
 
 

 

Referat fra Etapemøde 4 vedr. renovering i Ryhaven afd. 3 

Mandag den 3. oktober 2016 kl. 19.00 i fælleshuset nr. 65 

 

Fremmødt: 

Ca. 14 husstande 

Trine Blicher Folmer (GETTO) 

Cuno Mouritsen (Scandi Byg) 

Claus Schytt Larsen (Bascon) 

Kristian Wind Jensen, Connie Koppel, Dennis Pedersen og Lene Willis (Østjysk Bolig) 

 

Dagsorden:  

Pkt. 1. Velkomst, rammen for mødet og introduktion af de fremmødte 

Pkt. 2. Status på byggeriet nu og for Etape 4 

Pkt. 3. Flytning og genhusning – vær klar samt praktiske informationer 

Pkt. 4. Spørgsmål og svar  

Pkt. 5. Tak for i aften 

  

Velkomst: 

Kristian byder velkommen til mødet og fortæller om mødets formål: At få svar på alle de 

spørgsmål, man sidder med. Kristian præsenterede medarbejderne, og de ansatte ved de eksterne 

firmaer, der var med.  

 

Status på byggeriet nu og for Etape 4: 

Cuno fortalte kort om, hvad der sker lige nu i de forskellige etaper. Etape 4 skulle gerne gå lige så 

godt som Etape 3, men desværre går vi jo vinteren i møde og vejret er der ingen der kan gøre 

noget ved.  

 

Nede ved prøvehuset står der en stor kran, som i morgen skal ”krane” Dennis´ kontor.  

 

Scandi Byg har været inde at teste boligerne i forhold til lyd, tæthed osv. Lyden ligger mellem 10 

og 16 decibel under det tilladte, hvilket er positivt.  

 

Et uvildigt firma er ansat til at lave en indeklimaundersøgelse i to tilfældige boliger. Alle 

testresultater bliver offentliggjort på Østjysk Boligs hjemmeside.  

 



Ved indflytning i de nye huse skal man forvente, at der efterfølgende vil blive arbejdet med 

beplantning og færdiggørelse af haver. 

  

I Etape 3 er der langt mere flow i både nedbrydning og genopbygning, end der var i Etape 1 og 2. 

  

Flytning og genhusning: 

Trine gennemgik kort dokumentet ”Vær klar når flyttemanden kommer”. Det er vigtigt, at I tager 

stilling til, hvilke ting der skal flyttes med i genhusning og hvad der skal opmagasineres. Dette skal 

gøres, inden flyttemændene kommer, og ikke imens de er ved at flytte tingene.   

 

Er der mulighed for at se en ungdomsbolig inden man flytter ind? Man kan låne en nøgle hos 

Dennis, så man kan se en ungdomsbolig. 

 

Genhusningsaftalen kan afleveres i dag til Trine, på Dennis´ kontor eller i postkassen ved 

prøvehuset. 

 

Der er rullegardiner, dørmåtter, loftslamper, grydesæt og bruseforhæng i alle ungdomsboliger, 

som skal bruges til genhusning.  

 

Der ligger mange informationer på Østjysk Boligs hjemmeside, som I kan læse, og alle har fået 

udleveret folderen: Genhusning & flytning. 

 

Der er flyttekasser i vaskeriet, som man selv skal hente, og man skal selv pakke sine ting. Følg de 

gode råd i folderen ”Genhusning & flytning”.  

 

Senest søndag den 12. november skal nøglen til det gamle hus afleveres. I skal dog beholde en 

nøgle til det gamle hus, da den skal bruges til postkassen under genhusningsperioden.  

 

Spørgsmål og svar: 

Persienner og gardiner skal også afmonteres ved fraflytning. Hvis man har væg til væg tæpper på 

gulvene, må de gerne blive liggende.  

 

Hylder, skabe og andre ting, I selv har sat op, skal fjernes, inden I flytter.  

 

Skal overdækkede terrasser tages ned? Nej, det gør nedbrydningsfirmaet. 

 

Hvis man er meget øm over nogle ting f.eks. malerier, vaser osv., så bør man selv flytte dem.  

 

Benzinholdige maskiner, gasflasker og jord må ikke opmagasineres.  

 



Må man opmagasinere tømte havekrukker? Det undersøges. 

 

De ting, som er opmagasineret, kan man ikke komme til i genhusningsperioden.  

 

Der er selvfølgelig slid på genhusningsboligerne, som I ikke hæfter for. Men sker der skader, skal I 

selv hæfte for dette. Vi anbefaler, at I ikke borer huller i væggene. Der laves flyttesyn på alle 

genhusningsboligerne.  

 

Er der særlige forhold, hvor I har brug for hjælp, skal i kontakte Dennis og Trine. Gerne i god tid.  

 

Internet og tv betales af Østjysk Bolig i genhusningsperioden. I skal dog selv ringe til udbyderen og 

fortælle, at I er genhuset. I skal, hvis I har Stofa, selv opsige aftalen (se Østjysk Boligs hjemmeside). 

 

I skal ikke meddele hverken Postnord eller folkeregisteret, at I flytter i genhusning. I skal dog selv 

kontakte jeres forsikringsselskab og orientere om, at I er genhuset. Og I skal samtidig fortælle, 

hvor jeres ting er opmagasineret (se folderen om genhusning og flytning). 

 

I skal ikke betale for el, vand og varme under genhusningen.  

 

Pga. sikkerhedsforhold er der adgang forbudt på byggepladsen. 

 

Der er et plantehotel, hvor jeres planter kan opbevares.  

 

Beboeren, der skal genhuses i nr. 71, har mulighed for opbevaring af haveting under 

genhusningsperioden. 

 

Trine kan træffes i genhusningskontoret hver tirsdag fra 14-16 eller 16-18.  

  

Tak for i aften: 

Trine har en plan over, hvornår man kan få nøglen udleveret til genhusningsboligen.  

 


