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Referat fra møde i Beboergruppen om renovering  
17. juni 2013 

 
 
Til stede:  
Ole Nørgaard Madsen, Ryhaven (formand for gruppen) 
Klaus Djernes, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Jonas Rosenstedt, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Lisbeth Thuesen, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Mette Rosenstedt, suppleant i afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Leif Kjeldsen, suppleant i afdelingsbestyrelsen, Ryhaven  
Erik Hald, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Sussi Madsen, formand for afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Lene Nørgaard Madsen, Ryhaven 
Søren Christensen, Ryhaven 
Kristian Jensen, teknisk chef, Østjysk Bolig 
Morten Kraft, økonomichef, Østjysk Bolig 
Allan Søstrøm, direktør, Østjysk Bolig 
Vibeke Harder, kommunikationsansvarlig, Østjysk Bolig (referent) 
To repræsentanter fra Bascon 
 
 
Dagsorden: 
1) Velkomst 
2) Leifs kommentarer til miljøscreeningsrapporten 
3) Mødet i morgen 
 
 
Ad 1) 
Velkomst ved Ole og Allan 
 
Allan: Mødet i morgen (informationsmødet for beboere) er flyttet til Søren Frichs Vej 25. 
 
Ad 2) 
Bascon: Tak Leif, for dine kommentarer til rapporten. Vi noterer os dit notat om 
præfabrikerede boliger, og pointen i, at det er dyrt at rive bygninger ned – det er dog også 
dyrt at renovere. 
 
Debat om asbesten, der findes indkapslet på lofterne pt. Skal asbesten væk, eller kan den blive 
ved en renovering? Flere beboere giver udtryk for bekymring ved at bo i hjem med asbest. 
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Bascon: Umiddelbart skal der ikke udarbejdes ny lokalplan. Mht. nye rørføringer, så er der for 
os at se ikke den store forskel på renovering og nybyggeri. Men vi vil kigge på 
ledningsplanerne. 
 
Ole: Det er svært at sige, hvad det vil komme til at koste for både renovering og nybyggeri. 
Men hvis noget skal laves, så skal det laves både ved renovering og nybyggeri. Men Bascon 
kigger på det. 
 
Bascon: Det er rigtigt, at ungdomsboliger kræver ½ p-plads pr. bolig. 
 
Allan: Men ungdomsboligbyggesagen er en anden byggesag end vores, hvis vi vælger 
løsningen med 50 ungdomsboliger. Dvs. to forskellige budgetter. 
 
Bascon: Som vi forstår det, mener du, Leif, at der er længere genhusningsperiode ved 
nybyggeri end renovering. Vi kan ikke helt vurdere det, men du har formentlig en pointe. Men 
hvis man fx vælger en præfabrikeret løsning til nybyggeri, så formindsker man tiden. 
 
Ole: Beboerne er selvfølgelig interesseret i en så kort genhusning som muligt. 
 
Bascon: Der er genhusning ved både renovering og nybyggeri. Det er pt. svært at sige, hvor 
genhusningen bliver kortest. Men det er med i beregningerne. 
 
Debat om vinduer – det bliver muligvis billigere at opvarme huset ved en renovering, end 
overslaget viser. 
 
Bascon: Ja, du har ret i, at Bascon er inhabile ift. at deltage i udbudskonkurrence. Det er 
selvfølgelig ikke til diskussion. Om Ole Dreyer (arkitekt) eller Viggo Madsen (ingeniør) er 
inhabil, det er svært at svare på pt.  
 
Ad 3) + diverse 
Allan: Vi skal jo informere beboerne om, hvor langt vi er nået i processen i morgen. Jeg byder 
velkommen og forklarer, hvad der skal ske på mødet, og hvorfor vi præsenterer dem for en 
miljøscreening. 
 
Bascon fremlægger deres bud på en fremlæggelse til mødet i morgen. PowerPoint-
præsentationen finpudses i fællesskab. 
 
Allan: Skal vi have plantegninger af muligt nybyggeri med? 
 
Klaus: Ja, for de blev også vist til afdelingsmødet i 2012. Men det skal præciseres, at det kun er 
eksempler, at intet er endegyldigt. 
 
Allan: Ja, det er kun for at vise, at sådan KAN en bolig komme til at se ud. Så lad os tage dem 
med. 
 
Bascon: Hvad med en tidsplan?  
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Allan: Vi laver selv et overslag på en tidsplan, som vi kan præsentere. 
 
Allan: Måske skal vi arbejde mere med beboerinddragelse. Bascon har en slags 
fokusgruppeløsning. Det er slet ikke så dumt at arbejde med. 
 
Leif: Hvad med udbuddet? Skal vi arbejde med partnering?  
 
Bascon: Vi regner med at lave en udbudskonkurrence. På den måde har I selv mest 
medbestemmelse. 
 
Søren: Hvad hvis beboerne slet ikke vil være med til hverken renovering eller nybyggeri? 
 
Kristian: Noget skal der laves – der skal laves nye tage fx, så det vil betyde, at 
henlæggelsesbeløbet skal sættes en del op. 
 
Allan: Men hvad med beboerinddragelse? Skal vi gøre mere ved det? 
 
Lisbeth: Vi kan jo lodde stemningen ved mødet i morgen. 
 
Klaus: Jeg tror, det kunne være en god idé, for jeg tror, mange beboere ikke føler, at de er med 
i beslutningsprocessen.  
 
Sussi: Jeg tror ikke, der vil være interesse for det. Jeg tror, folk forventer, at vi tager 
beslutningen for dem – at vi graver dybt for dem. 
 
Lisbeth: Vi kunne jo fremlægge, hvad vi har gjort os af tanker indtil nu for beboerne i morgen. 
 
Bascon: Man kunne også opfordre de andre beboere til at henvende sig til Beboergruppen om 
renovering, hvis de har spørgsmål eller kommentarer. 
 
Allan: Lad os spørge beboerne i morgen, om de er interesseret i at være med. 
 
Ole: For at sammenfatte, så vil vi gerne have beboerinddragelse – men vi er ikke sikre på, 
hvordan formen skal være, for at få folk til at deltage. Vi forhører os i morgen, om der er 
interesse for yderligere inddragelse. 


