
 

 

15. december 2016 

Kære beboere i Ryhaven – Etape 4 og 5 

Scandi Byg har desværre meddelt os, at tidsplanen for Etape 4 og Etape 5 ikke er mulig at 

overholde. Vi har derfor været nødt til at revidere tidsplanen for den resterende del af 

renoveringen af jeres afdeling, og det kommer desværre til at gå ud over jer. 

 

Forsinkelsen i tidsplanen skyldes disse uforudsete forhold: 

 Det har vist sig, at de gamle vandledninger under Ryhaven er så ødelagte, at de skal 

udskiftes. Det var ikke en del af den oprindelige plan at udskifte alle ledninger, og det 

har derfor betydet et væsentlig større gravearbejde for Scandi Byg end først antaget. 

 

 De eksisterende brandveje i afdelingen har vist sig at være for smalle, og 

brandmyndighederne har derfor bedt os om at lave dem bredere eller at gentænke 

brandvejsnettet. Vi vil nødigt lave dem bredere, da det vil betyde, at jeres haver mange 

steder vil blive mindre. Derfor har vi været nødt til at gentænke brandvejene, og det 

betyder blandt andet, at der bliver bygget en ny brandvej i afdelingen. Hele denne 
proces har selvfølgelig også kostet tid for Scandi Byg. 

Den nye tidsplan ser nu således ud: 

Etape 4: 01.11.16 – 31.03.17 ændres til 01.11.16 – 19.05.17  

Etape 5: 01.04.17 – 30.09.17 ændres til 19.05.17 – 30.11.17  
(de præcise datoer for Etape 5 ligger ikke helt fast endnu, så dette er cirka-datoer) 

 

Forsinkelsen for beboerne i de enkelte etaper betyder: 

Etape 4, der er genhuset nu, skal være genhuset i ca. halvanden måned mere, end den 
oprindelige plan var. 

Etape 5 skal ikke genhuses i længere tid, men derimod senere end den oprindelige plan var. 

Trine Folmer (beboerkontakt) ringer rundt til Etape 5’s beboere i næste uge for at drøfte den 

foreløbige genhusningsplan. Hvis I har spørgsmål eller udfordringer på baggrund af dette brev, 

kan I drøfte det dér. I er også altid velkomne til at ringe eller sende en sms til beboertelefonen 
på tlf. nr.: 2891 9808 eller til at skrive en mail til beboermail@ojba.dk. 

Vi er meget ærgerlige over ændringerne i tidsplanen, men forsinkelsen kan desværre ikke 

undgås. Vi håber på jeres forståelse og på, at det gode samarbejde med både jer og Scandi Byg 
vil fortsætte.  

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Mange hilsner 

Østjysk Bolig 


