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Velkommen til majs infoblad

Den sidste måned har budt på stor travlhed i 
Ryhaven. Etape 2 er flyttet tilbage, Etape 3 er 
flyttet i genhusning, og Scandi Byg har knoklet 
både inde, men især ude, efter at vejret heldigvis 
vendte og de kunne komme i gang med havear-
bejdet.

I denne måneds infoblad kan du blandt andet 
læse om emhætter og parkeringspladser (igen 
igen).

God læselyst :)

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller: 

Etape 3, 4 og 5
I kan se byggepladsdisponering for Ryhaven 
på Østjysk Boligs hjemmeside. Den vil omtrent 
se sådan ud i hele den resterende periode.

Vi er desværre nødt til at inddrage de fleste 
p-pladser. Det vil ske løbende, som byggeriet 
skrider frem i Etape 3. Efter sommerferien 
vil der ingen pladser være tilgængelige i det 
sydlige område. Bruger man parkeringsplad-
serne inde i Ryhaven, indtil de lukkes, kan der 
være gener ift. at skulle forbi lastbiler el.lign., 
når man skal ud igen. Derfor opfordres der til, 
at indkørsel/parkering så vidt muligt undgås.
Parkering skal ske på St. Blichersvej med 
respekt for p-forbudsskilte, da vi ellers ikke kan 
komme ind med de store køretøjer.

P-pladsen ved nr. 38/39 er lukket fra i dag.

På hjemmesiden kan I se montagerækkefølge 
for Etape 3, som også nedbryderen følger.

Etape 1 og 2
Etape 1 og 2 færdiggøres med haver, hegn, 
skure mv. i den rækkefølge, som det bygge-
procesmæssigt giver bedst mening ift. at mini-
mere tidsforbrug.

Inden længe vil der igen kunne parkeres ved 
børnehaven for forældre og for beboere. Indtil 
da er det vigtigt, at der parkeres korrekt ift. 
kantsten, da der kan komme p-vagter.

Vi opfordrer til, der ikke parkeres på sydsiden 
af Ryhavevej, da det giver gener for vores 
store køretøjer.

Parkering

Parkeringspladsen, som skal etableres på 
Ryhavevej ud mod Ringvejen, vil blive anlagt 
så snart det er muligt og det udvendige arbejde 
i Etape 1 og 2 er færdigt. I første omgang bliver 
den belagt med grus.  

Beboerne i både Etape 1, 2 og 3 vil kunne 
parkere på de gamle parkeringspladser ved 
Ryhavevej, så snart Scandi Byg er helt færdige 
med arbejdet i den nordlige ende af Ryhaven.



 
GENHUSNINGS- 

KONTORET ER LUK- 
KET I DAG, DA TRINE 

ER PÅ STUDIETUR 
:)

Haverne
 
Nu, hvor det endelig er holdt op med at regne 
(og vi krydser fingre for, at det gode vejr 
fortsætter), knokler håndværkerne løs, for at 
få gjort haverne færdige i Etape 1 og 2. Den 
lerholdige jord skulle være tør i overfladen, før 
den kunne grubbes (løsnes, så der kan plan-
tes i den). Først derefter kan der lægges muld 
på og græs kan sås.

Etape 3 

I dag, tirsdag den 17. maj begynder Scandi 
Byg arbejdet med Etape 3. Alle husene er nu 
tomme, og det betyder, at der den næste tid 
vil ske en del nedbrydning, som giver både 
støv og støj i det område. Etape 3 følger tids-
planen.

Skurbyen
 
Dele af skurbyen flyttes ned til beboelsesvog-
nene. Resten forbliver i Etape 5. Det drejer 
sig om to mandskabsvogne og beboelsesvog-
nen. De nye vogne placeres på samme måde 
ovenpå hinanden for at spare plads. Peters 
skurvogn vil altså fortsat stå ved nr. 55A.

Det gode vejr er kommet, og selvom haverne ikke er helt færdige 
endnu, så vil beboerne selvfølgelig gerne ud at nyde solen :)

etape 5:
26/9/16 - 23/2/17



Møbler 

Der er desværre ikke mulighed for, at man kan 
få leveret nye møbler til sit nye hus, før man 
får nøglen til det. 

Der arbejdes i husene helt op til deadline, 
og der er mange forskellige, der skal kunne 
komme til – for eksempel flyttefolk, Stofa-med-
arbejdere, jordarbejdere og kloakfolk. Vi er 
nødt til at prioritere, at de kan komme ordent-
ligt til og ikke bliver bremset i deres tidsplaner.

Emhætter 

Der har været nogle spørgsmål til de nye 
emhætter. Derfor har Cuno fra Scandi Byg 
fået firmaet Airtjek til at lave nogle målinger 
på dem. Overordnet kan man sige, at emhæt-
terne fungerer, som de skal. De larmer ikke, 
men det betyder ikke, at de ikke suger. Vil du 
se resultatet af målingerne, så kan du finde 
dem på Østjysk Boligs hjemmeside.

Nabohjælp 

Nogle beboere har taget et godt initiativ til at 
komme i gang med elektronisk nabohjælp i 
Ryhaven. Der er informationsmøder den 18. 
og den 24. maj. 

Læs mere på Facebook eller send en mail til 
info@bsmonitoring.com.

Vores Blad 

I næste nummer af Vores Blad, som udkom-
mer den 1. juni, kan du læse om, hvordan 
Yvonne fra nr. 104 har oplevet renoverings-
processen, og hvordan hun og hendes familie 
synes det har været at flytte ind i deres nye 
hus. 

Du kan også læse et portræt af jeres gæve, 
flinke og hjælpsomme varmemester, Dennis.

Når Dennis ikke knokler i Ryhaven, så elsker han at blive 
blæst igennem på sin Norton Atlas
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KONTAKT

Du får under hele renoveringen løbende infoblade udgivet af Østjysk Bolig med seneste nyt.
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 
beboermail@ojba.dk eller 2891 9808.
Jeres beboerkontakt hedder Trine Blicher Folmer.

Terrasser ved ungdomsboligerne 

Terrasserne ved Etape B (ungdomsboligerne 
ved Ringvejen) bliver gjort færdige i nær-
meste fremtid, så jer, der er genhuset dér, kan 
komme ud at nyde solen :)

Hylder i køkkenet 

Flere af jer mangler nogle af de små dutter, 
der holder hylderne i jeres køkkenskabe. Den-
nis har fået en ladning, så du kan hente dutter 
på hans kontor.

Landskabsarkitekt på tilsyn 

Landskabsarkitekt Tina Seerup vil i den kom-
mende tid gå rundt i Ryhaven, hvor hun skal 
føre fagtilsyn med anlægsarbejdet. 

Tina vil kigge på udearealerne i Ryhaven, som 
blandt andet er belægning, beplantning og 
belysning, og sikre, at kvaliteten er i orden.

Refusion, Etape 2 

De beboere, der i genhusningsperioden har 
boet et sted med lavere husleje end i deres 
egen bolig, får som lovet en huslejerefusion.  
 
Beboerne i Etape 2 får deres refusion den 1. 
juni, hvor beløbet vil blive trukket fra deres 
huslejeopkrævning. Er der derudover penge 
tilbage, vil de blive indsat på beboerens konto.

 
Der arbejdes på højtryk for at få udearealerne klar i Etape 1 og 2
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