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Til beboerne i Ryhaven, afdeling 3 
 
 
Sidste nyt om renoveringen – om afgørelse af totalentreprise-konkurrencen 
 
 
Hermed sidste nyt om renoveringssagen. 
 
I slutningen af januar fandt vi en vinder af totalentreprisen, og i sidste uge blev vinderen offentliggjort. Der 
var fem rigtig flotte bud på byggeri, men ét projekt skilte sig positivt ud fra mængden: Det bliver firmaet 
Scandi Byg, der skal bygge jeres nye boliger. 
 
Med projektet fra Scandi Byg får vi opfyldt stort set alle vores ønsker for det fremtidige Ryhaven – det er et 
flot projekt, som både tænker nyt, men også tager hensyn til, hvordan det eksisterende Ryhaven ser ud og 
fungerer. Desuden bliver boligerne og adgangsforholdene 100 procent handicapvenlige. 
 
Da vinderen skulle udpeges, blev det gjort i samarbejde med to fagdommere, byggeudvalget fra jeres 
afdeling, selskabets organisationsbestyrelse og Bascon, som er vores rådgivere. Alle var meget begejstrede 
for Scandi Bygs projekt, hvilket blandt andet kan ses på disse udtalelser de to fagdommere: 
 

- Det, I får her, ser man normalt kun i den dyrere ende af privat boligbyggeri. Det er rigtig god kvalitet.  
Jørgen Bach, partner i Arkitema 
 

- Når de gamle huse nedbrydes, bliver materialerne ikke bare smidt ud. Mange af dem genbruges i 
det nye byggeri, blandt andet som underlag for de nye huse og det nye landskab. Det er godt tænkt, 
og er med til at forstærke de eksisterende landskabelige kvaliteter og fremtidssikre Ryhavens 
bebyggelse. 
Malene Krüger, adm. direktør i Tredje Natur 

 
Hvordan husene kommer til at se ud, kan I se snart – men der skal gå 10 dage fra offentliggørelsen til 
resultatet må vises. 
 
Når resultatet må vises, vil I høre fra os igen, og her vil vi også komme med et bud på en tidsplan, og vi vil 
invitere til et informationsmøde sammen med Scandi Byg, hvor de vil fortælle om deres projekt. 
 
Angående genhusning, så er vi godt i gang med at samle op på ønsker og finde løsninger. Hvis du er en af 
de få, der ikke har fået meldt dine ønsker ud til os, så må du meget gerne kontakte Connie Koppel på  
86 15 66 88 eller cok@ojba.dk.  
 
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så er I altid velkommen til at kontakte os. Og ellers hører I fra os 
igen ganske snart, når vi må vise jer, hvordan jeres boliger kommer til at se ud – det ser vi frem til! 
 
 
Mange hilsner 
 
Vibeke Harder 
Kommunikationsansvarlig, Østjysk Bolig 
Tlf.nr.: 87 44 75 94 
E-mail: vih@ojba.dk 
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