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Referat fra byggeudvalgsmøde i afd. 3 – Ryhaven  
14. juni 2017 kl. 16.30 

 
Deltagere:  
Lisbeth Thuesen, Sussi Madsen og Lars Hur (afd. 3) 
Else Christensen, Katja Hillers og Lene Hansen (organisationsbestyrelsen) 
Trine Folmer (GETTO) (ref.) 
Dennis Pedersen og Kristian Jensen (Østjysk Bolig)   
 
Dagsorden: 
Pkt. 1. Status på byggeriet 
Pkt. 2. Hovedtidsplan 
Pkt. 3. Projektforhold 
Pkt. 4. Beboerforhold 
Pkt. 5. Eventuelt 
 
Ad 1) 
Parkering ved Etape 4 er færdig i løbet af to uger. Beplantning af Etape 4 sker til efteråret. Etape 5 
er i gang med at blive nedbrudt og det hele går planmæssigt. Skurbyen er flyttet ned foran nr. 21. 
 
Ad 2) 
Vi følger den sidste udarbejdede tidsplan. 
Sussi: Kunne de ikke lave hegn og havedøre, selvom det regner? 
Kristian: Der er bindinger ift. hegnsmoduler mm. 
Etape 5 får sandsynligvis sået græs i foråret. Sussi: Husk at informere beboerne om det – det er 
vigtigt, at de ved det, før de flytter ind. 
 
Ad 3) 
Der er hvide PVC-ledninger, der skal skiftes, samt enkelte kloaker, som skal skiftes grundet deres 
placering eller dårlige stand. 
Lene: Hvad med rotterne? 
Kristian: Vi har haft en snak med Wisecon og fået et tilbud, men det er dyrt. Så vi kigger på, om det 
kan gribes an på anden måde. Det koster 700.000 kr. at få etableret systemet. 
 
Ad 4) 
Etape 4 er flyttet tilbage til deres nye huse og Etape 5 er blevet genhuset. Meldingen fra 
flyttefirmaet er, at det generelt er gået rigtig fint. Beboerne var klar til at flytte og de virkede 
generelt mere klar i denne etape. De var også mere pligtopfyldende og ansvarsfulde ift. at aflevere 
nøglerne til hinanden.  
Ramadanen og den varme Kristi Himmelfartsweekend var de største udfordringer. Derudover har 
Stofa været svære denne gang ift. overblik og kommunikation. 
Stemningen blandt beboerne er god og de glæder sig alle til, at renoveringen er færdig. 
 
Ad 5) 

1. Opfølgning på beslutningen om at begrænse åbning af vinduer i ungdomsboligerne. 
Løsning udføres i uge 25. 

2. Tidsplanen ift. haver og anlæg udenfor boligerne. Se Ad 2. 
3. Trappe ved p-plads i Etape 4 ved 30´er gruppen. Der er en trappe 5 meter længere henne, 

som man skal benytte. Vi må med tiden se, om der bliver behov for trappe mere. 
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4. Placering af Madam Skrald. Madam Skrald placeres samme sted som tidligere, men rykkes 
længere ud mod Ryhavevej, for at den kan tømmes af vognmanden. Den åbner igen, når 
Etape 5 er færdig. Den blå container står på Ryhavevej. De to trækvogne står ved 
cykelskuret nr. 106. 

5. Indkig i boliger fra bakken ved nr. 54/55A. Ujævnheder på bakken fjernes, så den får et 
blødt udtryk, og derefter sås den til med græs. 

6. Etablering af gennemgang, så der er adgang til legeplads og bus på ringvejen. Der laves 
en gennemgang ved Johannes Ewaldsvej. Der er adgang til legepladsen jævnfør infoblad 
for juni. 

7. Gennemgang 1 + 5 år og tidsplan for udbedringer. Se infoblad for juni. 
8. Tilstanden i de afleverede haver: muldlagets tykkelse, byggeaffald, ujævnheder og 

sammenkørt jord. Sussi: Jeg har gravet rødder og store fliser op af min have. Der er 
mange, der snakker om det. Lisbeth: Man havde en forventning om, at der var kørt muld 
ind. Det havde været fint med en forventningsafstemning ift. aflevering af haverne. Dennis: 
De skraber muldlaget væk og så er jorden meget leret. Kristian: De afleverer det, som der 
står i udbudsmaterialet ”at jorden bliver genanvendt”. 


