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INDLEDNING 

Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. 

Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med 

informationsmødet, der skal afholdes den 8. oktober 2013. Heri finder I 

opdaterede informationer om de tre løsningsforslag, vi har samarbejdet med 

Beboergruppen om renovering om. Indholdet skulle gerne gøre jer 

velforberedte til mødet den 8. oktober, hvor vi vil uddybe informationerne 

herfra – og give jer mulighed for at stille alle de spørgsmål, I må have på 

nuværende tidspunkt. 

Målet med den information, vi løbende giver jer, er at gøre jer i stand til at 

vurdere, hvilken løsning I hver især synes, er den bedste for Ryhaven – den 

endelige beslutning skal træffes af jer beboere ved et ekstraordinært 

afdelingsmøde. 

Alt materiale, vi sender ud til jer, rapporter, vi løbende får udarbejdet, osv. 

kan I altid finde på vores hjemmeside. Gå ind på www.østjyskbolig.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”. 

Vi ser frem til at se jer den 8. oktober! 

 

Mange hilsner 

Østjysk Bolig 

http://www.østjyskbolig.dk/
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LØSNING 1 – RENOVERING:  

Den første mulighed er en gennemgribende renovering af de eksisterende 
huse. Løsningen vil kræve, at I bliver genhuset i den periode, hvor der bliver 
udskiftet tage, døre, vinduer, gulve osv.  
 
Det er forskelligt fra hus til hus, hvor store problemer der er med fx fugt, men 
der vil blive udført det samme renoveringsarbejde i alle boliger, så vi er sikre 
på, at de alle bliver renoveret til samme stand. Med så gamle huse, og når 
man har med fugtproblemer at gøre, er vores største bekymring dog, at 
problemerne kan vende tilbage i løbet af nogle år. 
 
Det er svært at sige noget om, præcis hvor stor en påvirkning af jeres husleje, 
hver af de tre løsninger vil give, men vi har, ligesom tidligere, forsøgt at give 
et bud på, hvilket leje vi formentlig befinder os i. Herunder kan I se vores 
opdaterede bud for løsning 1: 
 
 

Lejemålstype Nuværende leje pr. md. Stigning pr. md. Ny leje 

31 m2 2.292 kr. 452 kr. 2.744 kr. 

69 m2 4.257 kr. 839 kr. 5.096 kr. 

97 m2 5.838 kr. 1.151 kr. 6.989 kr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

LØSNING 2 – NYBYGGERI  

(RENOVERING FRA SOKLEN):  

Den anden mulighed er nybyggeri. Husene rives ned til soklen, og sammen 
med jer besluttes det, hvordan det nye byggeri skal se ud. Denne løsning vil 
blandt andet betyde, at I selv har mulighed for at være med til at bestemme, 
hvordan husene skal indrettes, og det vil betyde, at I får et hus, der ikke vil 
skulle gen-renoveres om nogle år. Til gengæld er det umiddelbart en noget 
dyrere løsning end løsning 1, da der skal bruges flere materialer. Det vil give 
en noget større huslejestigning her og nu. 
 
Vores opdaterede bud på, hvad løsning 2 vil koste jer, kan I se her: 
 

Lejemålstype Nuværende leje pr. md. Stigning pr. md. Ny leje 

31 m2 2.292 kr. 920 kr. 3.212 kr. 

69 m2 4.257 kr. 1.709 kr. 5.966 kr. 

97 m2 5.838 kr. 2.343 kr. 8.181 kr. 
 

Som vi talte om på sidste informationsmøde, er der tale om en meget 

markant huslejestigning. Vi fik et indtryk af, at I umiddelbart ikke ser løsning 2 

som en reel løsningsmulighed, netop på grund af prisen.  

Derfor vil vi på mødet den 8. oktober foreslå, at vi fremover ser helt bort fra 

denne mulighed, og efterfølgende kun arbejder med løsning 1 og 3. 
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LØSNING 3 – NYBYGGERI + 50 UNGDOMS-

BOLIGER (RENOVERING FRA SOKLEN):  

Den tredje mulighed er i tæt familie med løsning 2 – forskellen er, at der med 

løsning 3 arbejdes med at lægge 50 ungdomsboliger ind i jeres afdeling. 

Grunden er, at det vil give jer en markant mindre huslejestigning, da de 50 

boliger køber sig en byggeret af jeres afdeling.  

Som med løsning 2 får I mulighed for selv at være med til at beslutte, hvordan 

husene skal indrettes, hvilket materiale der skal bygges i, hvilken type 

arkitektur der skal kendetegne afdelingen osv. Også med denne løsning vil 

der naturligvis blive en genhusningsperiode – det vil der, lige meget hvilken 

løsning I vælger. 

Vores opdaterede bud på, hvad løsning 3 vil koste jer, kan I se her: 

 

Lejemålstype Nuværende leje pr. md. Stigning pr. md. Ny leje 

31 m2 2.292 kr. 599 kr. 2.891 kr. 

69 m2 4.257 kr. 1.112 kr. 5.369 kr. 

