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Referat	  fra	  møde	  i	  Beboergruppen	  om	  renovering	  	  
26.	  februar	  2013	  

	  
	  
Til	  stede:	  
Klaus	  Djernes,	  formand	  for	  afdelingsbestyrelsen,	  Ryhaven	  
Erik	  Hald,	  medlem	  af	  afdelingsbestyrelsen,	  Ryhaven	  
Jonas	  Rosenstedt,	  medlem	  af	  afdelingsbestyrelsen,	  Ryhaven	  
Lisbeth	  Thuesen,	  medlem	  af	  afdelingsbestyrelsen,	  Ryhaven	  
Sussi	  Madsen,	  medlem	  af	  afdelingsbestyrelsen,	  Ryhaven	  
Mette	  Rosenstedt,	  suppleant	  i	  afdelingsbestyrelsen,	  Ryhaven	  
Leif	  Kjeldsen,	  suppleant	  i	  afdelingsbestyrelsen,	  Ryhaven	  
Lene	  Nørgaard	  Madsen,	  Ryhaven	  
Ole	  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)	  
	  
Udtrådt	  af	  gruppen:	  
Jonatan	  Jonsson,	  Ryhaven	  
	  
	  
	  
	  
Dagsorden:	  
1.	  	  	  	  	  Renovering	  af	  Ryhaven	  –	  præsentation	  af	  muligheder/scenarier	  med	  tilhørende	  
økonomiske	  beregninger.	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dette	  baggrund	  i	  seneste	  møde,	  hvor	  gruppen	  bad	  administrationen	  om	  både	  at	  
undersøge	  mulighederne	  for	  en	  gennemgribende	  renovering	  med	  genopbygning	  og	  for	  
renovering	  af	  det	  eksisterende,	  dette	  med	  beregning	  af	  de	  økonomiske	  konsekvenser.	  
2.	  	  	  	  	  Drøftelse	  af	  processen	  omkring	  inddragelse	  af	  Ryhavens	  beboere.	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Den	  næste	  del	  af	  processen	  omkring	  renovering	  af	  Ryhaven	  er	  inddragelse	  af	  beboerne.	  
Hvordan	  gør	  vi	  dette	  på	  bedst	  mulig	  måde?	  
3.	  	  	  	  	  Fremtidige	  planer	  og	  aftaler	  i	  Beboergruppen	  om	  renovering.	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvilken	  rolle	  skal	  gruppen	  spille	  i	  det	  videre	  forløb	  med	  renovering	  af	  Ryhaven?	  
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Klaus	  byder	  velkommen.	  Præsenterer	  dagsordenen.	  	  
Mailkorrespondance	  for	  de	  seneste	  dage	  gennemgås.	  Leif	  har	  sendt	  en	  klage	  til	  kommunen,	  
som	  han	  har	  videresendt	  til	  andre	  af	  gruppens	  medlemmer.	  Der	  er	  kommet	  svar	  fra	  
kommunen,	  som	  giver	  Østjysk	  Bolig	  (ØB)	  ret	  i,	  at	  byggesagen	  forløber	  efter	  bogen	  –	  dette	  er	  
dog	  ikke	  medsendt	  (Klaus	  har	  eftersendt	  dette	  til	  gruppens	  medlemmer).	  Der	  diskuteres	  
klagens	  forløb.	  
	  
Allan:	  Det	  er	  ved	  at	  udvikle	  sig	  til	  en	  kamp	  mellem	  mig	  og	  Leif	  –	  det	  skal	  det	  ikke	  være.	  Vi	  
skjuler	  ikke	  noget	  –	  alt	  er	  lagt	  frem.	  
	  
Ole:	  Lad	  os	  komme	  i	  gang	  med	  at	  komme	  fremad	  –	  det	  er	  vores	  opgave	  at	  få	  løst	  dette	  projekt	  
bedst	  muligt	  for	  beboerne.	  Lad	  os	  gøre	  det,	  og	  så	  er	  vi	  jo	  nødt	  til	  at	  stole	  på,	  at	  formalia	  er	  i	  
orden.	  
	  
Lisbeth:	  Leif,	  du	  siger,	  at	  kommunen	  har	  givet	  dig	  medhold	  i	  ét	  af	  punkterne.	  Det	  har	  de	  ikke.	  
Allan:	  Hvis	  nogen	  mangler	  noget,	  så	  spørg	  efter	  det!	  Intet	  er	  hemmeligt.	  
	  
