
PARKERING

Der er stadig store problemer i forhold til parkering om-
kring indkørslen ved Ryhavevej. Forleden måtte tre 
store blokvogne med nye huse på holde og vente på 
Ryhavevej, fordi der stod en parkeret bil i vejen.  Det har 
store konsekvenser, når blokvognene eller kranvognen 
ikke kan komme ind på byggepladsen. Det koster tid, 
og tid er dyrt på flere planer – både for jer beboere og 
for byggeriet. 

Da vi ikke kan vide, om det er biler udefra, der parkerer 
på steder, hvor der er forbud, laver vi også nogle 
sedler, som vi sætter i bilernes forruder. Vi håber, det 
kan hjælpe, men også at I vil hjælpe med at holde 
byggepladsvejene fri af biler. Det er heldigvis kun kort 
tid, det drejer sig om. 

Tak for hjælpen.

Kære beboer 

Drømmen om at flytte ind i et spritnyt hus nærmer sig med hastige skridt for de første af Ryhavens beboere. 
Desværre må de dog vente et par uger længere, end den nye tidsplan havde lovet. Det kan I blandt andet 
læse om i dette infoblad.

Rigtig god februar

 
Mange hilsner
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Status på byggeriet - Peter fortæller

Beboelsesvogne:
Scandi Bygs håndværkere er i sidste uge 
flyttet ind i de opstillede beboelsesvogne ved 
nr. 21. De vil bo i vognene fra mandag til tors-
dag.

Knusning:
Knusning af materialer på knusepladsen 
foran nr. 21 vil foregå i nærmeste fremtid 
og formentlig vare omkring 2-3 dage. I får 
nærmere besked (formentlig på opslag i afde-
lingen) om, hvilke dage der vil blive knust, så 
I er forberedt på larm og støv.
Muligvis vil der blive inddraget lidt P-pladser i 
forbindelse med knusningen.

Huse monteres i Etape 1 + 2:
De første fire huse er monteret i Etape 2.
Næste montage er tirsdag i uge 7 og 
herefter hver tirsdag frem til uge 11. Det er 
ekstra vigtigt, at der ikke hverken standses 
eller parkeres på venstre side af Ryhavevej 
mandag, tirsdag og onsdag, så blokvognene 
kan komme frem.

Heldigvis har vi i februar været forskånet for 
frostvejr, der har forsinket byggeriet.

Tildeling af de tomme huse

Flere beboere har spurgt ind til, hvad der skal 
ske med de tomme huse, når de er færdige 
og stadig tomme. Vi skal bruge de nye huse til 
genhusning, og når de ikke skal bruges mere, 
bliver der sendt tilbud ud på dem i forhold til 
ventelisten. Hvis nogen fra afdelingen har 
skrevet sig på ventelisten, ligger I øverst, da 
der er intern fortrinsret. Vi kan på ingen måde 
omgås reglerne og tildele boliger til nogen, 
der ikke står (øverst på) ventelisten.

Er dette billede fra fastelavnsfesten i Ryhaven eller er 
det mon reaktionen på forsinkelsen af Etape 1?

Billeder taget af en 
beboer fra 
fastelavnsfesten i 
Ryhaven. Der blev slået 
katten af tønden og hyg-
get i fælleshuset.

Forsinkelse på Etape 1

Indflytning i Etape 1 er desværre blevet forsinket 
14 dage i forhold til tidsplanen. Den hårde frost, vi 
havde hen over årets første måned, gav desværre 
nogle ekstra udfordringer for byggeriet. Jorden var 
bundfrossen og det planlagte gravearbejde kunne 
ikke udføres. Dette medførte en del omlægning af 
planerne for byggeriet, hvilket resulterede i forsin-
kelsen. 

Trine har ringet til alle berørte beboere, så de fik 
ordentlig besked. Vi er rigtig kede af den frustra-
tion, det har kostet beboerne i Etape 1, men vi 
tager også hatten af for, hvordan I har tacklet situ-
ationen i forhold til at ændre på jeres planer med 
så kort frist. Det er virkelig godt gået. Tak for det. 

Scandi Byg fortæller, at forsinkelsen på Etape 1 
ikke burde give forsinkelser på de andre etaper.



Ansøg om ændringer

Som tidligere nævnt, skal I altid ansøge om at få 
lov til at lave ændringer i jeres boliger. I kan først 
lave ændringer, efter I er flyttet ind i de nye huse. 
Grunden til det er, at Scandi Byg skal lave en formel 
aflevering af det nye hus, som skal godkendes af 
Østjysk Bolig. Det er vigtigt, at den aflevering er 
foretaget, inden I begynder at nedrive vægge eller 
laver andre indgreb.

Ønsker

Der bliver ved med at komme beboerønsker i 
forhold til de nye huse. Produktionen på fab-
rikken i Løgstør er i fuld gang, og vi kan ikke 
lave flere ændringer i de valg, I allerede har 
foretaget. Det er altså ikke længere muligt at 
komme med flere ønsker til de nye huse. De 
ændringer, I måtte ønske fremadrettet, skal I 
selv sørge for at få lavet, efter I er flyttet ind, 
forudsat at I har en godkendt ansøgning.

