
 

 

10. december 2015 

Kære beboere i Ryhaven 

 

En række uforudsete forhold har desværre medført, at renoveringen af Ryhaven bliver forsinket. 

Vi sender derfor dette brev for at oplyse om, at vi har været nødt til at revidere tidsplanen for 

renoveringen af jeres afdeling. 

 

Forsinkelsen i tidsplanen skyldes disse uforudsete forhold: 

 AffaldVarme Aarhus har besluttet at udskifte alle varmeledninger i jorden samtidig 

med, at renoveringen er i gang. Beslutningen er nødvendig, hvis man senere vil undgå 

at grave nyanlagte haver, hegn, belægninger osv. op. Trods ihærdige undersøgelser har 

det vist sig, at fjernvarmearbejdet ikke kan indarbejdes i tidsplanen uden forsinkelser. 

 

 I forbindelse med nedbrydningsarbejdet er der fundet asbestrester fra de gamle 

loftplader under stuegulvene, hvilket stammer helt tilbage fra byggeriets opførelse. 

Asbestresterne påvirker ikke indeklimaet i boligen, idet de er indkapslet, men der 

udløses et krav om miljøsanering under nedbrydningsopgaven, hvilket forlænger 

tidsplanen. 

 

 Samtidig er der også i forbindelse med nedbrydningsarbejdet fundet PCB-holdig maling 

på vægge bag tapeter. Dette stammer også fra byggeriets opførelse. Indholdet er ikke 

sundhedsfarligt, men udløser igen krav om, at nedbryderen miljøsanerer, hvilket 

forlænger tidsplanen. 

 

 Den oprindelige tidsplanlægning indeholdt et overlap mellem etaperne, og det har i 

praksis vist sig vanskeligt at arbejde med. Derfor vil de sidste etaper ikke overlappe 

hinanden. 

 

 

Den nye tidsplan ser nu således ud: 

 

Etape 1: 19.10.15 – 27.01.16 ændres til 19.10.15 – 28.02.16  

Etape 2: 23.11.15 – 29.03.16 ændres til 23.11.15 – 30.04.16  

Etape 3: 05.02.16 – 17.08.16 ændres til 01.05.16 – 30.10.16 

Etape 4: 08.06.16 – 17.11.16 ændres til 01.11.16 – 31.03.17  

Etape 5: 26.09.16 – 23.02.17 ændres til 01.04.17 – 30.09.17  

(Læs videre på næste side) 



 

 

Forsinkelsen for beboerne i de enkelte etaper betyder: 

 

Etape 1, som er genhuset nu, kan flytte ind i de nye huse fra den 28. februar 2016 (i alt vil de 

være genhuset ca. 4,5 mdr.) 

Etape 2, som er genhuset nu, kan flytte ind i de nye huse fra den 30. april 2016 (i alt vil de være 

genhuset ca. 5 mdr.) 

Etape 3 skal genhuses i perioden fra den 1. maj 2016 til den 30. oktober 2016 (i alt 6 mdr.)  

Etape 4 skal genhuses i perioden fra den 1. november 2016 til den 31. marts 2017 (i alt 5 mdr.)   

Etape 5 skal genhuses i perioden fra den 1. april 2017 til den 30. september 2017 (i alt 6 mdr.) 

 

Vi er ærgerlige over ændringerne i tidsplanen, men forsinkelsen kan desværre ikke undgås. Vi 

håber på jeres forståelse. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Mange hilsner 

Østjysk Bolig 

 

NB: Vedlagt dette brev er revideret oversigt- og tidsplan for de forskellige etaper.  