Ad	  1:	  
Projekt	  1:	  Renovering	  
Projekt	  2:	  Riv	  nuværende	  huse	  ned	  til	  soklen	  og	  byg	  op	  igen	  på	  eksisterende	  fundamenter	  
Projekt	  3:	  Revitalisering	  +	  50	  ungdomsboliger	  –	  stadig	  ved	  at	  bruge	  de	  eksisterende	  
fundamenter,	  ikke	  ved	  at	  bygge	  på	  fællesarealer.	  Der	  er	  30%	  byggeret	  i	  Ryhaven	  –	  i	  dag	  
bruges	  16%.	  
	  
Projekt	  2	  og	  3	  giver	  energiklasse	  2020.	  
Projekt	  3	  betyder,	  at	  nogle	  får	  lidt	  mindre	  have.	  Og	  der	  er	  kun	  tale	  om	  en	  idé,	  understreger	  
Allan.	  Hvis	  vi	  bygger	  ungdomsboliger,	  får	  vi	  ekstra	  midler	  at	  gøre	  godt	  med	  til	  afdelingen	  (20	  
millioner,	  hvis	  vi	  får	  en	  kvote	  på	  50	  ungdomsboliger).	  Det	  har	  betydning	  for	  huslejen.	  Hvis	  vi	  
får	  50	  ungdomsboliger,	  så	  får	  vi	  50	  mere	  til	  at	  betale	  drift	  af	  fællesarealer	  og	  -‐faciliteter	  (se	  
bilag	  fra	  økonomiafdelingen).	  
	  
Der	  er	  lavet	  en	  folder	  omkring	  Projekt	  3.	  Det	  er	  kun	  til	  eksempel.	  
	  
Projekt	  2	  og	  3	  tager	  ca.	  den	  halve	  tid	  af	  Projekt	  1,	  som	  tager	  ca.	  tre	  år.	  
	  
Leif:	  Men	  der	  vil	  være	  mere	  ventetid,	  før	  vi	  kan	  komme	  i	  gang	  med	  både	  2	  og	  3.	  Med	  1	  kan	  vi	  
komme	  hurtigere	  i	  gang	  pga.	  lokalplanen.	  
	  
Allan:	  Det	  er	  ikke	  helt	  rigtigt,	  fordi	  der	  ikke	  ligger	  en	  lokalplan	  for	  området	  –	  der	  er	  alene	  en	  
rammeaftale,	  som	  giver	  mulighed	  for	  udvidelse.	  Det	  forventes,	  at	  lokalplanen	  kommer	  senere,	  
men	  processen	  er	  endnu	  ikke	  startet,	  hvorfor	  vi	  sandsynligvis	  ikke	  bliver	  overhalet	  af	  denne.	  
	  
Allan:	  Men	  intet	  er	  besluttet	  endnu.	  Hvis	  vi	  fx	  vælger	  Projekt	  2	  eller	  3,	  skal	  vi	  have	  besluttet	  
husstørrelser,	  indretning	  –	  intet	  er	  fastlagt	  endnu.	  Tegninger	  osv.	  er	  bare	  modeller	  –	  husk	  det.	  
	  
Allan:	  Nogle	  af	  husene	  bør	  vendes	  ved	  Projekt	  2	  eller	  3,	  så	  de	  bliver	  sydvendte	  –	  det	  er	  vigtigt,	  
når	  man	  taler	  lavenergi,	  da	  solen	  skal	  udnyttes	  optimalt.	  Dette	  dog	  forsat	  på	  de	  eksisterende	  
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sokler.	  
	  
Ole:	  Forklaring	  på	  dispositionsfond	  på	  12	  millioner	  i	  huslejeberegningen	  (se	  bilag	  fra	  
økonomiafdelingen):	  Hovedbestyrelsen	  vil,	  jf.	  ØB’s	  målsætningsprogram,	  gerne	  støtte	  
byggeriet	  med	  12	  millioner,	  hvis	  der	  bliver	  bygget	  energiklasse	  2020,	  da	  det	  er	  vigtigt	  for	  ØB	  
at	  bygge	  energirigtigt,	  også	  ved	  renoveringer.	  Men	  skal	  vi	  ikke	  arbejde	  videre	  med	  Projekt	  1	  
og	  3?	  
	  
