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Referat fra etapemøde 3 
Renovering i Ryhaven, afd. 3 

31. marts 2016 kl. 19.00 
Fælleshuset nr. 65  

 
Fremmødt:  
Beboere fra etapen 
Søren og Trine (Bascon)  
Kristian (ØB)  
Peter (Scandi Byg)  
 
 
Dennis og Vibeke havde ferie, og Connie var syg. Trine har skrevet referatet, men da hun også 
var ordstyrer, er det kun de væsentligste emner og spørgsmål, der er ført til referat. 
 
Dagsorden:  
 

1. Velkomst, rammen for mødet og introduktion af de fremmødte – Trine/Kristian 

2. Status på byggeriet nu og for Etape 3 – Peter  

3. Flytning og genhusning – Trine  

4. Spørgsmål og svar – alle  

5. Tak for i aften 

 
Ad 1) 
Kristian bød velkommen og Trine fortalte om mødets formål – nemlig at få stillet de 
spørgsmål, man sidder med. Hun præsenterede de medarbejdere mm., der var med.  
 
Ad 2) 
Peter fortalte om fremgangsmåden for Etape 3, hvor emnet parkering blev drøftet. 
Parkeringspladserne bliver tilgængelige igen i den nordlige del af Ryhaven, efterhånden som 
de udvendige arbejder færdiggøres. Det er disse parkeringspladser, man kan benytte, samt 
parkering langs Ryhavevej og St. Blichersvej. Parkeringspladserne i den sydlige ende vil blive 
lukket af i hverdagene, når renoveringen pågår. Der kommer mere info om parkering i 
infobladene. 
Tidsplanen bliver fulgt som planlagt. 
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Ad 3) 
Trine har telefonisk og via besøg været i dialog med alle beboerne i etapen. Der er omdelt 
aftaler vedr. genhusning til alle beboere i Etape 3 og mange er underskrevet. Nu er det 
flyttemændene der som det næste tager kontakt til jer og aftaler et første besøg, hvor de 
sammen med jer får et overblik over flytningen og får talt med jer om, hvordan og hvornår 
flytningen skal foregå. Hvis I har spørgsmål til nedpakning, særlig indbo eller andet der 
vedrører flytningen, så er det Tina fra flyttefirmaet (40 55 31 58), I skal snakke med om det. 
 
Ad 4) 
Vedr. boligsikring 
Spørgsmål: Kan man efter sin genhusningsperiode risikere at blive trukket i boligsikring, hvis 
man har været genhuset til en billigere husleje end normalt? 
Svar: Udbetaling Danmark har oplyst, at bare man lader være med at flytte sin 
folkeregisteradresse til genhusningsboligen, men lader den blive på den gamle adresse, vil 
man ikke blive trukket i boligsikring. 
Vedr. merafgift 
Spørgsmål: Hvis man betaler merudgift på eksempelvis et køkken, hvornår stopper man så 
med at betale det? 
Svar: Merlejen vedr. køkken/bad stopper den dato man flytter i genhusningsboligen. 
Vedr. forsikring af indbo 
Spørgsmål: Er flyttekasserne og dets indhold forsikret af Jydsk Flytteforretning under 
opmagasinering?  
Svar: Ja, flyttekasserne er forsikret såfremt at flyttekasserne er pakket forsvarligt. Dvs. 
tungere effekter i bunden og lettere i øverste del af kassen. Porcelæn mv. skal indpakkes i 
papir. Såfremt nogle af beboerne ønsker vejledning omkring nedpakning, kan flyttefirmaet 
give instruktion, når de besøger dem. 
Spørgsmål: Hvorfor skal beboerne meddele deres egen forsikring, at de har indbo 
opmagasineret hos jer? 
Svar: Det er helt almindeligt ifølge Dansk Møbel Transport Forenings regler, at kunder, der 
har bohave opmagasineret, giver deres forsikringsselskab besked. 
Vedr. flytning 
Flyttefolderen lå på bordene og beboerne kunne tage den med hjem. I den står der, hvad man 
skal forholde sig til. Flyttefolderen ligger også på Østjysk Boligs hjemmeside. 
Der ligger flyttekasser i vaskeriet, som man kan hente. Beboerne skal selv pakke ned, men det 
er flyttefolkene, der flytter indboet.  
Vedr. affald 
Der er sat en ekstra container op i Ryhaven ved nr. 41. Den er til storskrald og ikke alm. 
husholdningsaffald. Derudover skal man stadig huske at bruge gennemsigtige affaldssække til 
sit storskrald. 
Vedr. tømning af husene 
Spørgsmål: Skal overdækning ved terrasser tages ned?  
Svar: Nej, det klarer nedbryderen. Men I skal rydde alt det, I kan, både ude og inde.  
Stort byggeaffald, som fx et skur, der skal pilles fra hinanden, skal ikke til storskrald. Læg det 
fx i haven.  
Hylder, skabe og andre ting, I selv har sat op, skal også fjernes fra husene, inden I flytter.  
Gulvtæpper – væg til væg – skal fjernes, hvis man kan. Hvis de er limet eller sømmet fast, så 
kan de blive liggende.  
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Vedr. Stofa 
Stofa lukkes kollektivt, så I slipper for at betale for oprettelse af abonnement igen.  
Når I skal flytte tilbage igen til jeres nye huse, skal I selv kontakte Stofa og bestille de 
løsninger, I ønsker. 
 
Ad 5) 
Tak for et godt og behageligt møde. Husk, at I altid kan tage kontakt til Trine i 
genhusningskontoret eller via beboertelefonen eller mail.  
 