97 m2 5.838 kr. 1.525 kr. 7.363 kr. 
 

 

 

VIGTIGT AT VIDE OM HUSLEJEBEREGNINGERNE: 

For at de ovenstående huslejeberegninger er så gennemskuelige og 

sammenlignelige som muligt, har vi, i modsætning til sidste gang, trukket 

besparelserne på varme ud. Vi har herunder lavet en beregning på, hvad 

besparelserne ca. vil være: 

Løsning 1 vil give en besparelse i forhold til i dag på ca. 192 kr. pr. lejemål pr. 

måned.  

Løsning 3 vil give en besparelse på ca. 628 kr. pr. lejemål pr. måned plus ca. 

482,50 kr. pr. måned pga. solceller. Disse tal skal altså trækkes fra huslejen. 
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SIDEN SIDST 

Vi har, siden det seneste informationsmøde i juni, især kigget nærmere på 

løsning 3, da den jo kræver, at der bliver taget en del beslutninger. Hvor skal 

de 50 ungdomsboliger for eksempel placeres? Betyder det, at nogle huse 

skal være i to plan? Hvordan kommer letbanen til at passe ind? Det er nogle 

af de store spørgsmål, der har været, siden vi mødtes sidste gang. 

Vi har nogle bud på, hvordan de 50 ungdomsboliger kan indtænkes i bygge-

riet – men I skal være med til at tage beslutningen. Derfor vil de tegninger, vi 

viser her og dem, vi tager med til informationsmødet, kun være eksempler. 

Med hensyn til letbanen, så vil vi komme nærmere ind på den på mødet. Vi 

har fået vores rådgivere fra Bascon til at se på, hvad en letbane har af 

betydning for området, og vi er umiddelbart positive omkring projektet, da det 

stort set udelukkende vil gøre jeres område mere attraktivt. 

 

 

 

 

 

PLACERING AF UNGDOMSBOLIGER 

Vi talte på det seneste informationsmøde en smule om, hvordan de 50 

ungdomsboliger eventuelt kan placeres. Nogle ytrede ønske om, at de kom til 

at ligge nærmest letbanen, som jo formentlig kommer til at gå langs 

Ryhavevej. Dette er vist som Version 2_1 på modellen øverst på næste side. 

En anden mulighed er, at ungdomsboligerne placeres sammen i en klynge. 

Dette er vist som Version 2_2. 

Det sidste billede viser, at 14 eksisterende boliger med 

ungdomsboligløsningen vil skulle laves om til toplansboliger. Disse 14 kan 

placeres forskellige steder – og der vil I igen blive taget med på råd. Skal de 

fx alle lægges yderst i bebyggelsen, så de generer mindst muligt i forhold til 

udsigt og udsyn til hinandens haver? 
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ØKONOMI 

Siden sidst har vi desuden haft mulighed for at kigge nærmere på økonomien 

for de to (tre) modeller. 

På næste side finder du først et regnestykke for den samlede økonomi for 

løsning 1. Derefter finder du et lignende regnestykke for løsning 3. Vi har ikke 

lavet et specifikt regnestykke for løsning 2, men det vil ligne løsning 3’s – 

bare uden de 50 ungdomsboliger. 

Økonomien for et så stort projekt er selvfølgelig meget omstændig og vil 

formentlig give anledning til en del spørgsmål på mødet på tirsdag. Her vil vi 

gennemgå både økonomien bag de to løsninger og den medfølgende 

huslejeberegning grundigt. 
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Løsning 1 - Renovering: 

Samlet økonomisk ramme 122.799.000 kr. 

Støttet lån 81.754.000 kr. 

Ustøttet lån 9.093.000 kr. 

Ustøttet lån 28.645.000 kr. 

Andre tilskud 3.307.000 kr. 

 

Løsning 3 – Nybyggeri + 50 ungdomsboliger: 

Samlet økonomisk ramme 177.212.000 kr. 

Støttet lån 81.754.000 kr. 

Ustøttet lån 9.093.000 kr. 

Ustøttet lån 28.645.000 kr. 

Ustøttet lån 54.413.000 kr. 

Andre tilskud  3.307.000 kr. 

Tilskud:  

Salg af byggeret  
(50 ungdomsboliger) 

-20.000.000 kr. 

Dispositionsfondstilskud 
(hovedbestyrelsen) 

-12.000.000 kr. 

Trækningsret 
(hovedbestyrelsen)  

-2.000.000 kr. 

Trækningsret (indgår i 
helhedsplan, krav fra LBF)   

-1.200.000 kr. 

 

 

AFSLUTNING 

Vi håber, at I med denne lille folder er blevet lidt klogere på de overordnede 

linjer for de to (tre) løsningsmuligheder – og så ser vi frem til at uddybe 

informationerne og besvare jeres sikkert mange spørgsmål på mødet den 8. 

oktober. Det er kl. 19.00 på vores kontor, Søren Frichs Vej 25, Aarhus C. 

Vi ses! 

 

 