Lisbeth:	  Jeg	  synes	  også,	  vi	  skal	  gå	  videre	  med	  2,	  selvom	  det	  er	  noget	  dyrere	  –	  og	  så	  lade	  alle	  
beboerne	  selv	  bestemme.	  Jeg	  vil	  fx	  nødig	  undvære	  noget	  af	  min	  have.	  Og	  hvis	  der	  skal	  laves	  
markant	  om	  derude,	  kan	  man	  så	  være	  sikker	  på	  at	  få	  lov	  til	  at	  bo	  samme	  sted	  bagefter?	  Kan	  
det	  få	  mange	  til	  at	  flytte	  fra	  afdelingen?	  
	  
Ole:	  Jeg	  tror,	  at	  Projekt	  2	  bliver	  for	  dyrt	  for	  folk	  –	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  folk	  vil	  stemme	  ja	  til.	  Men	  
vi	  kan	  selvfølgelig	  godt	  stille	  forslaget	  alligevel.	  
	  
Leif:	  Energi:	  Hvis	  bare	  vinduer	  skiftes,	  er	  vi,	  med	  Projekt	  1,	  godt	  med	  energimæssigt.	  Jeg	  
savner	  en	  energiberegning	  på	  Projekt	  1.	  
	  
Lisbeth:	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  kommer	  op	  på	  en	  højere	  energistandard.	  Men	  ja,	  vi	  skal	  
selvfølgelig	  have	  belyst	  alle	  aspekter.	  
	  
Leif:	  Et	  hurtigt	  regnestykke:	  Vi	  skal	  nu	  betale	  105	  års	  forbrug	  i	  energi	  (de	  50	  millioner	  i	  
ustøttet	  lån).	  
	  
Klaus:	  Den	  detalje	  tror	  jeg	  ikke	  er	  det	  vigtigste	  for	  beboerne	  –	  de	  er	  mere	  interesseret	  i	  deres	  
egen	  boligkomfort	  og	  især	  den	  endelige	  økonomi.	  
	  
Allan:	  Sådan	  kan	  man	  ikke	  helt	  regne	  det	  ud,	  Leif.	  Man	  er	  nødt	  til	  at	  se	  på	  det	  samlede	  billede	  
–	  også	  for	  fremtidige	  beboere,	  for	  vi	  skal	  også	  tænke	  på	  projekternes	  levetid.	  
	  
Klaus:	  Opsamling:	  Alle	  tre	  projekter	  er	  fortsat	  i	  spil,	  men	  vi	  ved	  godt,	  at	  Projekt	  2	  nok	  ikke	  er	  
det,	  beboerne	  ønsker	  pga.	  økonomien.	  
	  
Jonas:	  Uddybning	  af	  forskellige	  boligudformninger?	  
	  
Allan:	  Jamen,	  intet	  er	  fastlagt	  endnu.	  Hvis	  I	  fx	  vedtager	  Projekt	  3,	  så	  finder	  vi	  ud	  af,	  hvad	  der	  
er	  af	  ønsker,	  og	  så	  får	  vi	  forskellige	  arkitekter	  til	  at	  komme	  med	  nogle	  bud,	  som	  vi	  så	  kan	  
vælge	  imellem.	  
	  
Sussi:	  Det	  er	  selvfølgelig	  fint,	  at	  man	  kan	  komme	  hinanden	  ved,	  hvis	  området	  bliver	  mere	  
åbent	  –	  men	  det	  er	  også	  vigtigt,	  at	  man	  kan	  trække	  sig	  tilbage	  og	  være	  sig	  selv.	  Det	  er	  et	  vigtigt	  
element	  i	  Ryhaven,	  hvor	  man	  har	  meget	  private	  haver	  nu.	  
	  
Søren:	  Men	  med	  ungdomsboliger,	  risikerer	  man	  så	  ikke	  en	  masse	  larm?	  
	  
