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Workshop B ”Det nære – der vi bor”

Hvordan ønsker du at bo?

Det spørger vi dig om, når vi afholder 
den anden workshop i beboerprocessen 
vedrørende den kommende renovering 
i Ryhaven. Workshoppen henvender sig 
primært til voksne beboere i afdelingen, 
og det er nu, du har mulighed for at sige 
din mening i forhold til fremtidige ønsker 
og drømme for det nære - din bolig. Vi 
søger dine svar, som blandt andet 
vedrører indretning, lysforhold, funktioner, 
indgange og egen have. Svarene 
opsamles efter workshoppen og 
videregives til de folk, der fremadrettet 
skal arbejde videre med planerne.

Vi håber, I har lyst til at deltage, og vi 
glæder os til at se så mange som muligt. 
Workshoppen bliver afholdt i Fælleshuset, 
og hvis vi bliver mange, tager vi også 
vaskeriet i brug. Der er rundstykker, 
kaffe,the og saftevand til alle.
 
Vel mødt.

Workshop B
Søndag 5. januar

Kl. 10-12
Fælleshuset
Ryhaven 65

Invitation

?
Beboerne i Ryhaven samles på Facebook

En flok beboere i Ryhaven har på eget initiativ 
oprettet en lukket Facebookgruppe, der hed-
der ”Os der bor i Ryhaven 8210”.
Gruppens formål er at skabe et netværk, en 
god snak mellem beboerne og et stærkt fæl-
lesskab i Ryhaven – lige netop dér, hvor man 
er fælles om at leve. I gruppen har der været 
forskellige emner oppe at vende, som da stor-
men Bodil huserede over landet, påmindelser 
om aktiviteter i området eller mere 
dagligdagsoplevelser som at hjælpe med 
hundeluftning eller spontant tage initiativ til en 
fælles aftengåtur i området. 
Som det nævnes inde på Facebooksiden, er 
reglerne enkle. Der skal blot holdes en god 
tone. Gruppen har indtil videre 45 
medlemmer, så har du lyst til at følge med 
i, hvad der også foregår i Ryhaven, skal du 
logge dig på Facebook og søge under grupper 
”Os der bor i Ryhaven 8210”. Her anmoder du 
om optagelse af gruppen.

Artikel til Beboerbladet
 
Beboerjournalist Ole Nørgaard Madsen fra 
Ryhaven har på baggrund af workshop A skre-
vet en artikel til Beboerbladet.
Du kan læse den her:
http://www.beboerbladet.dk/beboerne-skriver/
artikler-fra-beboerjournalister/renovering-og-
det-faelles



5. januar 2014 Kl. 10-12
Workshop B
“Det nære - der vi bor”
Kl. 10-12 i Fælleshuset
Rundstykker og kaffe/the

Februar/marts
Ekstraordinært 
afdelingsmøde
og afstemning
“Hvad beslutter jeg?”

22. december 2013
Julefilm i Fælleshuset

Film 1: Kl. 12.30
Film 2: Kl. 13.35
Film 3: Kl. 14.00

Vandringen var grundlag for en dialog om 
området, og da vi kom tilbage til fælleshuset, 
fortsatte snakken, og de udleverede hæfter 
med spørgsmål blev diskuteret og besvaret. 
Flere havde brug for mere tid til at svare 
uddybende på spørgsmålene og kunne i 
den efterfølgende uge aflevere hæfterne hos 
varmemestrene Dennis og Tom. Der kom 
mange hæfter retur og den store opsamling er 
nu i gang, så alle jeres kvalificerede input kan 
videregives til Østjysk Bolig og de 
mennesker, der skal arbejde videre med 
planerne for Ryhaven.

KONTAKT
Du får fra nu af løbende infoflyers som denne udgivet af Østjysk Bolig med seneste nyt. 
Du kan finde de udgivne numre af infoflyeren 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 info@ojba.dk eller 
8615 6688.

Tidslinje 

Tak for en god workshop A

Workshoppen, der handlede om ”Det fælles 
– der vi er sammen”, forløb rigtig godt. Der 
var et flot fremmøde på ca. 70-75 beboere. 
13 børn deltog i tegnekonkurrencen og den 
omvendte skattejagt. 

Det var nogle meget engagerede børn, der fik 
lavet flotte tegninger, der viste, hvad de syntes 
er godt ved at bo i Ryhaven. Desuden fik de 
også lavet fine farverige skatte af legoklodser, 
som de byggede med i revner og sprækker i 
murerne og på stierne i Ryhaven. 

Mens børnene var aktive, var de voksne 
beboere det bestemt også. Der var først en 
beboervandring i området med 6 stop 
undervejs. Ved hvert stop var der et tema, 
som blev drøftet. Det var temaer som 
Ryhaven og Letbanen, grønne områder, 
bebyggelsen, gårdrum samt beplantning og 
hegn. Formålet med vandringen var, at 
beboerne skulle se området, som det ser ud 
i dag – fri for daglige rutiner og måder, man 
normalt færdes på i Ryhaven. Samtidig skulle 
det sætte gang i forestillingen om, hvordan 
fremtidens Ryhaven kommer til at se ud 
uanset, om det hedder renovering af de 
eksisterende huse, eller der bygges nyt på de 
eksisterende sokler.

Vi kom vidt omkring på vandringen og 
oplevede, hvor svært det var at være med for 
den deltagende beboer i kørestol på grund af 
trapper og ujævnheder i belægningen. 
Beboerne, der deltog, gjorde også 
opmærksom på, at de kender området rigtig 
godt, da mange har boet en del år i Ryhaven. 

Vi ønsker jer 
alle

 glædelig 
december og 

god start på et 
nyt år