Råderet

Der er ikke lavet et råderetskatalog for afde-
lingen endnu, men da vi ofte får spørgsmål 
om, hvad man må og ikke må i sit nye hus, 
har vi her samlet de oftest stillede spørgsmål 
– og svarene herpå:

Må man fjerne en skillevæg (mellem de to 
værelser i de store boliger)? 
Ja, det må man gerne, og den skal ikke 
reetableres ved fraflytning. Man skal 
selvfølgelig sørge for, at det ikke er en 
bærende væg og at det bliver lavet hånd-
værksmæssigt korrekt.

Må man tage hylderne i værelser og 
soveværelse ned?
Ja, det må man, og de skal heller ikke reeta-
bleres ved fraflytning. Igen skal det naturlig-
vis laves håndværksmæssigt korrekt.

Lige meget, hvad du har lyst til at lave af 
forandringer/forbedringer i dit nye hus, så 
skal du ALTID ansøge om det hos Østjysk 
Bolig først. Start med at skrive en mail til 
info@ojba.dk, og vedhæft gerne en skitse af, 
hvad det er, du gerne vil lave om.
 

Boligstøtteberegning

Inden I flytter tilbage til de nye huse, bliver Ud-
betaling Danmark informeret om huslejeforhøjel-
sen af Østjysk Bolig. Hvis I skulle få tildelt bolig-
støtte, bliver den reguleret automatisk.

Scandi Bygs fabrik i Løgstør. 

Tilbageflytning

Om kort tid er beboerne i Etape 1 klar til at 
flytte tilbage til deres gamle adresser – og til 
deres nye huse. Derfor kommer her lige en 
reminder om, hvad du skal huske, inden der 
afholdes syn i din genhusningsbolig. Synet 
foretages af Dennis (varmemester).

Inden synet skal du sørge for, at din genhus-
ningsbolig er:

• tømt for dine egne ting – har Østjysk Bolig 
opsat fx lamper, skal de selvfølgelig blive 
hængende.
• rengjort over alt – også inde i ovnen, i 
køleskabet osv.

De møbler mm., der er indsat af Østjysk 
Bolig, skal også rengøres, så de kan bruges 
af de næste beboere.
Er noget gået i stykker, misligholdt eller lign. 
i genhusningsboligen, vil det blive noteret til 
synet og du vil efterfølgende blive opkrævet 
herfor.

Udvendigt arbejde

Efter I er flyttet tilbage til de 
nye huse, vil håndværkerne 
være i gang med at udføre 
det udvendige arbejde som 
fx facadetegl, skur, hegn, 

belysning osv.



Etape 1
[19/10/15-14/3/16]
Etape 2 
[23/11/15-30/4/16]

Etape 3 
[1/5/16-30/10/16]

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

Etape 5 
[1/4/17-30/9/17]

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

BYGGERIBEBOERINFO

Nu er vi færdige 
[byfest]

Etapemøde 
[Etape 3]

Infoblad
[februar]

2017

2015

2016

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.

TIDSPLAN

Genbrug er god brug

Vibeke Nielsen fra nr. 83 har fundet på en god 
måde at genbruge en af dørene fra det gam-
le hus. Hun har slebet døren, malet den og 
skåret den til, så den, med en glasplade over, 
kan bruges som bordplade i det nye hus. På 
den måde har hun lavet et unikt skrivebord til 
den ledige plads i mellemgangen ved værel-
serne i det nye hus. Lidt historie fra det gamle 
er bragt med over i det nye – det er en meget 
fin tanke og god inspiration. Godt tænkt og 
tak for historien. 

Genhusningskontoret

Kontortiden i genhusningskontoret har ændret sig, 
da der var to ulige uger i rap omkring årsskiftet 
(uge 53 og 1). Trine er i genhusningskontoret (nr. 
21) hver tirsdag – i lige uger fra 16-18 og i ulige 
uger fra 14-16. Hun holder vinterferie i uge 7. 
Hun beklager forvirringen med kaffe og kage, 
næste gang genhusningskontoret har åbent, som 
er tirsdag den 23. februar kl. 16-18 - døren er åben 
:)

REFUSION AF HUSLEJE

Når I er færdige med at være genhuset, 
laver vi en opgørelse over refusion af hu-
sleje til jer, der skal have det. Refusionen 

vil blive modregnet i huslejen for måneden 
efter – altså den første husleje, I skal 
betale, efter I er flyttet retur. Hvis refu-

sionen er større end huslejen, vil I få det 
resterende beløb udbetalt.

Container 
til storskrald

Der er opsat en container til 
storskrald ved nr. 41. Den-
nis sørger for, at den bliver 
tømt, når den er fuld. Husk 
at det ikke er til sorte sække 
med fx haveaffald og skrald 
fra husholdningen.


