
 
 
 
 
 
Til beboerne i Ryhaven, afdeling 3 
 
 
Sidste nyt om renoveringen – bl.a. om genhusning 
 
Hermed lidt nyt om renoveringssagen. 
 
Konkurrencen om totalentreprisen bliver afgjort i starten af januar, så der finder vi ud af, hvem der 
skal både projektere og udføre arbejdet. 
 
Vi forventer, at selve byggeriet vil blive påbegyndt lige inden sommerferien. Det vil blive udført over 
3-4 etaper (afhængig af, hvem der vinder entreprisen og hvilken slags byggeri, der skal opføres). 
Hver etape vil formentlig vare omkring 6 måneder – det er dog svært at sige helt præcist, inden vi 
ved, hvordan det nye byggeri kommer til at se ud. Hvis der fx skal opføres præfabrikerede boliger, 
vil der formentlig blive tale om kortere tid; hvis byggeriet opmures traditionelt, vil der formentlig 
blive tale om længere tid. Vi forventer, at den samlede byggetid bliver omkring 2 år. Efter januar 
kan vi give mere præcise udmeldinger omkring tid, men dette er, hvad vi arbejder med pt. 
 
Angående genhusning, så kommer der altså til at være tale om en periode på omkring 6 måneder 
på et tidspunkt mellem sommeren 2015 og sommeren 2017 for hver husstand. En mere nøjagtig 
plan for byggeriets gennemførelse kendes til januar efter totalentreprisekonkurrencens afholdelse. 
 
Du kan som beboer selv være med til at bestemme, hvordan du gerne vil genhuses. Alle får 
mulighed for at blive i Ryhaven, hvor man enten vil blive genhuset i en anden bolig eller i en 
pavillon. Man kan også blive genhuset i en anden afdeling – hvis man har et ønske om en speciel 
afdeling, så har man mulighed for at komme foran den almindelige venteliste. Man kan også blive 
genhuset permanent, hvis man ved, at man ikke vil tilbage til Ryhaven. Hvis man har ønsker i den 
retning, så kan man henvende sig til vores udlejningschef, Connie Koppel (86 15 66 88 / 
cok@ojba.dk), som vil gøre sit bedste for at finde en god løsning. Har man mulighed for at bo hos 
familie, i et sommerhus el.lign. i perioden, så kan vi også lave aftaler omkring dette. 
 
Vi vil meget gerne vide, hvad I umiddelbart har gjort jer af tanker omkring genhusning – derfor har 
vi vedlagt et lille spørgeskema og en frankeret svarkuvert. Vi vil meget gerne have jer til at udfylde 
og tilbagesende spørgeskemaet, så vi kan begynde at danne os et overblik over, hvor mange der 
gerne vil blive i afdelingen, hvor mange der gerne vil flytte permanent osv. Jo før vi ved det, jo 
bedre løsninger kan vi lave for jer. 
 
Hvis I har yderligere spørgsmål eller kommentarer, så er I velkommen til at kontakte os. Og ellers 
hører I fra os igen, når vi ved mere. 
 
 
Mange hilsner 
 
Vibeke Harder 
Kommunikationsansvarlig, Østjysk Bolig 
Tlf.nr.: 87 44 75 94 
E-mail: vih@ojba.dk  
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SPØRGESKEMA – GENHUSNING, RYHAVEN 
 
 

 Sæt x: 

 
Jeg ønsker at blive 
genhuset i Ryhaven – 
enten i en anden bolig 
eller i en pavillon 
 

 

 
Jeg ønsker at blive 
genhuset i en anden af 
Østjysk Boligs 
afdelinger – enten 
midlertidigt eller 
permanent 
 

 

 
Jeg har selv mulighed 
for at finde genhusning 
(fx hos familie, i mit 
sommerhus el.lign.) 
 

 

 
 

Eventulle kommentarer: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Navn, adresse og telefonnummer: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Spørgeskemaet returneres til Østjysk Bolig senest den 17. december 2014 


