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Referat fra byggeudvalgsmøde i afd. 3 – Ryhaven  
30. maj 2016 kl. 19.00 

 
 
 
Deltagere:  
Lisbeth Thuesen, Sussi Madsen, Lars Hur og Mette Rosenstedt (afd. 3) 
Else Christensen, Lene Hansen, Leif Scherrebeck og Katja Hillers (organisationsbestyrelsen) 
Søren Ejsing og Trine Folmer (Bascon) 
Allan Søstrøm, Kristian Jensen og Vibeke Harder (ref.) (Østjysk Bolig)  
 
Dagsorden: 
Pkt. 1. Status på byggeriet og hovedtidsplan 
Pkt. 2. Beboersamarbejdet og genhusningsopgaven 
Pkt. 3. Byggepladslogistik 
Pkt. 4. Projektforhold 
Pkt. 5. Eventuelt 
Pkt. 6. Næste møde 
 
Else (formand for byggeudvalget) bød velkommen.  
 
Ad 1)  
Søren: Der er ingen ændringer af hovedtidsplanen. Jorden driller i Etape 1 og 2 ift. færdiggørelse 
af haver – maskinerne synker i pga. den megen regn. Vi kommer derfor desværre ikke til at kunne 
leve op til de tidsplaner, vi har fremsat for de to etaper. Ryhaven ligger på en gammel mose, så 
jorden er våd i forvejen. 
Mette: Græsplænen ”synker ind under” terrasserne. 
Søren: Det undersøger vi nærmere. 
 
Kristian: Vi er i løbende dialog med Scandi Byg om, hvorvidt vi kan ændre i tidsplanen, så vi kan 
optimere ift. årstiderne. Fx kan vi måske lave tilbageflytning af flere omgange i etaperne, da det 
giver problemer, når rigtig mange skal flytte samtidig. Dette betyder ikke, at nogen skal flytte 
senere tilbage, men nogen skal måske flytte tidligere. 
 
Kristian: Vi burde have meldt bedre ud ang. at gartnerarbejde først kan laves, når vejret tillader 
det. Det KAN ikke laves, når det regner meget. 
 
Mette: Det tager meeeeget lang tid, før mit vand bliver varmt. I køkkenet bliver det slet ikke rigtig 
varmt. 
Søren: Vi kigger på det. 
 
Sussi: Hvordan går det med toiletterne? Det blev jo fortalt, at de sprøjter. 
Søren: Der blev lavet forsøg med at skrue ned for vandmængden. Det har umiddelbart løst 
sprøjtegenerne. Nu skal vi bare være helt sikre på, at de gamle kloakrør stadig bliver spulet godt 
nok med den lavere vandmængde. 
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Ad2)  
Trine: Planlægning og koordinering er gået ret godt i Etape 3, så der var ret godt styr på det på 
forhånd. Dog var mange beboere ikke helt klar til at flytte flere steder, da flyttemændene kom. De 
havde ikke pakket færdig og havde ikke besluttet sig for, hvad der skulle opmagasineres. Samtidig 
var det en meget presset periode, da der var mange, der skulle flytte ud og ind i løbet af få uger. 
Derfor var det en lidt kaotisk flytteperiode, men det er gået fint. 
 
Trine: Den generelle stemning i afdelingen er god, men få negative historier fylder visse steder i 
afdelingen. 
Lars: Jeg oplever, som beboer, at der faktisk er en rigtig god stemning. 
Sussi: Der er kommet mere ro på, nu hvor Etape 1 og 2 er på plads. Og det bliver endnu bedre, 
når haverne også kommer på plads. 
Allan: Jeg synes generelt, Ryhavens beboere håndterer denne her situation rigtig godt. 
 
Trine: Dennis er jo desværre sygemeldt, men Tom har taget over, og er faktisk allerede ret godt 
kørt ind i det. 
 
Trine: Beboere udefra er også velkomne til at kontakte mig, hvis de har spørgsmål eller 
kommentarer. En beboer fra St. Blichers Vej var i genhusningskontoret forleden og tale om 
larmgener, og det er fint at have en dialog med dem, så konflikter kan undgås. 
 
Ad3)  
Søren: Der bliver udfordringer med parkeringen. Jo længere Etape 3 skrider frem, jo flere 
parkeringspladser vil der blive spærret af. Men Scandi Byg vil arbejde på at få etableret pladser 
ved i den nordlige ende hurtigst muligt. Vi melder løbende ud angående parkering. 
 
Søren: Vi må igen melde ud, at børn IKKE må lege på byggepladsen. Der er rigtig mange børn, 
der løber rundt blandt maskinerne, og det er alt for farligt. Vi må sørge for, at forældrene tager 
affære. 
 
Mette: Kan vi holde Skt. Hans herude? Vores bålplads er spærret af.  
Søren: I kan nok ikke holde det ved bålpladsen, men jeg undersøger, hvor der ellers er mulighed 
for at lave bål og vender tilbage. 
 
Lisbeth: Grønt affald – hvor skal det hen? Især ved Etape 4 og 5 er der et behov.  
Kristian: Jeg undersøger det. 
 
Ad4)  
Lene: Er der niveaufri adgang i afdelingen? 
Allan: Ja, til alle undtagen to boliger. Men den direkte vej er måske ikke niveaufri; en omvej kan 
være nødvendig. 
 
Sussi: Må man sætte beklædning op i skuret? Der er vindspærrer på væggene nu. Må man hænge 
plade ovenpå til fx værktøj?  
Kristian: Ja, men på indvendig side af stolperne, så der er luft til væggene. 
 
Sussi: Forhaver foran de nye huse – hvad skal der ske med dem?  
Søren: Der er en beplantningsplan. Vedligehold skal aftales i afdelingen. Der er et udeudvalg – de 
laver forslag til beslutning, som går på, om det er beboerne selv, der skal holde det, eller om der 
skal hyres folk til det. 
 
Sussi: Gulvpleje. Haro er foreslået, men det er svært at finde. Kan man finde noget, der kan købes 
i supermarked?  
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Kristian: En hårdt opvredet klud med universalrengøring/mild sæbe er også fint. 
 
Sussi: Skruer i væggen i de nye huse – kan man bare skrue direkte i dem?  
Søren: Ja, det er nemt.  
 
Sussi: Vaskeri bliver revet ned. Hvad sker der så?  
Kristian: Det bliver ikke revet ned, før et nyt er bygget. 
 
Ad5) 
Lisbeth: Der kommer til at mangle møbler i fælleshuset (det nye). Hvor finder vi penge?  
Allan: I skal finde ud af, hvad I skal bruge, og så skal vi finde pengene i det nye budget. I skal 
kontakte Lene Willis, så hjælper hun med indkøb. 
 
Lisbeth: Kan vi finde penge til et andet slags gulv i fælleshuset?  
Kristian: Ja, de er fundet. Det giver mening at vælge en mere langtidsholdbar løsning. 
 
Ad6)  
Der indkaldes efter sommerferien ved behov. 
 