Klaus:	  Hvis	  man	  ser	  på	  ØB’s	  andre	  ungdomsboligafdelinger,	  så	  er	  de	  meget	  fredelige.	  På	  
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Stavnsvej	  diskuterer	  man	  fx	  flittigt,	  hvor	  stille	  der	  skal	  være,	  fordi	  de	  fleste	  i	  ungdomsboliger	  
har	  brug	  for	  fred	  til	  at	  læse.	  
	  
Allan:	  De	  12	  1-‐værelses	  lejligheder,	  der	  ligger	  i	  Ryhaven	  nu,	  skal	  muligvis	  laves	  om	  til	  
ungdomsboliger.	  Dette	  skyldes,	  at	  kommunen	  ønsker	  ommærkning	  af	  en	  større	  mængde	  1-‐
rums	  boliger	  i	  Aarhus.	  
	  
Leif:	  Hvis	  man	  laver	  arkitektkonkurrence,	  må	  man	  regne	  med,	  at	  vi	  skal	  tvangsflyttes	  –	  det	  er	  
ikke	  sikkert,	  at	  vi	  kan	  få	  lov	  at	  bo	  samme	  sted	  efter	  renoveringen.	  
	  
Allan:	  Først	  og	  fremmest	  laver	  vi	  ikke	  nødvendigvis	  konkurrence.	  Men	  der	  kan	  være	  nogle	  
fordele	  ved	  det.	  Og	  tvangsflytning	  er	  det	  endnu	  for	  tidligt	  at	  sige	  noget	  om.	  Det	  er	  umuligt	  at	  
sige,	  om	  man	  kan	  blive	  samme	  sted,	  men	  vi	  vil	  selvfølgelig	  tilgodese	  så	  mange	  ønsker	  som	  
muligt.	  Så	  det	  kan	  blive	  nødvendigt	  at	  få	  nyt	  husnummer.	  Men	  med	  fraflytninger	  osv.	  in	  
mente,	  så	  burde	  det	  være	  muligt	  at	  få	  puslespillet	  til	  at	  gå	  op.	  
	  
Sussi:	  Nogle	  bor	  pt.	  i	  femværelses,	  hvor	  de	  selv	  har	  tilføjet	  ekstra	  værelse.	  Er	  det	  muligt	  at	  
lave	  femværelses	  i	  det	  nye?	  
	  
Allan:	  Som	  udgangspunkt	  ja.	  
	  
Sussi:	  Kan	  unge	  i	  afdelingen	  få	  fortrinsret	  til	  ungdomsboligerne,	  når	  de	  flytter	  hjemmefra?	  
	  
Allan:	  Man	  kan	  søge	  om	  fortrinsret	  for	  en	  bestemt	  gruppe,	  men	  det	  er	  ikke	  garanteret,	  at	  vi	  
får	  det.	  Ellers	  skal	  de	  bag	  i	  køen	  som	  alle	  andre.	  
	  
Lisbeth:	  Når	  jeg	  kigger	  på	  plantegningerne,	  så	  undrer	  jeg	  mig	  over	  fx	  manglende	  bryggers.	  Er	  
det	  for	  tidligt	  at	  snakke	  om	  det	  nu?	  
	  
Allan:	  Tegningerne	  her	  er	  kun	  til	  inspiration.	  Den	  endelige	  indretning	  skal	  fastlægges	  senere	  
for	  Projekt	  2	  eller	  3,	  hvis	  et	  af	  dem	  bliver	  vedtaget.	  
	  
Ole:	  Vi	  skal	  have	  en	  balance	  mellem	  de	  individuelle	  behov	  og	  det	  bedste	  for	  det	  samlede	  
Ryhaven.	  Men	  hvor	  meget	  indflydelse	  kan	  vi	  selv	  få	  på	  vores	  egen	  boligs	  indretning?	  
	  
Allan:	  Man	  kan	  fx	  lave	  fleksibel	  indretning	  med	  skillevægge,	  man	  selv	  kan	  placere.	  Det	  er	  også	  
en	  mulighed.	  
	  
Jonas:	  Hvad	  hvis	  man	  bare	  ikke	  synes,	  det	  her	  er	  en	  god	  idé	  og	  vil	  flytte	  fra	  Ryhaven?	  
	  
Allan:	  Vi	  kan	  etablere	  en	  yderligere	  fortrinsret	  ud	  over	  den,	  der	  er	  i	  dag,	  for	  en	  specifik	  
gruppe.	  Så	  dem,	  der	  gerne	  vil	  fraflytte	  ifm.	  renoveringen,	  de	  kan	  få	  fortrinsret	  til	  ØB’s	  andre	  
boliger.	  
	  
