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Referat fra byggeudvalgsmøde i afd. 3 – Ryhaven  
19. september 2016 kl. 19.00 

 
 
Deltagere:  
Lisbeth Thuesen, Sussi Madsen, Lars Hur og Mette Rosenstedt (afd. 3) 
Else Christensen og Lene Hansen (organisationsbestyrelsen) 
Søren Ejsing og Claus Schytt Larsen (Bascon) 
Trine Folmer (GETTO) 
Dennis Pedersen, Kristian Jensen og Vibeke Harder (ref.) (Østjysk Bolig)  
 
Dagsorden: 
Pkt. 1. Status på byggeriet 
Pkt. 2. Beboersamarbejdet og genhusningsopgaven 
Pkt. 3. Byggepladslogistik 
Pkt. 4. Projektforhold 
Pkt. 5. Eventuelt 
Pkt. 6. Næste møde 
 
Kristian bød velkommen.  
 
Ad 1) 
Søren: Tidsplanen holder. Tilrettelæggelsen virker mere rationel nu. Der skal strammes op på 
flytteprocesserne; det vil Trine komme ind på. 
 
Der er kommet en ny projektleder, Cuno. Vi oplever, at tingene nu foregår mere professionelt.  
 
Ad 2) 
Trine: Kun én husstand i Etape 4 er uafklaret ift. genhusning. Folk har været meget 
samarbejdsvillige. Én familie, som selv ville have genhuset sig, kunne ikke alligevel. Heldigvis 
havde vi ekstra ungdomsboliger, det har flere gange vist sig at være nødvendigt.  
 
Ift. flytteprocessen: Beboerne i Etape 3 havde ikke pakket færdig, taget stilling til, hvad der skulle 
på depot, og enkelte havde heller ikke tømt husene, hvilket gav store udfordringer og meget 
ventetid. Trine, Dennis og Kristian har holdt møde med flyttefolkene med henblik på at stramme op 
på flytteprocessen. Det hele kan ikke nås i sidste øjeblik. Opslag bliver omdelt til beboerne i de 
næste etaper: Vær klar, når flyttemanden kommer. Det bliver sendt ud med 
varslinger/tilbageflytningsvarslinger. Antallet af flytninger er så mange, at der skal være mere styr 
på det. Man skal have pakket færdigt, skilt skabe ad, frakoblet hårde hvidevarer osv., når 
flyttemanden kommer. Vi kan ikke nå det hele på én gang, når der er 4-5 flytninger på en dag. 
 
Sussi: I flytteperioden: Kunne man lave tilbageflytning for dem, der allerede er genhuset, som skal 
flytte hjem, i den første uge, og så tage dem, der skal genhuses, i ugen efter?  
Trine: Sådan er det egentlig også, men de er fleksible, hvis der er mulighed for det. Beboerne 
planlægger tidspunktet sammen med flyttemanden. Måske vi kan gøre det klarere.  
 
Ad 3) 
Henvendelse fra beboere på St. Blichers Vej. De er godt trætte af byggeriet; kørslen på deres vej 
især. De er også trætte af, at kørslen sviner. Vi har nævnt det til alle byggemøder. 
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Scandi Byg har bedt deres håndværkere om at tænke sig om, ikke køre for hurtigt osv. De har 
også givet beboerne chokolade for at kompensere for generne.  
Støj og støv er også et problem. De kan ikke tørre tøj i deres haver pga. støv.  
Trine har forsøgt at forklare, hvad det er, der sker, hvorfor det er nødvendigt med nye huse. 
Måske skulle de inviteres til åbent hus i fælleshuset? Midtvejsfest? Måske kan vi bare invitere dem 
til en rundvisning? 
Lad os svare, at vi vil indskærpe det over for de ansatte, at de skal køre pænt osv., men at der ikke 
er så meget at gøre ved det, desværre. Intet af det, vi gør, er ulovligt. Vi vil gerne tage hensyn, 
men vi er også nødt til at kunne komme ind og ud. 
 
Ad 4/5) 
Beplantning: Scandi Byg mener, at der blev præsenteret for meget beplantning for beboerne på 
infomødet med landskabsarkitekten – deres tilbud så anderledes og mindre beplantet ud. De 
havde ikke fået afstemt ordentligt med landskabsarkitekten. Resultat: Nogle træer i bebyggelsen 
bibeholdes, og der bliver ikke plantet helt så mange nye træer i randområderne, som der blev lagt 
op til. Der bliver heller ikke lavet den bro, der blev omtalt. Det er rigtig ærgerligt, at der åbenbart 
har været den misforståelse. Billedmaterialet stemmer desværre ikke altid overens med de 
beskrivelser, der hører til – og det er ordene, der gælder. 
 
Bedene ved husene: Beboerne skal selv vedligeholde. Men skal beboerne selv så? Og skal der 
være regler for, hvad der kan sås? 
 
Vejledning til have: Hvilke træer, ikke plante træer tæt på huset osv. Spørg Dennis. 
 
Brandvej: Ekstra krav fra Aarhus Brandvæsen. Der skal laves ekstra brandveje, da de ikke kan 
komme til at vende med deres køretøjer. Det koster projektet penge. 
 
Der har desværre også vist sig at være ekstra udgifter i forbindelse med vandledninger i jorden. 
 
Skur: Man skal altid ansøge Østjysk Bolig, hvis man vil bygge skur, udestue osv. På 
afdelingsmødet blev det vedtaget, at man må have 10 m2 skur – men er det i alt (inkl. det 
eksisterende skur) eller udover det eksisterende? Kristian anbefaler udover. 
 
Byggeaffald i haverne: Det er indskærpet overfor Scandi Byg, at det ikke må forekomme.  
 
Rønnetræerne ved parkeringspladsen: De skal væk, ikke? Kristian undersøger. 
 
Tørregård i forbindelse med vaskeriet: Vil den mon blive brugt? Skal vi prioritere at bruge pengene 
til noget andet i projektet i stedet? Byggeudvalget mener, at den ikke skal opføres. 
 
Madam Skrald: Den bliver stående, hvor den står nu. Så laves der to p-pladser ved gavlen ved nr. 
55. 
 
Fælleshus: Det nye vil kunne tages i brug omkring juletid. Møbler osv. fra genhusningsboliger kan 
fx genbruges. Kristian undersøger, hvor meget der er til møbler. AB kan derefter indkøbe i 
fællesskab med Lene Willis. 
 
Køleskabe: Kan man få andre køleskabe i de sidste boliger? Så man kommer ud over problemet 
med, at man ikke kan få skufferne ud. Kristian undersøger. 
 
Ad 6) 
Næste møde: 8. december kl. 16.30-18.30. 


