
Nyt fra Scandi Byg

Som sædvanlig får I en kort status fra Peter 
fra Scandi Byg: 

Peter fortæller, at nedbrydningen af Etape 
1 næsten er færdig og forberedelse til byg-
ningerne er i gang på de første huse.

De første huse monteres i uge 51.

Nedbrydningen af Etape 2 er i fuld gang.

På ungdomsboligerne i Etape A+B er der ar-
bejdet med at forbedre adgangsforholdene 
for beboerne. Derudover forsøger Scandi Byg 
at regulere terrænnet omkring bygningerne, 
hvis vejret tillader det – vi satser på godt vejr.

Molokkerne (nedgravede affaldscontainere) 
ved indkørslen til Ryhavevej er nu taget i 
brug. De står ved nr. 82 (havesiden).

Fra uge 51 vil der blive parkeringsforbud på 
sydsiden af Ryhavevej pga. boksmontage, 
og I vil kunne blive generet af blokvogne, der 
kommer kørende via Ryhavevej, fra ca. kl. 
8.00 om morgenen.

Kære beboere

Det er blevet december, og både jul, gravemaski-
ner og mudder står for døren. 

Etape 1 er jævnet med jorden, beboerne fra Etape 
2 er flyttet i genhusningsboligerne, og der er kom-
met en revideret tidsplan. Genhusningskontoret er 
åbent sidste gang inden jul tirsdag den 15. decem-
ber kl. 14-16.

Vi vil gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. Tak for samarbejdet gennem 2015 – vi 
glæder os til at gå ind i et nyt år og følge Ryhavens 
fortsatte forvandling sammen med jer – med og 
uden gummistøvler.

Mange hilsner
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven
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FÆLLESHUSET

Det er stadig muligt at låne 
fælleshuset (nr. 65) til fester 
og andre arrangementer. Det 

er Lene Madsen, der skal 
kontaktes, hvis du vil låne 
det. Hun bor nu i nr. 32 og 

du kan ringe til hende på tlf.
nr. 24 25 56 81.



Etape 2 er i gang

Beboerne i Etape 2 er nu også alle flyttet og 
det er stort set gået godt. Der er liv i ung-
domsboligerne og mange nyder godt af den 
store TV-pakke. 

Hvis man har brug for at opfriske de praktiske 
forhold vedr. genhusning og flytning, kan 
flyttefolderen findes inde på Østjysk Boligs 
hjemmeside eller man kan hente den i gen-
husningskontoret. 

Svindrevner

Nogle beboere har opdaget små revner i 
væghjørnerne i ungdomsboligerne, og der 
har været lidt bekymring for, om det har været 
skader, som stormen Gorm har forvoldt. Pe-
ter (Scandi Byg), Søren (Bascon) og Den-
nis (varmemester) har været rundt og se på 
revner og de kan forsikre, at revnerne intet 
har med stormen at gøre. 

Det er såkaldte svindrevner, som er helt al-
mindelige i forbindelse med nybyggeri. Disse 
revner udbedres efter fejl- og mangelgennem-
gang af boligerne og det skulle ikke være et 
særligt omfattende arbejde. Der er kun tale 
om kosmetiske revner, der ikke har konstruk-
tiv betydning.

Hylder og vægge i de nye huse

Flere har spurgt, om hylderne, der sidder i 
værelser og soveværelser i de nye huse, kan 
afmonteres. Det kan de, men det kræver dog, 
at der lappes mindre huller og males efterføl-
gende på de steder, hvor hylderne har siddet.

Der er også blevet spurgt til, om vægge med 
skydedøre kan bruges til at hænge billeder el-
ler andet på. Det kan de, men vær opmærk-
som på ikke at banke søm og skruer igennem 
væggen og ind i skydedøren. Væggen er ikke 
særlig tyk. På øvrige vægge kan der hænges 
hylder, billeder eller bogkasser op ved at an-
vende helt almindelige skruer uden ravplugs.

Cykelstativer ved ungdomsboligerne

For at gøre det muligt at parkere sin cykel 
ved ungdomsboligerne, vil vi lave midlertidige 
cykelstativer, så man kan fastlåse sin cykel. 
Det vil blive lavet inden for nærmeste fremtid. 
De beboere, som hjælper hinanden med at 
opbevare cykler i haver, hvor man stadig bor 
eller hvor man er genhuset, må gerne blive 
ved med dette – det er rigtig dejligt.

Trapperne i ungdomsboligerne

Flere har oplevet, at trapperne i ungdomsbo-
ligerne er glatte.  Vi vil hurtigst muligt finde en 
løsning på problemet, så vi forhåbentlig 
undgår, at flere falder og får store blå mærker.
Indtil da må I passe godt på og forsøge at gå 
på det brede stykke af trinnet.

JULEN

Østjysk Boligs kontor holder lukket fra den 24. 
december til den 3. januar 2016 – begge dage 
inklusiv.

