
Ny projektchef

Tidligere projektchef på projektet, Michael Bach, har valgt at søge nye udfordringer, og Cuno Mouritsen 
er derfor tiltrådt som projektchef og skal køre forløbet herfra.

Cuno fortæller om sig selv:
– Jeg er 41 år gammel og kommer fra Aalborg, hvor jeg bor med min familie. Min kone arbejder som 
kommunikationsmedarbejder ved Vesthimmerlands Kommune. Sammen har vi to børn på hhv. 1,5 og 
knap 5 år. 
– Jeg har en bagrund som hhv. håndværker og bygningskonstruktør. Jeg har siden efteråret 2003 arbej-
det ved Scandi Byg i forskellige stillinger, lige fra projekteringsleder, tegnestueleder, projektleder, senest 
som kvalitetssikringschef og nu altså som projektchef. 
– Jeg ser frem til en forhåbentlig positiv proces på byggeriet, hvor vi i samarbejde med Østjysk Bolig og 
deres og egne rådgivere er med til at skabe rammerne for jeres nye hjem.

Kære beboer 

Træerne er ved at springe ud og vi er allerede halvvejs igennem foråret – sommeren nærmer sig. Om lidt er 
der indflytning i Etape 2, og umiddelbart derefter starter den 3. etape. 
I denne måneds nyhedsbrev kan du blandt andet møde den nye projektchef, du kan blive klogere på en 
masse praktisk, og du får som altid en update på projektet fra Peter.

God læselyst!

 
Mange hilsner
Østjysk Bolig
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Status på byggeriet - Peter fortæller

Det udvendige arbejde ved Etape 1 færdig-
gøres i henhold til den udleverede plan-
tegning. 

Vi følger den stramme tidsplan for Etape 2, 
så der kan være nøgleudlevering hos Dennis 
fredag den 29. april. Beboerne i Etape 2 får 
besked vedr. det præcise 
tidspunkt.

Vi reetablerer løbende parkeringspladser i 
området nord for Ryhavevej, så beboerne i 
de første etaper kan komme til at parkere tæt-
tere på deres hjem.

Vi har haft nogle udfordringer i Ryhaven (om-
kring selve udformningen af projektet og også 
vejret), og derfor har vi valgt at mande mas-
sivt op i en længere periode. Normalt har vi 
seks montagefolk på projektet, der arbejder 
firedages uger. Disse er blevet suppleret op 
med syv af vores medarbejdere fra produk-
tionen, som arbejder femdages uger. 

I samme forbindelse har vi også suppleret op 
med en ekstra entrepriseleder, så jeg har fået 
selskab af Thomas Christiansen, der vil være 
at finde på projektet minimum de næste to 
måneder.

Info fra Stofa

Når du flytter retur til dit eget hus, skal du selv 
bestille internet og tv – og gør det gerne i god 
tid, så det kan nå at være klar, til du flytter 
ind. Det er først, når du bestiller et produkt 
hos Stofa, at der kommer en tekniker ud og 
klargører det sidste, for at du kan se TV. Du 
har modtaget informationsmateriale fra Stofa 
i din postkasse. Det kan du nu også finde på 
Østjysk Boligs hjemmeside.

Du kan også ringe til 
Stofa.

Ring 88 30 30 30, så 
sidder de klar til at hjælpe 

alle hverdage fra
kl 8 - 19 

Etape 2 og Etape 3

Etape 2 er snart slut og umiddelbart derefter 
(2/5-2016) starter Etape 3. Det er første gang, 
etaperne ikke vil overlappe hinanden, så vi får 
alle travlt, og især flyttefirmaet får rigtig travlt med 
at få tømt genhusningsboliger hurtigt, så de kan 
blive fyldt igen. 

Da den samlede flytteperiode er på to uger, 
kræver det en del koordinering, for at alle kan 
nå at flytte, gøre rent, Dennis skal syne genhus-
ningsboligen og nye beboere skal flytte ind og 
sørge for, at deres gamle hus er helt tømt, så 
nedbrydningen kan gå i gang. Vi håber, at alle 
fortsat vil hjælpe til med at gøre en indsats for, 
at det hele går så gnidningsfrit som muligt. Situ-
ationen kræver ekstra rummelighed, tålmodighed 
og fælles tolerance.

