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Velkommen til septembers infoblad

Regnen er kommet og det er blevet gråt og koldt. 
Heldigvis kan de fleste af jer søge ly i jeres nye 
huse - og de sidste af jer kan snart gøre det 
samme.

I denne måneds infoblad kan du blandt andet 
læse om parkeringspladser og en flyttekasse. 
Men derudover begynder det at tømme ud i 
læsestoffet - vi er ved at være så langt i proces-
sen, at der ikke er så meget nyt at skrive - og det 
er jo en god ting :)
 
God læselyst!
 
Mange hilsner
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:

Etape C og 5 går stadig planmæssigt. 

Der blev i sidste uge monteret endnu seks bo-
liger, og i uge 39 og 40 monteres de sidste.

Som I formentlig også har fornemmet, kom-
mer der mere nedbør, end der plejer på dette 
tidspunkt af året, så monteringen er ikke uden 
udfordringer. 

Ift. færdiggørelse af husene indvendigt giver 
det ikke problemer, men det er klart, at det kan 
være udfordrende at etablere haver med den 
mængde nedbør, der kommer og som skal 
sive væk eller fordampe, inden haverne kan 
laves – men vi gør hvad vi kan :) 

Som nævnt i sidste infoblad gælder parke-
ringsforbuddet på sydsiden/fortovssiden af 
Ryhavevej ned til St. Blichersvej også i uge 
39+40, hvor der kommer huse på blokvogne.
 
Det er VIGTIGT, at dette overholdes, for at 
kran og lastbil kan komme frem. Tak :)

etape 5:
26/9/16 - 23/2/17



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.

Forsvundet flyttekasse
 
En beboer i Etape 4 har desværre været uhel-
dig at miste en flyttekasse. Den har været efter-
lyst hos flyttefirmaet, men de har den desværre 
ikke. Derfor håber beboerne nu, at den måske 
er blevet afleveret hos en anden beboer i Etape 
3 eller 4 - og at den beboer måske ikke har 
opdaget det endnu. Derfor har vi lovet bebo-
eren at bede alle i Etape 3 og 4, der stadigvæk 
har fyldte flyttekasser stående, om at kigge i 
dem - og hvis én af dem indeholder et kaffestel 
mm., som du ikke genkender, så kontakt Trine - 
så bliver en af dine naboer meget glad :)

Parkeringspladser

Ligesom det er blevet gjort i sydenden af afde-
lingen, vil parkeringspladserne i den nordlige 
del af Ryhaven også blive tegnet op, så der 
ikke er tvivl om, hvor tæt man skal holde, for at 
alle kan være der. Dette vil ske til sidst i reno-
veringen. 

De tre handicappladser, der allerede er mar-
keret, skal selvfølgelig kun bruges af handi-
cappede :)

Vi er i gang med at  
planlægge, hvordan  

renoveringens afslutning 
skal fejres - det hører I 

 mere om :)


