
FAQ – Frequently asked questions – Ryhaven 2013 
 
 
 

1. Hvordan ser de tre modeller, Beboergruppen om renovering og Østjysk Bolig arbejder med, ud? 
 
a) Renovering 
Den formentlig mindst omfattende løsning er en grundig renovering. Beboerne vil blive genhuset i den 
periode, hvor der bliver udskiftet tage, døre, vinduer, gulve osv. Det er forskelligt fra hus til hus, hvad der er 
brug for at gøre, da ikke alle huse har fugtproblemer. Med så gamle huse, og når man har med 
fugtproblemer at gøre, er det dog ikke sikkert, at en renovering i sidste ende vil blive mindre omfattende 
end at bygge nyt, og det kan være, at problemerne vender tilbage i løbet af få år. 
 
b) Nybyggeri 
Den anden mulighed er nybyggeri. Husene rives ned til soklen, og sammen med beboerne besluttes det, 
hvordan det nye byggeri skal se ud. Denne løsning vil blandt andet betyde, at beboerne selv har mulighed 
for at være med til at bestemme, hvordan husene skal indrettes, og det vil betyde, at de får et hus, der ikke 
vil skulle gen-renoveres om nogle år. Til gengæld er det umiddelbart en dyrere løsning end en renovering, 
da der skal bruges flere materialer. Det betyder, at beboerne formentlig vil få en markant større 
huslejestigning. 
 
c) Nybyggeri inkl. 50 ungdomsboliger 
Den tredje mulighed er den samme som toeren – men med 50 nye ungdomsboliger. Igen bliver husene 
revet ned til soklen, og bygges op igen på de eksisterende sokler. De 50 ungdomsboliger skal bygges på 
nogle af de gamle sokler – ellers bidrager de ikke positivt til byggeregnskabet. Det kan for eksempel betyde, 
at der på nogle af soklerne skal bygges i flere etager. Løsningen giver en markant mindre huslejestigning 
end toeren, da der på denne måde bliver 50 ekstra husstande til at betale for renoveringen. 
 

2. Hvor meget kommer min husleje til at stige? 
 
Det er umuligt at sige, præcis hvor meget hver beboer skal betale mere i husleje. Men Østjysk Boligs 
økonomiafdeling har lavet et overslag, som formentlig kommer til at holde nogenlunde stik. Den endelige 
beregning kan først laves, når vi ved præcis, hvilken løsning der vælges, hvilke materialer der skal bruges 
osv., så de rigtige tal kan blive brugt i regnestykkerne. 
 
 

Model Antal m2 Nuværende leje Stigning Fremtidig leje 

Renovering 31 m2 2.292 452 2.744 

— 69m2 4.257 839 5.096 

— 97 m2 5.838 1.151 6.989 

Nybyggeri 31 m2 2.292 920 3.212 

— 69m2 4.257 1.709 5.966 

— 97 m2 5.838 2.343 8.181 

Nybyggeri + 50 31 m2 2.292 445 2.737 

— 69m2 4.257 827 5.084 

— 97 m2 5.838 1.134 6.973 

 



3. Kan jeg blive boende på samme adresse? 

Det er klart, at hvis valget falder på renoveringsløsningen, så bliver alle boende på de samme adresser. 

Hvis der derimod skal bygges nyt, hvad enten det bliver med eller uden de 50 ungdomsboliger, så vil nogle 

formentlig skulle flytte, da der så ændres i boligstørrelser osv. Men Østjysk Bolig vil i projektet tage med i 

overvejelserne, at langt de fleste er meget glade for det sted i Ryhaven, de bor nu, og vil gøre, hvad der er 

muligt, for at så få som muligt skal flyttes mod deres vilje. 

4. Hvad kommer der til at ske med min have? 

Svaret er det samme som for spørgsmål 3. Det er endnu umuligt at svare på, hvad der kommer til at ske 

med haverne, hvis der vælges en af nybyggeri-løsningerne. 