Radon, tæthedskrav og ventilation

Scandi Byg har fået foretaget nogle målinger i et 
af husene, for at sikre sig, at radonniveauet ikke 
overstiger grænseværdien, og at tætheden også 
lever op til kravene. Begge dele ser yderst fornuft-
igt ud – hvis du vil læse mere, så har Cuno (den 
nye projektchef) skrevet lidt om det – det kan du 
finde på hjemmesiden, hvor du også kan granske 
testresultaterne.

Etape 2 
kan få udleveret 

deres nøgler 
den 29. april 
hos Dennis

De første 
11 ungdomsboliger 

(Etape A) kan nu søges 
på 

ungdomsboligaarhus.dk – 
de udlejes pr. 1/6



Skabe

Skabe, der i forbindelse med genhusning 
skal skilles ad og samles igen, har vist sig at 
være en større udfordring end som så. Dette 
gælder især skabe, der er lavet af tynde 
materialer. De er simpelthen ikke egnet til 
at blive skilt ad og samlet igen mere end en 
gang. Det har medført, at hvis man skal have 
hjælp af Dennis eller Jørn til at skille eller 
samle skabe, er det på eget ansvar. Derfor 
skal der nu fremadrettet laves en skriftlig 
aftale mellem beboeren og boligforeningen, 
hvor beboeren skriver under på, at han el-
ler hun selv hæfter, hvis noget skulle gå i 
stykker.

Mangelgennemgang af de nye boliger

Processen i forhold til mangelgennemgang 
af dit nye hus forløber af tre omgange:

Inden du flytter ind i dit nye hus, vil der blive 
lavet en grundig mangelgennemgang af 
Østjysk Bolig og Scandi Byg. 

Når du så flytter ind, vil du få udleveret en 
mangelliste, som du kan udfylde og aflevere 
til Dennis, hvis du opdager nogle fejl eller 
mangler i løbet af de første 14 dage. Den-
nis vil gennemgå listen og sende manglerne 
videre til Scandi Byg.

Derefter vil der, som med nybyggeri, blive 
afholdt 1- og 5-års eftersyn. Det vil sige, at 
de fejl, du opdager senere, vil blive udbedret 
efter henholdsvis 1 og 5 år. 

 

Når du flytter tilbage

Når du flytter retur til dit eget hus, skal du selv 
stå for opsætning af gardiner, lamper, samling af 
skabe og møbler, ophængning af TV, hylder osv. 
Østjysk Bolig har været behjælpelig med indflytnin-
gen i genhusningsboligen, der hvor der har været 
behov. Dennis og Jørn har derfor stadig travlt med 
at hjælpe de genhusede beboere og det praktiske 
vedr. tilbageflytning. 

Søde piger på besøg i genhusningskontoret. Der blev 
kigget på kort, skitseret på indretningen af deres  nye 
værelser og spist kage.

Ændringer i bolig/have

Der bliver stadig forespurgt på ændringer 
vedr. jeres nye boliger. Der kan des-
værre ikke laves ændringer i beboervalg 
i forbindelse med bolig, terrasse, skur el-
ler hegn. Byggesagen rummer ikke en høj 
individuel indflydelsesgrad, da alle former for 
ændringer (også dem, der kan virke små) i 
byggesagen kræver ekstra ressourcer, både 
i form af planlægning, koordinering af aftaler, 
ændringer i tegningsmaterialer, ændringer 
i produktionen på fabrikken samt i mande-
timer på pladsen. Hvis der også skulle være 
økonomi til individuelle ændringer og ønsker, 
vil det få stor betydning for økonomien på 
sagen og dette vil blandt andet medføre en 
endnu højere huslejestigning. Derfor kan 
man ikke blot indfri de mange ønsker, som 
beboerne har. 
De ændringer, beboere har foretaget sig, er 
sket, efter de er flyttet tilbage til deres nye 
huse.De har har ansøgt boligforeningen om 
at lave en ændring for egen regning. Det er 
dermed ikke ændringer, der er foretaget som 
en del af byggesagen. 

