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Velkommen til novembers infoblad

- og til det allersidste infoblad, du får i denne 
renovering. På fredag får den sidste etape 
nøglerne til deres nye huse, og dermed er godt 
to års renovering ved at være overstået.

I denne sidste udgave kan du blandt andet 
læse om genhusningskontoret og udvendigt 
arbejde.
 
God læselyst - og tak fordi du har læst med!
 
Mange hilsner
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

mangelgennemgang og er klar den 1. decem-
ber kl. 12.00.

Selvom I er spændte på indflytning, er det 
vigtigt, at I ikke går ind på byggepladsen før kl. 
12.00. Først da er det ikke byggepladsområde 
længere. 

Hvis vejret tillader det, vil de sidste P-pladser 
blive asfalteret i uge 50, hvorfor de lukkes 
mandag kl. 6.00 til fredag kl. 17.00 i uge 50. 
Desuden bliver der lidt kantstensarbejde, 
hvor vi evt. vil markere op lokalt, at der ikke 
må parkeres i uge 49. Jeg håber meget, I vil 
hjælpe med ikke at holde uhensigtsmæssigt 
parkeret, så vi kan få dette stykke arbejde af-
sluttet også – følg venligst de skilte der op-
stilles løbende :)

Beplantning i Etape 4 er påbegyndt. Det af-
sluttes i uge 49.

Beplantning og det sidste græssåning på 
fællesarealer i Etape 5 og fællesarealet ved 
boldbanen mv. kan på grund af årstiden blive 
nødvendig at udføre til foråret 2018, men vi 
arbejder videre indtil vejret ikke tillader det 
længere.

Vi vil fjerne skurby osv. op til jul.

Vi er tæt på målstregen – så tak for samarbej-
det fra min side :)

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:

Vi nærmer os aflevering af Etape 5 – vi arbej-
der ihærdigt med at nå mest muligt udvendigt. 

På den vedlagte færdiggørelsesplan kan I se, 
hvordan det udvendige arbejde med belæg-
ninger, skure, hegn, haver osv. forventes 
færdiggjort. Det er ikke muligt at være mere 
præcis end dette – vi kan evt. nå lidt mere/ lidt 
mindre end anført alt afhængig af vejrlig mv.  
 
Boligerne mangler kun indvendigt den sidste 



‘Så er vi snart i mål’-festen
 
Den 25. oktober mødtes både Østjysk Boligs 
personale, Scandi Bygs håndværkere og I be-
boere til en fejring af, at renoveringen snart var 
i mål. Det var en rigtig hyggelig dag med varme 
pølser, kolde fadøl og godt selskab.

Til fejringen holdt Østjysk Boligs direktør, Allan 
Søstrøm, en lille tale, hvori han blandt andet 
takkede jer beboere for jeres samarbejdsvil-
lighed og for jeres store tålmodighed i reno-
veringsprocessen, som har været usædvanlig, 
fordi de fleste af jer har boet på byggepladsen, 
mens jeres huse er blevet renoveret. Det har 
krævet ekstrameget af jer.

Hvordan bor I? 

Vi er blevet spurgt, om vi kan skrive lidt om de 
nye huse, da det er sjovt at vide, hvor mange 
forskellige huse der nu er i Ryhaven. Inden 
byggeriet for alvor gik i gang, skulle I beboere 
træffe nogle valg, som har betydning for boli-
gens indretning. Her kan I se, hvordan valgene 
er faldet ud: 

Type A1, facadehus, åbent køkken, 4 rum – 35 stk.
Type A2, facadehus, lukket køkken, 4 rum – 27 stk.
Type A3, facadehus, lukket køkken, 5 rum – 11 stk.

Type B1, gavlhus, åbent køkken, 4 rum – 13 stk.
Type B2, gavlhus, lukket køkken, 4 rum – 12 stk.
Type B3, gavlhus, lukket køkken, 5 rum – 2 stk.

Type C, 1 rum – 12 stk.
Type C1, åbent køkken, 3 rum – 7 stk.
Type C2, lukket køkken, 2 rum – 0 stk.
Type C3, åbent køkken, 2 rum – 5 stk.