5. Skal vi genhuses? 

Ja. Hvad enten beboerne vælger renoveringsløsningen eller en nybyggeriløsning, så vil der være en 

genhusningsperiode. Østjysk Bolig forventer, at genhusningen kommer til at foregå ude i området med 

beboelsesvogne, der indeholder køkken, bad, sovepladser osv.  

Det er svært at sige noget om, hvor længe der skal genhuses, men vi taler nok om et par måneder – og det 

gælder formentlig ved alle tre løsningsmodeller. 

6. Hvordan påvirker de tre modeller miljøet? 

Rådgivningsfirmaet Bascon har lavet grundige beregninger på, hvor meget CO2 de tre modeller udleder og 

hvilken indflydelse de over tid har på miljøet. Læs meget mere om dette i det PowerPoint-show, Bascon 

fremlagde til informationsmødet den 18. juni 2013. 

(http://www.oestjyskbolig.dk/Files/Billeder/Østjysk%20Bolig%202013/Juli%202013/Beboermøde%20Revid

eret.pdf)  

7. Hvor skal de 50 ungdomsboliger ligge henne? 

Det er endnu ikke besluttet, hvordan en situationsplan skal se ud, hvis det bliver den tredje løsningsmodel, 

der vælges. Hvis beboerne beslutter sig for den, så skal de have indflydelse på, hvor ungdomsboligerne skal 

placeres. De kan fx være spredt ud over området, eller de kan samles på ét sted. 

8. Er der asbest på mit loft, og hvad skal der ske med den? 

Ja, der ligger asbest på alle lofter. Asbesten blev indkapslet ved renoveringen i 90’erne. Hvis der vælges en 

nybyggeri-løsning, så bliver alt asbest naturligvis fjernes. Vælges renoveringsløsningen, så er det svært at 

sige, hvad der skal ske med asbesten. Som udgangspunkt bliver den liggende, da det er dyrt at skaffe sig af 

med den, men måske er indkapslingen i dårlig stand, og så kan det være nødvendigt at skaffe sig af med 

den alligevel. Det er umuligt at sige noget om, før taget bliver pillet ned og renoveringen er i gang. Dette 

giver selvfølgelig også en økonomisk uvished i forhold til den første løsningsmodel. 

9. Hvis vi vælger nybyggeri, hvordan kommer vores huse så til at se ud? 

De bliver indrettet mere tidssvarende. Men derudover er det endnu ikke til at sige noget om, da beboerne 

selv skal være med til at bestemme, hvordan husene skal se ud både udenpå og indeni. Det er muligt at 

gøre boligernes indretning forskellig efter beboernes behov, og de kan laves med stor fleksibilitet, så det fx 

er nemt at flytte skillevægge osv. 

http://www.oestjyskbolig.dk/Files/Billeder/Østjysk%20Bolig%202013/Juli%202013/Beboermøde%20Revideret.pdf
http://www.oestjyskbolig.dk/Files/Billeder/Østjysk%20Bolig%202013/Juli%202013/Beboermøde%20Revideret.pdf


Østjysk Bolig har fået en arkitekt til at komme med et bud på, hvordan de nye boliger KAN indrettes. De kan 

ses i Bascons Powerpoint-show fra beboermødet den 18. juni 2013. Men husk: Intet er besluttet endnu! 

(http://www.oestjyskbolig.dk/Files/Billeder/Østjysk%20Bolig%202013/Juli%202013/Beboermøde%20Revid

eret.pdf) 

10. Hvad sker der med vores fællesarealer? 

Som udgangspunkt bliver fællesarealerne ikke berørt – en del af projektets grundidé er nemlig, at der kun 

skal bygges på de eksisterende sokler. Det har nemlig betydning for det tilskud, vi får fra 

Landsbyggefonden. 

http://www.oestjyskbolig.dk/Files/Billeder/Østjysk%20Bolig%202013/Juli%202013/Beboermøde%20Revideret.pdf
http://www.oestjyskbolig.dk/Files/Billeder/Østjysk%20Bolig%202013/Juli%202013/Beboermøde%20Revideret.pdf

