
 

 
 

Til beboerne i afdeling 3 – Ryhaven 

 

Aarhus c den 28. februar 2014 

 

Nyt om renovering af Ryhaven 

Beboergruppen har nu afsluttet sit arbejde og overdraget det videre forløb til byggeudvalget. I den 

forbindelse vil Beboergruppen, Bascon og Østjysk Bolig gerne takke alle beboere for en god og grundig 

proces, og ikke mindst for aktiv deltagelse ved de to workshops. Det har været en tidskrævende, men ikke 

desto mindre uvurderlig proces, som er med til at sikre, at vi når frem til den renoveringsløsning, der bedst 

muligt tilgodeser jeres ønsker og behov. 

Hvad sker nu? 

Byggeudvalget, der består af Østjysk Boligs hovedbestyrelse, afdelingsbestyrelsen i Ryhaven, 

byggerådgivere fra Bascon m.fl., går nu i gang med at planlægge beboermødet, hvor I skal stemme om den 

endelige renoveringsmodel. Mødet kommer til at ligge i slutningen af april, og I vil få besked, så snart 

datoen er fastsat. 

Renoveringsavis 

For at I har et godt grundlag for at stemme, udarbejder redaktionsudvalget nu en informationsavis. I den 

kan I i ro og mag læse om forslagene og den økonomi, der er knyttet til hvert forslag. I vil modtage avisen i 

jeres postkasse i begyndelsen af april.  

Skilte i Ryhaven 
Hvis du undrer dig over, hvad det er for nogle skilte, der i denne uge kommer til at hænge på hegnene i 
Ryhaven, er de et led i beboerinddragelsesprocessen. Skiltene viser billeder og udsagn fra de to workshops, 
der er blevet afholdt over vinteren i Fælleshuset i Ryhaven. Skiltene bliver hængt op, så de følger ruten for 
beboervandringen. Dermed er det muligt for beboere, der ikke har deltaget i de inddragende workshops, at 
få en idé om, hvad der er blevet talt om på møderne. 

Mere info 

Du kan finde referater, infoflyers og andet materiale fra beboerprocessen på www.østjyskbolig.dk. Skriv 
Renovering i søgefeltet.  
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