
En lille historie om at være genhuset

Vi har spurgt Jassodra Skyum-Sørensen fra 
Etape 1 om, hvordan det er at være genhuset:

“Vi er rigtig glade for det. Vi har fået to ung-
domsboliger og det hele er nyt og pænt,” 
siger hun.

Jassodra bor med sin mand i den ene ung-
domsbolig og deres store søn bor i den an-
den. Jassodra og Jespers møbler var for store 
til at komme op ad trappen i ungdomsboligen, 
så de har fået leveret sofa og spisebord fra 
Østjysk Bolig. “Det fungerer også rigtig godt,” 
fortæller hun.

Jassodra og hendes mand Jesper er blandt de første 
beboere, der genhuses i to ungdomsboliger.

Kære beboer

Den mørke tid er kommet, og det kan både ses 
og mærkes – især når varmen lukkes i husene og 
belysningen udenfor er begrænset.

Som beboere er I hårdt prøvet. Vi ved, at det er 
en udfordring at bo, der hvor der bygges. Derfor 
håber vi, at arrangementet i weekenden minder os 
om, at efter det sure kommer det søde.

Vi glæder os rigtig meget til at vise jer prøvehuset 
og fejre det med en grillpølse og en vand.

Dette infoblad er fyldt med vigtig information om 
blandt andet huslejestigninger, et tilbud om at vi 
gerne vil hjælpe jer med jeres elaftaler og meget 
andet.

Rigtig god læselyst 

Østjysk Bolig.
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GENHUSNINGSKONTORET
FLYTTER I PRØVEHUSET

Genhusningskontoret flytter fra Ryhaven 
55A til prøvehuset nr. 21. Nr. 55A skal i 

en periode bruges som genhusningsbolig 
til en beboer fra Etape 2. Trine vil stadig 

tage imod beboerbesøg hver tirsdag 
mellem 14-16 (ulige uger) og 16-18 (lige 

uger). 

Første gang i prøvehuset bliver 
tirsdag den 

10. november kl. 16-18. 



Etapemøde i Etape 2

Den 26. oktober blev afdelingens andet 
etapemøde afholdt. Her fik beboerne mu-
lighed for at stille alle de spørgsmål, de måtte 
have til flytning og alt muligt andet. Du kan 
finde referatet fra mødet på hjemmesiden.

Dennis får en hjælpende hånd

I forbindelse med en rokering af varmemestre 
i Østjysk Boligs afdelinger er det blevet muligt 
at tilføre lidt hjælp til Dennis, som har en del 
at se til i tiden. Jørn Abildgaard startede i 
mandags som varmemester i jeres afdeling, 
så ham kan I også komme til at møde, hvis I 
får brug for varmemesterhjælp.

Nyt fra Scandi Byg

Byggeleder Peter orienterer om, hvordan det 
går rundt om på pladsen:

Etape A, ungdomsboliger
Jordarbejde og belægningsarbejder færdig-
gøres i løbet af denne uge ved ungdomsbo-
ligerne i Etape A.
Plantearbejde udføres først til foråret.
Baldakiner opsættes i denne og næste uge 
og træterrasser laves i de nærmeste uger.
Det har været tanken, at parkering ved 
børnehaven kunne genåbnes for primært 
børnehaveforældrene. Dog bliver det kun 
kortvarigt, da nedbrydning af Etape 1 og 2 
kommer til at benytte denne udkørsel med 
byggematerialer. 
Mollokker (affaldsbeholdere) vil blive gravet 
ned ved Etape A i uge 46 og er derefter klar 
til brug.

Etape B, ungdomsboliger
Ungdomsboligerne ved Etape B er ved at 
blive færdiggjort, så de kan bruges til genhus-
ning fra den 23. november 2015.

Etape 1
Nedbrydningen af husene er så småt startet 
op. I første omgang kun indvendigt.
Gravearbejder af fjernvarmeforsyning er 
påbegyndt enkelte steder og byggepladsvej/
byggepladshegn opsættes i denne uge.

Prøvehus
Der arbejdes på at færdiggøre prøvehuset til 
åbent hus i weekenden.
Vi forventer at nå at montere træterrassen i 
løbet af denne uge.
Skur og hegn bliver desværre ikke klart til 
åbent hus, da det har været finbearbejdet 
designmæssigt.

