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Referat fra møde i Beboergruppen om renovering 
18. februar 2014 

 
 
Deltagere: 
Ole Nørgaard Madsen, Ryhaven (formand for gruppen)  
Sussi Madsen, formand for afdelingsbestyrelsen, Ryhaven  
Jonas Rosenstedt, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven  
Lisbeth Thuesen, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven  
Mette Rosenstedt, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven  
Erik Hald, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven  
Lene Nørgaard Madsen, suppleant i afdelingsbestyrelsen, Ryhaven  
Søren Christensen, Ryhaven  
Leif Kjeldsen, Ryhaven  
Allan Søstrøm, direktør, Østjysk Bolig  
Kristian Jensen, teknisk chef, Østjysk Bolig  
Morten Kraft, økonomichef, Østjysk Bolig  
Connie Koppel, udlejningschef, Østjysk Bolig  
Søren Ejsing, Bascon  
Nadia Bjørnson-Langen, Publico, referent  
 
Dagsorden:  
Pkt. 1. Velkomst  
Pkt. 2. Gennemgang af bebyggelsesplan  
Pkt. 3. Nedlæggelse af de små boliger  
Pkt. 4. Gennemgang af spørgsmål siden sidste møde  
- Økonomien vedr. ungdomsboliger 
- Opgørelse/præsentation af varmebesparelse  
 

Pkt. 1.  
Velkomst ved Ole Nørgaard 
 

Pkt. 2. 

Søren E: Det, vi præsenterer her, er et princip for en bebyggelsesplan – et arealstudie af, hvor 

det er muligt at placere ungdomsboliger. Forudsætningerne er 2500 m2 i alt, fordelt på 50 

boliger af 50 m2 (dvs. de store). Placeringen er lagt uden for soklerne, så de berører ikke de 

eksisterende huse.  

Ud fra tegninger viser Bascon et bud på placeringer i tre områder af Ryhaven: 

1) Nyt område op mod Ringvejen tages i anvendelse (12 stk. i to plan, 4 i et plan). Problemer 

og potentialer: Fin gruppering. Fra nogle ungdomsboliger vil man kunne se ind i haver. 

Tætheden reducerer det grønne område. Måske forekomme trafikstøj ved de yderstliggende 

huse. Byggeriet vil dog uanset skulle holdes inden for grænseværdien for trafikstøj. 
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2) Placering ved daginstitutionen med inddragelse af noget af p-pladsen (4 stk. i et plan + 6 i 

to plan). Indpasses i det eksisterende bebyggelsesområde. 

3) Enklave koncentreret om fælleshuset (24 boliger i to plan). Problemer og potentialer: En 

hvis grad af indsigt til boliger. Kan virke massivt. Det vil styrke fællesskabet med fælleshuset i 

centrum, og der vil være øget liv i området. 

Søren E: Vi anbefaler disse placeringer, hvis man vælger at bygge uden for eksisterende 

sokler. Andre placeringer er selvfølgelig mulige. Men dette blot for at vise, at det kan lade sig 

gøre at placere uden for soklerne – at der er plads til det.  

Ole:Vi skal ikke beslutte placeringen her, men vi har dette som grundlag for, at beboerne kan 

forholde sig til en løsning med 50 ungdomsboliger bygget ind i nuværende bebyggelse. 

Der pågår en diskussion om muligheden for at flytte fælleshuset, sløjfe vaskeriet m.m. – og 

hvorvidt de grønne arealer er vigtige at bevare. 

Ole: Konklusionen må være, at det er muligt at placere boligerne, så vi bevarer græsarealer, 

legeplads mm.   

Allan: Der er i hvert fald ingen grund til at give køb på de kvaliteter, Ryhaven har. Hensynet til 

indkig og friområder spiller en vigtig rolle – og det vil de bydende arkitekter skulle komme 

med forslag til. 

Søren E: I bør huske på ikke at lægge ungdomsboligerne for spredt. De unge enklaver skal 

have en sammenhængskraft. 