Leif:	  Hvis	  vi	  vælger	  en	  arkitektkonkurrence,	  så	  mister	  vi	  alt	  medbestemmelse.	  
	  
Allan:	  Nej,	  vi	  kan	  selv	  være	  med	  til	  at	  bestemme,	  hvem	  der	  skal	  være	  dommer,	  eller	  vi	  kan	  
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sætte	  bestemte	  rammer	  op	  for	  fx	  boligudformning,	  som	  skal	  følges.	  Vi	  kan	  også	  bestemme,	  at	  
vinderen	  skal	  tegne	  boligerne	  i	  samarbejde	  med	  fx	  en	  byggegruppe.	  
	  
Klaus:	  Der	  er	  også	  mulighed	  for	  at	  lave	  entreprise	  i	  stedet	  for	  konkurrence.	  Det	  er	  ikke	  
besluttet	  endnu.	  
	  
Leif:	  Men	  er	  vi	  færdige	  med	  energisnakken?	  Vi	  skal	  have	  lavet	  miljøomkostningsberegninger	  
for	  alle	  tre	  forslag.	  Hvis	  vi	  laver	  det,	  vil	  det	  vise	  sig,	  at	  miljøbelastningstallene	  er	  meget	  højere	  
for	  Projekt	  2	  og	  3.	  
	  
Allan:	  Det	  er	  jeg	  ikke	  sikker	  på,	  at	  det	  vil.	  Men	  vi	  ved	  jo	  ikke	  noget,	  så	  længe	  vi	  ikke	  ved,	  
hvilket	  materiale	  nye	  huse	  eksempelvis	  skal	  bygges	  i.	  Desuden	  vil	  det	  tage	  ekstra	  tid,	  hvis	  vi	  
skal	  regne	  på	  eksempler	  –	  hvilket	  det	  jo	  vil	  blive,	  så	  længe	  vi	  ikke	  ved,	  hvad	  vi	  skal	  bygge	  af	  
osv.	  
	  
Klaus:	  Ekstra	  tid	  er	  ikke	  godt	  –	  de	  andre	  beboere	  synes	  i	  forvejen,	  vi	  er	  for	  lang	  tid	  om	  at	  få	  
meldt	  ud	  til	  dem.	  
	  
Ole:	  Er	  det	  muligt	  at	  give	  et	  hurtigt	  skøn	  på	  det,	  Leif	  efterspørger?	  
	  
Allan:	  Ja	  –	  men	  det	  bliver	  netop	  kun	  et	  skøn,	  fordi	  vi	  ikke	  kender	  de	  endelige	  projekter.	  Men	  
skal	  vi	  bruge	  tid	  på	  det?	  
	  
Lisbeth:	  Ja,	  det	  ville	  være	  ideelt.	  Men	  jeg	  tror	  ikke,	  det	  har	  den	  store	  betydning	  for	  beboerne,	  
for	  det	  har	  jo	  ikke	  indvirkning	  på	  deres	  husleje	  osv.	  
	  
Allan:	  Vi	  laver	  et	  skøn.	  	  
	  
Ad	  2:	  
Allan:	  Tidsperspektiv:	  Beregningen	  vil	  tage	  nogle	  uger.	  Præsentationsforberedelse	  vil	  også	  
tage	  nogle	  uger.	  Så	  vi	  vil	  være	  klar	  til	  at	  fremlægge	  for	  beboerne	  ca.	  midt	  i	  maj.	  
	  
Ole:	  Kan	  ØB	  ikke	  se	  på,	  hvad	  der	  er	  relevant	  at	  undersøge	  nærmere,	  og	  så	  lave	  en	  tidsplan	  
derudfra?	  
	  
Allan:	  Jo.	  Vibeke	  laver	  status	  på:	  Hvor	  er	  vi	  nu,	  hvornår	  skal	  gruppen	  mødes	  næste	  gang,	  
hvornår	  er	  vi	  klar	  til	  at	  præsentere	  nogle	  forslag	  for	  beboerne?	  Dette	  sendes	  til	  alle	  Ryhavens	  
beboere.	  
	  
	  