Døren åbnes til det 

nye hus :)

Vi håber, I vil tage godt imod Jørn.

ÅBENT HUS
I PRØVEHUSET

Vi håber at se rigtig 
mange af jer til åbent 

hus i prøvehuset (nr. 21) 
i weekenden.

VIL DU SE
EN UNGDOMSBOLIG?

Mandag den 16. november mel-
lem klokken 15 og 16 kan I alle 
komme ind at se en ungdoms-

bolig. I mødes med Peter ved den 
blå byggelederskurvogn (ved nr. 

55A).



HUSLEJESTIGNINGER

Østjysk Boligs økonomiafdeling har beregnet nye huslejer for jeres nye boliger.

Med forbehold for eventuelle uforudsete udgifter i byggesagen fastholdes den udmeldte husleje-
stigning, som blev vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 30. april 2014 samt oplyst i 
beboeravisen i april 2014.

Huslejeopkrævningen for hver hustype efter renoveringen vil se således ud:

Leje i kr. pr. 1.1.2015 Stigning i kr. pr. måned Ny husleje i kr. pr. måned

Boligtype på 31 m2 2.367,00 523,00 2.890,00

Boligtype på 73 m2 4.412,00 971,00 5.383,00

Boligtype på 104 m2 6.051,00 1.332,00 7.383,00

Boligtype: 31 m2 Ny husleje i kr. pr. måned

Leje 2.890,00

Indv. vedligeholdelse * 57,00

Vand a/c ** 200,00

Varme a/c *** 0,00

El a/c *** 0,00

Antennebidrag *** 0,00

I alt 3.147,00

Boligtype: 73 m2 Ny husleje i kr. pr. måned

Leje 5.383,00

Indv. edligeholdelse * 133,00

Vand a/c ** 350,00

Varme a/c *** 0,00

El a/c *** 0,00

Antennebidrag *** 0,00

I alt 5.866,00

Boligtype: 104 m2 Ny husleje i kr. pr. måned

Leje 7.383,00

Indv. vedligeholdelse * 191,00

Vand a/c ** 600,00

Varme a/c *** 0,00

El a/c *** 0,00

Antennebidrag *** 0,00

I alt 8.174,00

*   Der opkræves indvendig vedligeholdelse via huslejen. Beløbet der opkræves er 22,00 kr. pr. m2.

**  Aconto vand, der opkræves via husleje, er en standard aconto-opkrævning. Aconto er fastsat efter for-
ventet forbrug i de pågældende boligtyper. Vær opmærksom på, at I vil blive opkrævet det samme i aconto-
vand i de nye boliger, som I blev i de gamle - dvs., at hvis I havde en individuel acontoaftale, så gælder den 
stadig. Der vil forsat være skæringsdato på vandregnskabet den 1/1.

*** Vær opmærksom på, at varme, el og antennebidrag afregnes direkte til leverandør.

FORTÆLLING TIL 
INFOBLADET

Har du en sjov, god eller 
positiv historie om renove-

ringen i Ryhaven, som du vil 
dele med os andre, kan du 

skrive til:
 beboermail@ojba.dk 



Indvendig vedligeholdelse Årlig opkrævning Månedlig opkrævning

Boligtype på 31 m2 682,00 57,00

Boligtype på 73 m2 1.606,00 133,00

Boligtype på 104 m2 2.288,00 191,00

Vand - standard aconto Årlig aconto-opkrævning Månedlig aconto-opkrævning

Boligtype på 31 m2 2.400,00 200,00

Boligtype på 73 m2 4.200,00 350,00

Boligtype på 104 m2 7.200,00 600,00

Varme - standard aconto Årlig aconto-opkrævning Kvartalsvis aconto-opkrævning

Boligtype på 31 m2 2.400,00 600,00

Boligtype på 73 m2 3.900,00 975,00

Boligtype på 104 m2 5.100,00 1275,00

Vedligeholdelseskontoen

Når I flytter ind i jeres nye boliger, vil saldoen på indvendig vedligeholdelse (vedligeholdelseskontoen) være 
på kr. 1.500,00.

