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Referat fra byggeudvalgsmøde i afd. 3 – Ryhaven  
12. oktober 2017 kl. 16.30 

 
Deltagere:  
Sussi Madsen og Lisbeth Thuesen (afd. 3) 
Katja Hillers (organisationsbestyrelsen) 
Trine Folmer (GETTO) 
Kristian Jensen, Dennis Pedersen og Vibeke Harder (ref.) (Østjysk Bolig) 
 
Dagsorden: 
Pkt. 1. Status på byggeriet 
Pkt. 2. Hovedtidsplan 
Pkt. 3. Projektforhold 
Pkt. 4. Beboerforhold 
Pkt. 5. Eventuelt 
 
Ad 1) 
Kristian: De sidste bokse i Etape 5 er monteret, og de er godt med indvendigt. Den megen regn 
giver problemer udvendigt, der er derfor blevet kørt mere jord ind. De arbejder også i uge 42. 
 
Dennis og Kristian har været på mangelgennemgang i Etape C (ungdomsboliger), og det så rigtig 
fint ud. 
 
Ad 2) 
Kristian: Indflytning i Etape 5 bliver den 1. december. Det indvendige er færdigt dér, og så meget 
som muligt af det udvendige. Der bliver plantet til foråret. 
 
Ad 3) 
Kristian: Badekabiner i 1-værelsesboligerne er blevet fuget, så der ikke længere sprøjtes på 
vaskemaskine/tørretumbler. 
 
Kristian: Vandledninger i jorden ved Etape 1 har været nødvendige at skifte, og nogle kloakker har 
været nødvendige at flytte, da de ikke lå der, hvor tegningerne viste. 
 
Kristian: Solcellerne på fælleshuset er nu i drift.  
 
Kristian: Regnvandsbassinnet: Overholder ScandiBygs løsning reglerne? Det undersøger vores 
rådgivere COWI pt. 
 
Kristian: Beplantning af fællesbede: Peter skulle have sendt forskellige bud til i dag, men det har 
han ikke nået. Kristian taler med både Peter og Allan O om beplantning, og afdelingsbestyrelsen 
bliver taget med på råd, når der foreligger muligheder. 
 
Kristian: Der er gang i 1-årsgennemgang af Etape 1, 2 og 3. Der er ikke kommet ret mange 
mangellister fra beboere, og det anser vi som et godt tegn. 
 
Kristian: Der er problemer med varme i Etape 4. Anlæggene er blevet indstillet forkert. Det tager 
Kristian fat på i morgen. Forhåbentlig kan det udbedres i næste uge. 
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Ad 4) 
Trine: Connie er i gang med genudlejning af de nye huse – både interne og eksterne flytninger. 
Der er i alt 20 huse, der skal lejes ud efter renoveringen. 15 4-værelses, 1 3-værelses og 4 1-
værelses. De er pt. udbudt internt – de interne flytninger aftales nemlig før de eksterne. Det tyder 
dog på, at mange af de interne, der står på venteliste, ikke ønsker at flytte alligevel. Mange er også 
flyttet i løbet af processen, så de fx er flyttet direkte fra genhusning. Alle tomme huse i Etape 5 
bliver lejet ud pr. 1/12. De nye i de andre etaper, der har været brugt til genhusning, udlejes pr. 
15/12. 
 
Trine: Flytteperioden for Etape 5 er 1. december fra kl. 12, hvor nøgleudlevering starter, til den 8. 
december. 
 
Trine: Sidste åbning i genhusningskontoret bliver formentlig den 14. december. Der bliver et 
æbleskivearrangement i den forbindelse. Det beskrives i novembers infoblad. 
 
Trine: Der kommer formentlig noget evaluering af kommunikationen/Trines rolle ifm. renoveringen. 
 
Ad 5) 
Møbler i genhusningsboliger, indkøbt af projektet, skal tilbydes til beboerne for småbeløb. Man 
skal selv hente det, skille det ad osv. Trine laver opslag og sender rundt til godkendelse, inden det 
omdeles i november. Pengene går til festen i forsommeren. Er der mange om buddet, bliver der 
trukket lod. De møbler, der ikke bliver solgt, bliver stående til de nye ungdomsboligbeboere, som 
så kan beholde dem eller skille sig af med dem.  
 
Hegn ved fælleshus: Laves når resten af Etape 5 er færdig. 
 
Regnvandspytter på stier: Det gennemgås, når det hele lige har sat sig. Der skal selvfølgelig ikke 
være store vandpytter på stierne. Kristian følger op. 
 
Jordvold ved nr. 49: Bliver udjævnet. 
 
Der er stadig rigtig mange planter på plantehotellet – men ikke ret mange af dem er fra Etape 5. I 
næste infoblad laves der en opfordring til at få dem hentet hjem. 
 
Vaskeri: Ungdomsboliger vil gerne have lavet reserveringssystem. Det kan de gøre, når 
genhusning er slut. Låsen i vaskeriet skiftes den 15. december. 
 
Ungdomsboliger: I de ungdomsboliger, hvor der allerede er flyttet unge ind, bliver vinduerne låst, 
så de kun kan kippes, når der er udskiftning – vi kan ikke gøre det, mens de bor der. I alle andre 
ungdomsboliger er der blevet låst. 
 
Vi ser tiden an, ift. om det er nødvendigt at afholde flere byggeudvalgsmøder. 


