
Velkommen til junis infoblad

Så er vi i gang med sidste etape! Hvad der for to 
år siden næsten virkede uoverskueligt, er nu snart 
en realitet. Om ganske kort tid findes de sidste 
røde huse - som det herover - slet ikke mere.

På grund af sommerferie får I ikke noget infoblad i 
juli måned. Men vi ses i august :)

God læselyst - og god sommer!
 
Mange hilsner
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:
 
Etape 4 
Etape 4 er afleveret og indflytning er sket. Der 
manglede hegn i enkelte haver, men disse er 
nu monteret.
 
Parkering 
P-pladsen ved Etape 4 skal etableres i uge 
23+24+25, hvorfor der er aflukket for parkering 
i disse uger.

Hvis det skal lykkes at få etableret pladsen i 
disse uger, har vi brug for, at det respekteres, 
at der ikke parkeres i området. Tak :)

Dette gælder desuden også på P-pladsen ved 
Etape 3. Her er der dog færre arbejder, og 
derfor vil vi nøjes med at sætte skilt op, når 
P-forbud ønskes.

Der henvises i mellemtiden til parkering andre 
steder – bl.a. på St. Blichersvej.

Etape 5 
Etape 5 er i gang med nedbrydning i det første 
område. Inden sommerferien afsluttes ned-
brydning af Etape 5.
 
Skurby
Byggeledelsesskur og skurbyen ved Etape 5 
er blevet flyttet, og vi vil i resten af byggeperi-
oden have plads ved bolig nr. 21.

Dennis - jeres varmemester

Som I formentlig har set, har Østjysk Bolig 
fået et Driftscenter. Det betyder, at hver enkelt 
varmemester (ejendomsservicetekniker) ikke 
længere kun skal være tilknyttet én afdeling og 
ikke skal bruge tid på at have telefontid – be-
boerne henvender sig i stedet til Driftscenteret, 
som så sørger for, at opgaverne bliver udført. 
 
I Ryhaven vil I dog stadig have Dennis tilknyt-
tet på fuld tid, indtil renoveringen er overstået, 
da han har rigtig mange opgaver i forbindelse 
med den, som det ikke vil give mening at tage 
ham fra. Når renoveringen er overstået, vil det 
formentlig også ofte være ham, der kommer 
i Ryhaven, da han jo kender afdelingen. For-
skellen er så bare, at I skal ringe et andet sted 
hen - og tlf.nr. er 87 44 75 93 :)
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1-års-gennemgang

Den 22. juni bliver der afholdt 1-års-gennem-
gang med Byggeskadefonden i 20 % af de nye 
boliger i Etape 1, 2, 3, A og B. Grunden til, at 
der afholdes denne 1-års-gennemgang, er, at vi 
gerne vil opsnappe eventuelle gennemgående 
fejl i byggeriet.

De 20% har for nylig fået brev om gennemgan-
gen - har du ikke fået noget brev, skal din bolig 
altså ikke gennemgås.

Senere vil der desuden blive afholdt 1-års-gen-
nemgang med entreprenøren i samtlige huse. 
Forud for denne vil I modtage en mangelliste, 
hvorpå I kan notere fejl/mangler, som I har 
opdaget I jeres tid i huset. 

Adgangsforhold 

Vi har lavet et lille kort, der viser, 
hvordan du kan komme rundt 
i afdelingen, nu hvor hele den 
midterste del af Ryhaven er under 
renovering.

Gode råd om græs

Spiring: Spiring af græs afhænger af flere for-
hold: jordtemperatur, fugtighed, lys og hvilke 
græsarter der er sået. Ved en jordtempera-
turen på 8 grader og derover spirer græs efter 
2 til 4 uger.  

Vanding: Som udgangspunkt bør vanding af 
en nysået plæne undgås. Kommer der ikke 
regn indenfor den første uge efter såning, kan 
du gå i gang med at vande plænen.
 
Klipning: Når græsset er blevet 10 cm højt, 
skal det klippes første gang til ca. 5 cm. Først 
når græsset har etableret sig og er blevet tæt-
tere, kan klippehøjden gradvis sænkes. 
 
Gødning: Er der ikke blevet gødet i 
forbindelse med såningen, er det vigtigt at der 
gødes, når slåningen af græsplænen påbe- 
gyndes. Brug plænegødning, og gød gerne 
tre gange om året (april, juli og september).

Haver

Der har, på beboeres opfordring, været 
besigtigelse af flere haver i Ryhaven. Der er 
flere, der undrer sig over, at græsset i deres 
haver er meget uensartet. Vi har været rundt 
at kigge på flere forskellige haver, og vi kan 
meddele, at det ser helt normalt ud. Men det 
er selvfølgelig væsentligt, at man både gøder, 
vander og slår græsset, for at det rigtig tager 
fat. 

Hvis der er bare pletter uden græs, er det 
stadig muligt at hente græsfrø hos Dennis og 
selv så efter.

Ferie

Trine - og dermed genhusningskontoret - 
holder sommerferie i uge 27, 28, 29 og 30.

Dennis holder sommerferie i uge 32, 33 og 
34.

Håndværkerne afholder ferie lidt forskudt, 
men i ugerne 28, 29 og 30 holder rigtig 
mange fri.

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.

Du finder flere  
gode råd om  
græs på vores 
hjemmeside