Vand

AffaldVarme

Vi har været i kontakt med AffaldVarme omkring fastsættelse af aconto på varme og gjort dem opmærksom 
på, at de nye huse, I flytter tilbage til, er bygningsklasse 2020 med et væsentligt lavere energiforbrug.
 
AffaldVarme oplyser, at de forventer følgende kvartalsvise aconto-opkrævninger på de tre boligtyper:

Forbrugsfuldmagt

I løbet af disse dage vil I få en forbrugs-
fuldmagt ind af døren. Kort fortalt skal I ud-
fylde fuldmagten, hvis I gerne vil have Østjysk 
Bolig til at opsige jeres nuværende elaftale 
samt oprette en ny aftale, når I flytter tilbage 
til dit nye hus. Vil I ikke have os til det, er det 
vigtigt, at I husker at gøre det selv. Ellers vil 
det koste jer penge.

Vand og varme behøver I ikke at tænke på, 
det klarer Østjysk Bolig automatisk.

Fuldmagten skal afleveres i postkassen ved 
nr. 55A eller i varmemesterens postkasse. 

OBS!!
Skal vi hjælpe dig 
med din elaftale?

 



Etape A, ungdomsboliger
udvendige arbejder

Etape B, ungdomsboliger
[24/8/15-november 2015] 

Etape 1
[19/10/15-27/1/16]

Etape 2 
[23/11/15-29/3/16]

Etape 3 
[5/2/16-17/8/16]

Etape 4 
[8/6/16-17/11/16]

Etape 5 
[26/9/16-23/2/17]

Åbent hus
[prøvehus]
7. og 8. november
Kl. 11-14.

Etape C, ungdomsboliger 
[21/12/16-31/3/17]

BYGGERIBEBOERINFO

Nu er vi færdige 
[byfest]

Etapemøde 
[Etape 3]

Infoblad
[november]

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. Find ”For 
beboere” øverst, klik på ”Det gælder for din afdeling” ude til venstre, find ”Ryhaven – afd 3” og derefter det punkt, der 
hedder ”Renovering”.
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.

Prøvehuset
indvendige/udvendige arbejder

TIDSPLAN

Kiwi åbner i de gamle Netto-lokaler

Som I nok har hørt, så åbner der en Kiwi i de 
gamle Netto-lokaler på Ryhavevej. Butikken 
åbner allerede i begyndelsen af december.

Aftale med Stofa

Vi har endnu engang talt med Stofa vedr. in-
ternet og tv under genhusningsperioden. De 
vil i deres system få sig et overblik over, hvem 
af jer, der har en boks, som ikke passer til in-
ternetforbindelsen i genhusningsboligen. Da 
det temmelig sikkert ikke drejer sig om sær-
lig mange, skulle der fremadrettet ikke være 
nogen problemer i de næste genhusninger. 
Aftalen med Østjysk Bolig er, at de fortsat luk-
ker forbindelsen kollektivt, når alle er 
flyttet ud af deres bolig. I skal derfor fortsat 
ikke foretage jer noget.

OBS vedr.

tilkøb!

Benzin og jord ved flytning

Flyttemanden kan ikke have ting, der inde-
holder jord eller indeholder/har indeholdt 
benzin opmagasineret. Det vil sige fx benzin-
drevne græsslåmaskiner og potteplanter. Det 
gælder ikke fx en trillebør, som har været i 
kontakt med jord, men som er tømt igen, men 
det gælder en græsslåmaskine, som er tømt 
for benzin.
Det vil være en stor hjælp, hvis I kan hjælpe 
med at løse problemet - måske kan I have 
tingene stående hos noget familie eller ved 
jeres sommerhus i de få måneder.  Vi er også 
ved at undersøge, om vi kan finde en løsning 
på det  i afdelingen.

FORBEDRINGER

Hvis du tilkøber ekstra skur, terrasse eller 
skabe til dit nye hus, vil disse indgå som 

forbedringer af boligen.
 

Det betyder, at ved egenbetaling af skur, 
terrasse og skabe er afskrivningsperi-
oden 10 år (10% af egenbetalingen pr. 

år).

Hvis du flytter, inden de 10 år er gået, vil 
du få en procentdel tilbage af de ind-

betalte penge.