PARKERING Ryhavevej!

Der må ikke parkeres på græsset ved børne-
haven - kun ved kantstenen. På modsatte side 
af Ryhavevej må der slet ikke parkeres. Ellers er 
det de normale p-regler, der gælder vedrørende 
afstande til kryds mm. Der må stadig parkeres på 
St. Blichers Vej.

PARKERING KUN VED 
KANTSTENEN.
KUN FORÆLDRE TIL 
BØRNEHAVEN.

PARKERING FOR ALLE 
VED KANTSTENEN.
INGEN PARKERING PÅ 
FORTOV. 



KONTAKT
Du får løbende infoblade udgivet af Østjysk Bolig med seneste nyt om renoveringen.
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 mailen: beboermail@ojba.dk 
eller telefonen: 2891 9808. Jeres beboerkontakt er Trine Blicher Folmer.

Forsikring af indbo

Til Etapemøde 3 fik vi nedenstående spørgsmål. Vi 
tænker, at det er relevant for jer alle at få svarene.

Spørgsmål: Er flyttekasserne og deres indhold 
forsikret af Jydsk Flytteforretning under opmagasi-
nering? 
Svar: Ja, flyttekasserne er forsikret, såfremt at 
flyttekasserne er pakket forsvarligt. Dvs. tungere 
effekter i bunden og lettere i øverste del af kas-
sen. Porcelæn mv. skal indpakkes i papir. Såfremt 
nogle af beboerne ønsker vejledning omkring ned-
pakning, kan flyttefolkene give instruktion, når de 
besøger dem.

Spørgsmål: Hvorfor skal beboerne meddele 
deres egen forsikring, at de har indbo opmagasi-
neret hos flyttefirmaet?
Svar: Det er helt almindeligt ifølge Dansk Møbel 
Transport Forenings regler, at kunder, der har bo-
have opmagasineret, giver deres forsikringssel-
skab besked.

Etape 1
[19/10/15-14/3/16]
Etape 2 
[23/11/15-02/5/16]

Etape 3 
[2/5/16-31/10/16]

Etape 4 
[1/11/16-31/3/17]

Etape 5 
[3/4/17-02/10/17]

Etape C, ungdomsboliger
inkl. vaskeri 
[1/3/17-15/6/17]
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TIDSPLAN

Boligsikring

Flere af jer har spurgt, hvad der sker med 
boligsikringen, når man bliver genhuset i en 
bolig, der er billigere end ens egen bolig. Con-
nie Koppel, udlejningschef i Østjysk Bolig, 
fortæller, at hun af Udbetaling Danmark har 
fået oplyst, at man ikke bliver trukket i bolig-
sikring, hvis man undlader at flytte sin 
folkeregisteradresse til genhusningsboligen.

FINANSIERINGSORDNING

Har man i sin gamle bolig fået 
nyt køkken eller bad med en 
finansieringsordning stopper 

merlejen fra den dato, man flytter 
i genhusningsbolig.

REFERAT
ETAPEMØDE 3

Referat fra Etape 3’s 
etapemøde kan nu findes 
på Østjysk Boligs hjemme-

side

GENHUSNINGS-
KONTORET

Åbent hver tirsdag

Ulige uger kl. 14-16 
Lige uger fra kl. 16-18.

Der er altid ta´ selv-kaffe
:-) VEJLEDNING OM 

VEDLIGEHOLD AF BOLIGERNE
 

Vejledning om vedligehold samt 
materialevalg kan du læse mere om 

på hjemmesiden. 

Hvis du for eksempel skal male i dit 
nye hus, kan du gå ind på  Østjysk 
Boligs hjemmeside og se hvilken 

farvekode og fabrikat malingen har, 
som der er brugt i husene.


