koster 1000 kr., hvis man får 
brug for at komme ind til nogle af de ting, man har opmagasineret i genhusningsperioden. 
Overvej derfor grundigt, hvad der skal opmagasineres. 
 
Jord og benzin må ikke komme til opmagasinering – det vil sige, at store krukker skal 
rengøres, inden de pakkes ned, og at benzindrevne græsslåmaskiner skal stå et andet sted – fx 
i en have i Ryhaven. Hjælp gerne hinanden med opbevaring. 
 
I ungdomsboligerne, der skal bruges til genhusning, er der en del inventar, fx gardiner, en 
sofa, spisebord. Vurder, sammen med flyttefirmaet, hvad du skal have med af større møbler 
osv. og hvad der skal opmagasineres. 
 
Har man lyst til at se en ungdomsbolig, inden man skal genhuses i én, kan man kontakte Trine 
eller Dennis. 
 
Man må helst ikke bore huller i væggene i genhusningsboligerne – pas så godt som muligt på 
dem. Naturligt slid kan selvfølgelig ikke undgås. 
 
Husk at tage køkkenudstyr med i genhusning. Der er et nyt gryde- og pandesæt i jeres 
genhusningsboliger, som I får lov til at beholde, men alt andet skal I selv have med. 
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Husk selv at aftale med Stofa, hvad der skal ske med jeres tv/internet, mens I er i genhusning 
– hvor der jo er gratis tv/internet. I vælger selv, om I vil opsige det eller sætte det i bero. 
 
Husk at beholde en nøgle til jeres gamle hus, da I skal bruge den til jeres postkasser. Dennis 
skal have den anden/de andre nøgler. 
 
I genhusningsperioden betaler I jeres normale husleje – bor I i en billigere bolig i jeres 
genhusningstid, får I en refusion efterfølgende. 
 
I skal huske at meddele jeres forsikringsselskab jeres genhusningsadresse – og flyttefirmaets 
lageradresse, hvis I har noget opmagasineret. I skal ikke melde flytning til Post Danmark eller 
til folkeregistret. Melder I flytning til folkeregistret, risikerer I at skulle søge om boligsikring 
forfra, hvis I får det.  
 
Har I ikke allerede afleveret jeres underskrevne genhusningsaftale, må I meget gerne gøre det 
snarest i Dennis’ postkasse. 
 
Spørgsmål og svar: 
Er der gardiner i genhusningsboligerne? 
Ja. 
 
Er der lamper? 
Ja, loftsbelysning, men det kan være en god ide at tage ekstra med, hvis man gerne vil have lidt 
hyggeligt lys også. 
 
Hvor længe har man adgang til sin gamle have? 
Hvis man fx skal have planter ud af haven, skal man tage dem inden den 6. juni kl. 7, for der 
begynder Scandi Byg at nedbryde. 
 
Må man tage sine havemøbler med i ungdomsboligerne?  
Ja, man må gerne stille dem på træterrasserne. 
 
Hvornår kan man få nøgle til genhusningsboligen? 
Det kan man, når dem, der pt. bor i genhusningsboligen, er flyttet ud og huset er synet og 
rengjort. Når vi har alle flyttedatoer på plads, vil I høre mere om det.  
 
Kan containeren ved nr. 70 blive trukket ud til vejen og blive åbnet i enden? 
Ja, det sørger Dennis for. 
 
Hvad skal der ske med vinduerne i ungdomsboligerne, så de ikke længere kan åbnes så 
beboerne kan kigge ned i de nærliggende haver? 
Der bliver sat et beslag på, så vinduet på 1. sal kun kan kippes. 
 
Tak for i aften: 
Trine sagde tak for i aften. 
 