Genhusningskontoret holder
åbent tirsdag 
den 15. december kl. 14-16 
og igen efter nytår tirsdag den 
5. januar 2016 kl. 16-18.



Vær forsigtig 

Det er rigtig vigtigt, at man er meget opmærk-
som og forsigtig, når man færdes i nærheden 
af de store maskiner, der kører i Ryhaven un-
der renoveringen. 
Maskinerne har mange blinde vinkler, så 
tag børn, og andre, der har brug for hjælp, i 
hånden og gå i en stor bue udenom, når I går 
rundt derude. 

Østjysk Bolig har fået ny 
og meget mere overskuelig 

hjemmeside.
 I kan stadig finde alt om 

renoveringen på siden – nu 
skal I blot finde ”Din afde-

ling”, 
”Ryhaven” og gå ned i bun-

den af den side.
Haverne

Der er flittigt besøg i genhusningskontoret om tirs-
dagen. Ikke kun af jer beboere, men også af fami-
liemedlemmer og venner, der lige skal kigge – det 
er hyggeligt. 

Det er ikke længere husene, der bliver spurgt så 
meget ind til, men mere haverne. Arkitekten ar-
bejder stadig på haveplanerne, og vi sørger for at 
infomere nærmere i god tid før de enkelte etaper. 

Affald

Dennis fortæller, at det stadig kniber med at 
finde ud af, hvordan man håndterer sit affald.

Stort byggeaffald (fx væg til væg-tæpper) skal 
blive i haverne. Andet skal i Madam Skrald, 
og her er det MEGET VIGTIGT, at I sorterer 
affaldet rigtig grundigt, så Dennis slipper for 
at bruge sin tid på at rydde op i det efterføl-
gende. Dennis har rigtig mange opgaver un-
der renoveringen, så vær søde at hjælpe til, 
der hvor I kan :-)

I starten af det nye år vil der blive opsat en 
ekstra container til storskrald. Den kommer 
formentlig til at stå ved parkeringspladsen 
ved nr. 38.

Parkering St. Blichersvej 

Der er standsning og parkeringsforbud på 
venstre side af St. Blichersvej (oppe fra Ry-
havevej) i hele byggeperioden på grund af 
transport med bokse, knusemateriale og jord-
kørsel.

Åbent hus 

Det var rigtig dejligt at se så mange af jer 
til åbent hus – vejret var med os og solen 
skinnede. Det var dejligt at høre, at de fleste 
kommentarer om huset var positive. Vi fik 
også rigtig gode forslag til ændringer. I prøve-
huset er der for eksempel åbne krydderi-
hylder over emhætten. Der har været mange 
tilkendegivelser om, at der ønskes en låge for 
disse hylder. Derfor bliver der sat en låge op i 
alle de nye huse. I skal have tusind tak for et 
par gode dage :-)

FRED OG RO I 25A

Har du natarbejde eller har du af an-
dre grunde brug for at sove i løbet af 
dagen, så kan du låne Ryhaven 25A, 
hvis det larmer for meget til at sove i 

din egen bolig/genhusningsbolig.

Kontakt Dennis og lån en nøgle, hvis 
du har brug for en seng og lidt

 fred og ro.

Ny

hjemmeside



Etape 1
[19/10/15-28/2/16]
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
[december]

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

Ændret tidsplan

I sidste uge modtog I alle et brev om, at der 
er forsinkelser på byggeriet grundet flere om-
stændigheder. Det betyder, at der er kommet 
en ny tidsplan, og at jer, der allerede er gen-
huset (Etape 1 og 2), skal bo i jeres genhus-
ningsboliger ca. en måned længere. For de 
sidste etaper betyder det, at I skal genhuses 
senere. 

Vi ved, at en ændring i tidsplanen har 
omkostninger for jer, men den kan ikke und-
gås – desværre.

Godt nytår

Glædelig jul
og

Forbrugsfuldmagt

Har du ikke fået afleveret din forbrugs-
fuldmagt endnu, så kan det stadig nås. Har 
du mistet den, kan du printe den fra Østjysk 
Boligs hjemmeside. Du skal aflevere den 
snarest muligt, hvis du vil slippe for selv at 
afmelde dig ved dit elselskab.

Fuldmagten skal afleveres i varmemesterens 
postkasse. 

SUCCESHISTORIE

En mørk aften i Ryhaven blev den ene 
trækvogn taget fra Madam Skrald. Heldigvis er 
der årvågne beboere i Ryhaven, der reagerer. 
De opdagede nemlig samme bil komme tilbage 

dagen efter ved Madam Skrald. Beboeren 
spurgte ind til trækvognen, og forklarede at det 

var Ryhavens trækvogn (og altså ikke stor-
skrald..). Manden beklagede og trækvognen 
blev afleveret tilbage igen. Tak for fornuftig 

handlekraft og ansvar for fælles ting
 – det skaber tryghed.
(Fortalt af en beboer)


