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Hvad sker der lige nu i Ryhaven?

I sidste uge hængte varmemesteren plakater 
op i området, og Trine fra Bascon, som er det 
firma, Østjysk Bolig har ansat som rådgiver i 
forbindelse med det store renoveringsprojekt, 
gik rundt og uddelte invitationer til Workshop 
A, der finder sted lørdag den 30. november. 

Det var Trines første møde med jer beboere, 
og trods valgaften, mørke og kulde var der 
rigtig mange, der åbnede dørene og havde tid 
til en lille snak. Det var meget positivt. Trine er 
proceskonsulent i Bascon og skal indtil af-
stemningen, som formentlig kommer til at 
finde sted i det tidlige forår, inddrage jer 
beboere i en såkaldt beboerproces.

Sig din mening og kom til Workshop A

Alle børn og voksne er inviteret til den 
første workshop i forbindelse med den 
kommende renovering. Denne workshop 
har fokus på udearealerne og 
fællesarealerne. De voksne skal først på 
en lille vandring i området, som tager godt 
og vel en halv time – så husk derfor det 
varme tøj. Efterfølgende er der 
sandwich og sodavand og tid til 
besvarelse af spørgsmål.
 
For børnene er der tegnekonkurrence 
med præmier, sandwich og sodavand og 
efterfølgende omvendt skattejagt i 
området. Her skal børnene ud og lave 
iøjnefaldende skatte til Ryhaven. Igen 
er det vigtigt at huske det varme tøj. 
Der vil være en medhjælper til at køre 
børneworkshoppen og passe på børnene. 
Er børnene under fem år, ser vi gerne, 
at de følges med en voksen eller ældre 
søskende. 

Vi håber, I har lyst til at deltage, og vi 
glæder os til at se så mange som muligt. 
Vær opmærksom på, at der efterfølgende 
er julefest i Fælleshuset med juletræ, 
juleklip og masser af julehygge fra kl. 13. 

Workshop A
Lørdag 30. november

Kl. 11-13
Fælleshuset
Ryhaven 65

Inklusiv let frokost 
og kaffe/the



 
Husk! 

Julefest
 i 

Fælleshuset
efter 

workshoppen  
kl. 13.00

30. november 
Workshop A
“Det fælles - der 
vi er sammen”
Beboervandring, voksne
Omvendt skattejagt. børn
Kl. 11-13 i Fælleshuset

5. januar Kl. 10-12
Workshop B
“Det nære - der vi bor”
Kl. 10-12 i Fælleshuset

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

30. november
Julearrangement

for børn 
og voksne 
Kl. 13-16

Fælleshuset

11. december
Julebanko

Kl. 19
Fælleshuset

Beboerproces – hvad er det og hvorfor?

Processen består af inddragende workshops 
med jer beboere samt information i form 
af infoflyers, sms-beskeder, invitationer og 
plakater.
 
Grunden til, at vi inddrager dig i 
beboerprocessen, er, at vi rigtig gerne vil 
høre netop din mening. Det er nu, du har 
muligheden for at bidrage med dine tanker i 
forhold til konkrete og personlige ønsker og 
drømme for Ryhaven, og samtidig være åben i 
forhold til, hvad du ser af udfordringer og 
potentialer ved den kommende renovering. 
Processen skal være med til at klæde dig 
bedst muligt på i forhold til, at du føler dig 
afklaret med, hvilken løsning du synes, er den 
bedste for fremtidens Ryhaven. Er det reno-
vering af de eksisterende huse, eller er det 
nedrivning til sokkel og nybyggede huse? 

Inddragelse handler ikke kun om 
beboerdemokrati eller om, at alle skal 
bestemme lige meget – det giver også 
mulighed for at få et projekt gennemført så 
kvalificeret som muligt. Jeres specifikke viden 
om området og kendskab til, hvad der er godt 
og skidt ved at bo og leve i Ryhaven, er en 
uundværlig værdi for projektet. 

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.
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