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Tidsplan for renoveringen
 
I torsdags modtog Etape 4 og 5 brev om, at 
deres etaper desværre bliver forsinket. I kan 
se brevet på Østjysk Boligs hjemmeside, 
hvis I vil læse, hvorfor vi desværre har været 
nødt til at ændre i tidsplanen.  

Renoveringen bliver forsinket med cirka halv-
anden måned – det betyder, at den først er 
helt færdig omkring 1. december 2017. Det 
er ikke med vores gode vilje, at vi har været 
nødt til at lave denne ændring, men det er 
desværre uundgåeligt. 

Vi håber på, at vejret fortsætter med at være 
så mildt, som det er nu – så giver det i hvert 
fald ikke grund til yderligere forsinkelser.

Allergien blev væk

Sussi Madsen, Ryhaven 35, har i mange år 
taget allergimedicin dagligt. Da hun i sidste 
måned flyttede i genhusning i et nyt hus, 
kunne hun hurtigt mærke, at hendes allergi 
blev bedre, og nu er hun faktisk helt stoppet 
med at tage medicin. Det er da fantastisk!

Velkommen til novembers infoblad

Julen nærmer sig, og vi i Østjysk Bolig vil gerne 
ønske alle i Ryhaven en rigtig god jul og et godt 
nytår. Tænk, hvordan Ryhaven så ud for et år 
siden – 2016 har været et vildt år.

God læselyst og mange julehilsner  
fra alle i Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:

Etape 3 er afsluttet, og der mangler kun at 
blive udbedret ganske få ting udvendigt. Disse 
vil blive udbedret umiddelbart inde i det nye år.

Eventuelle mangler i boligen, der vedrører 
Scandi Byg, vil blive udbedret enten i denne 
uge eller umiddelbart efter nytår, hvor vores 
servicemand kan få adgang. Jeg håber, I kan 
være behjælpelig med at skaffe adgang for 
ham til boligen. I vil blive kontaktet herom 
løbende – i første omgang ved, at han ringer 
på hos jer. 
 
Fælleshuset er færdigt, men det olierede gulv 
skal hærde op til efter nytår. De specielle 
naturstensklinker, der skal lægges i foyeren, er 
desværre forsinket med containerskibet, men 
vi håber, de kommer inden jul, så de kan være 
lagt enten inden jul eller i ugen efter nytår. 

Gæsteværelserne er færdiggjort til jul og skal 
benyttes i juleferien.

Etape 4 går planmæssigt, og vi har været 
forskånet for væsentligt vintervejr, der har kun-
net forsinke os – lad os håbe på, det fortsætter 
efter nytår :)

I forhold til beplantning i Etape 1, 2 og 3 har 
vi fingeren på pulsen hele tiden for at træerne 
får de bedste vækstbetingelser, og vi kigger 
selvfølgelig på, om vejret er egnet til at plante, 
men realistisk set vil det først blive udført til 
foråret.



OBS:

Genhusningskontoret er  
lukket den 22. december 
 og mellem jul og nytår. 

Første åbningsdag efter nytår
er torsdag den 5. januar 

kl. 14.00-16.00.

Sætningsskader

Sætningsskader – både store og små revner 
– er helt normale i nybyggeri. Vi kigger 
selvfølgelig på dem ved mangelgennemgan-
gen, men for at huset får tid til at sætte sig 
helt, så bliver det umiddelbart først udbedret 
ved 1-års- eller 5-årsgennemgangen. Store 
skader kan selvfølgelig udbedres med det 
samme. Kontakt Dennis, så han kan komme 
at kigge på det.

Parkering ved børnehaven

Man må ikke parkere ved postkasserne ved 
børnehaven. Derfor er der nu blevet markeret 
med gul på vejen, så der ikke er noget at være 
i tvivl om.

Peter er tilbage

Den tidligere byggeleder fra Scandi Byg, 
Peter Duch Holm, er tilbage i Ryhaven. Her vil 
han, sammen med Jørgen Bundgaard Jen-
sen, igen fungere som byggeleder.

Etape 5

Vil I gerne have fliser, sten, planter eller andet 
med fra jeres gamle haver, så vil det være en 
god idé allerede nu at lave en aftale med en 
nabo el.lign. om, at de kan have det i deres 
have i den tid, I skal genhuses. I skal nemlig 
selv sørge for at få det flyttet; det er ikke nok 
at sætte et skilt på tingene, for det ser nedbry-
derne simpelthen ikke.



Nyt fælleshus

Det nye fælleshus i nr. 10B står meget snart klar. I februar kommer de nye møbler, og derefter vil 
afdelingsbestyrelsen invitere til åbning og indvielse af huset. Det vil fortsat være Lene N. Madsen, 
der står for udlejningen af fælleshuset. 

Etape 4

Husene i Etape 4 er nu alle nedbrudt, og op-
bygningen af de nye kan snart starte.

Etape 3

De sidste gelændere, trapper osv. i Etape 3 
bliver færdige umiddelbart efter nytår. Baldaki-
nen ved nr. 43 udskiftes, så den ikke rager så 
langt ud over trappen – pt. kan det godt føles 
som om, man støder ind i den med hovedet, 
når man går under. Det gør man kun, hvis 
man er meget høj, men det bliver lavet om 
alligevel.

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.

GOD JUL
OG

GODT NYTÅR

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