Allan: Det er i spil, at Letbanen kan komme op gennem Rymarken i stedet for gennem 

Ryhaven. Hasle Fællesråd arbejder for dette. 

Pkt. 3: 

Allan: Vi skal drøfte nedlægning af de små etværelsesboliger. Connie, vil du redegøre for 

udlejningssituationen i disse? 

Connie: Der har været en fraflytningsprocent på 30-35 % de seneste tre år. De små boliger er 

ikke så attraktive for folk, der vil bo her i længere tid. Det er ofte utilpassede unge, der 

placeres her. Generelt er tre-rums populære – femrums endnu mere. 

Beboer: De femrums gør det attraktivt for os børnefamilier at blive boende. 

Der diskuteres videre om den optimale størrelse på de nye boliger, hvis de eksisterende 

etrums rives ned. Og om hvad det betyder for beboersammensætningen. 

Leif: Kunne man i stedet gøre et-rums til ungdomsboliger? 
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Allan: Problemet er, at vi ikke kan gøre dem til støttede boliger. For vi får så færre 

kvadratmeter boligareal i Ryhaven og dermed mindre støtte. Antallet af m2 skal bevares. 

Lisbeth: Så vil ungdomsboligerne også ligge for spredt. 

Allan: Man kunne eventuelt gøre dem til toplans for at bevare boligkvadratmeterantallet. Men 

så har vi udfordringen med skyggepåvirkning etc. 

Ole: Konklusionen må være, at etrums boliger ikke er populære, at tre-rums attraktive – og at 

vi gerne vil have femrums boliger.  

Debat om, hvad det vil betyde for Ryhaven med flere studerende/unge. 

Leif: vi undgår ikke et stort flytteflow, når vi har ungdomsboliger. 

Beboer: Men det bliver en anden type unge end dem, vi nu ser i etrumsboligerne. Og med de 

to rum er der også mange kærestepar. 

Allan: de studerende i dag er meget seriøse og holder ordensreglerne i hævd. Positivt er det jo 

også, at der oftere vil være nogen I Ryhaven, da de studerende er hjemme på andre 

tidspunkter. 

Pkt. 4 

Spørgsmål 1  

Morten forklarer Østjysk Boligs økonomiske udregningsprincip for hhv. almindelige boliger 

og ungdomsboliger foranlediget af et spørgsmål fra Leif vedrørende grundkøb. 

Morten: Som tommelfingerregel benyttes følgende fordeling af udgifter til nybyggeri: 

Grundudgifter: 25 % 

Entrepriseudgifter: 65 % 

Omkostninger/gebyrer: 10 % 

I ungdomsboligerne i Ryhaven ligger vores budgetterede grundudgifter på omkring 35 %. 

Derved er der lidt mindre at bygge for i forhold til vores ønskede fordeling, men vi har bedt 

Bascon regne på budgettet, og de konkluderer, at det holder vand. 

Kun en licitation vil kunne give det endelige svar. 

Længere snak efterfølgende om selskabets erfaringer med byggebudgetter, totalentrepriser 

vs. fagentrepriser m.m.  
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Spørgsmål 2  

Morten giver Leif ret i, at man I den første fremlæggelse ikke kunnet se den reelle 

varmebesparelse, men kun forskellen mellem projekt 1 og 3. Morten forklarer, at som vist på 

mødet 8. oktober var besparelsen trukket ud af regnestykket, mens beløbene for månedlig 

varmebesparelse blev vist separat. Det skyldes, at der er for stor forskel på, hvad de enkelte 

boliger har af forbrug. 

Ole takker for et meget intensivt og grundigt forarbejde, der har bestået af både 

beboergruppe, informationsmøder og workshops. 

Allan takker også alle for en god proces. 

Allan: Nu drejer det sig om at få gang i det konkrete arbejde. Nu skal byggeudvalget 

sammensættes og i gang med at lave handlingsplan. Og så skal beboerne informeres om, at nu 

sker der noget. En redaktionsgruppe starter op nu, så vi kan få en informationsavis ud to-tre 

uger før afstemningen. 

 

 