Tak fra genhusningskontoret

Jeg – Trine – vil gerne sige jer beboere et 
stort TAK – tak for, at jeg har fået lov til, som 
konsulent, at være med fra start til slut i en 
renovering. Det er ikke en selvfølge, det er et 
privilegium. 

Sikke en rejse jeg har været på som be-
boerkontakt under renoveringen af Ryhaven. 
Det har været en rejse, hvor ruten ikke altid 
var den lige og direkte vej, men hvor bump og 
omveje var med til at forme en rejse, som endte 
med at være fuld af alvorlige, skønne og sjove 
oplevelser. 

Jeg er glad for at have Ryhaven med i baga-
gen, mødet med alle jer beboere, mødet med 
en tid og et område fuld af forandring, hvor tårer 
kunne betyde glæde såvel som frustration. 

TAK for jeres lyst til at samarbejde, løse og 
være i dialog – det er altafgørende for en bebo-
erproces, der skal gå hånd i hånd med byggeri-
et. Jeg ønsker jer alle det bedste for fremtiden 
og for Ryhaven.



Møbler
 
Mange af jer har budt ind på de møbler, som 
har været brugt i genhusningen. Det er dejligt, 
at så mange gerne vil være med til at genbruge 
møblerne. Der har især være rift om senge og 
skabe, og vi har desværre ikke kunnet indfri al-
les ønsker. Derfor har nogle af jer allerede fået 
afslag på køb fra Trine.

Så snart vi har et overblik over, hvor og hvornår 
de solgte møbler skal afhentes, bliver I kontak-
tet af Trine. 

Møblerne skal formentlig afhentes i perioden 4.- 
8. december. 

Varme

Der var været problemer med varmeanlæggene 
i husene flere steder - det har ikke været muligt 
at få det så varmt, som man gerne vil have det. 
Derfor kommer Scandi Byg og indstiller alle 
anlæg på ny.

I får nærmere besked direkte fra Scandi Byg, 
når de har planlagt processen nærmere. De vil 
komme i løbet af december, og hvert besøg vil 
vare i ½-1 time.

Tak for nu-hygge

Dennis og Trine vil gerne siger tak for et godt 
samarbejde i løbet af renoveringen – og de vil 
gerne sige det med lidt godt til ganen og en god 
snak om en renovering, der snart er fortid. 

De håber på at se så mange af jer, som muligt 
– både børn og voksne – torsdag den 14. 
december kl. 16-18 i Fælleshuset. 

De glæder sig til et par hyggelige timer med jer 
:) 

Trine og Dennis  
holder hygge i fælles-

huset den 14. december 
- de håber at se dig 

:)



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.

Hvad synes du om processen? 

Vi vil rigtig gerne høre din mening om bebo-
erprocessen under renoveringen. Hvis du har 
tid og lyst, må du meget gerne skrive nogle få 
linjer til Trine i forhold til, hvad du synes, der har 
fungeret godt og skidt i f.eks. beboerkontakten, 
informationen, kommunikationen, genhusnin-
gen, møderne mm. 

Det er udelukkende til Trines eget brug og dine 
oplysninger videregives ikke. Du kan sende dit 
input til trine@getto.dk.

Kontakt fremover

Du kan selvfølgelig stadig kontakte Østjysk 
Bolig, hvis du har brug for hjælp. Nu er det blot 
Driftscenteret, du skal henvende dig til, i stedet 
for Trine.

Driftcenteret finder du på Hasle Centervej 219, 
1.th. og der er åbent for personlig og telefonisk 
henvendelse alle hverdage mellem klokken 
7.15 og 9.00, og torsdag også mellem klokken 
15.00 og 17.00. Telefonnummeret er 87 44 75 
93. Du kan også altid sende en mail til  
driftscenteret@vm-ojba.dk.

Genhusningskontoret

Genhusningskontoret har sidste åbningsdag 
den 14. december – til festen. Fra og med den 
14. december lukker beboertelefonen og bebo-
ermailen.


