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Referat fra etapemøde 2 
Renovering i Ryhaven, afd. 3 

26. oktober 2015 kl. 19.00 
Fælleshuset nr. 65  

 
Fremmødt:  
Ca. 25 beboere 
Søren og Trine (Bascon)  
Connie, Kristian, Vibeke (ref.) og Dennis (ØB)  
Peter (Scandi Byg)  
 
Claus og Tina (Jydsk Flytteforretning) var desværre forhindrede  
 
Dagsorden:  

 Velkomst, rammen for mødet og introduktion af de fremmødte, Trine  
 Status på byggeriet, Peter  
 Status på flytning og genhusning, Claus og Tina (Trine pga. fravær)  
 Spørgsmål fra beboerne  
 Tak for i aften  

 
Velkomst: Trine bød velkommen og fortalte om mødets formål – nemlig at få stillet de 
spørgsmål, man sidder med. Hun præsenterede de medarbejdere mm., der var med.  
 
Lidt fra Scandi Byg: Peter fortalte kort om, hvad der sker pt. i de forskellige etaper. Har 
afleveret de første ungdomsboliger – mangler lidt udvendigt. Stillads kommer ned i denne 
uge. Klør på for at få Etape B færdig, til at I skal flytte ind. Desuden knokler de med at få gjort 
prøvehuset klar.  
 
Status på flytning og genhusning: Flyttemændene mangler at tale med enkelte beboere i 
denne etape. 
 
Diverse spørgsmål/kommetarer/debat: Haver og skur skal tømmes i denne uge ved de 
boliger, der har fået besked pga. byggepladsvej. Der bliver opsat hegn mellem huse og vej. 
 
Hvad gør man med ting, flyttemændene ikke kan opbevare? Benzindrevne ting som 
græsslåmaskiner, og ting med jord i. Det får I besked om. 
 
Kan der komme lamper op ved affaldscontainerne? Og i Etape 2 i det hele taget? Der er meget 
mørkt. Det kigger Scandi Byg på. 
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Lys ved nr. 84 er faldet ned. Peter har noteret det. 
 
Skal overdækning ved terrasser tages ned? Nej, det klarer nedbryderen. Men I skal rydde alt 
det, I kan, både ude og inde.  
 
Stort byggeaffald, som fx et skur, der skal pilles fra hinanden, skal ikke til storskrald. Læg det 
fx i haven. 
 
Hylder, skabe og andre ting, I selv har sat op, skal også fjernes fra husene, inden I flytter.  
 
Gulvtæpper – væg til væg – skal fjernes, hvis man kan. Hvis de er limet eller sømmet fast, så 
kan de blive liggende. 
 
Kan man tage sit gamle køleskab med i ungdomsboliger? Det kan fx stå i det ene badeværelse, 
hvis man nu har to boliger? Ja, det kan man selv finde ud af. 
 
Stofa lukkes kollektivt, så I slipper for at betale for oprettelse af abonnement igen. Formentlig 
vil Stofa overtage korrespondancen med jer – de vil holde møde i morgen, og så får vi nok 
mere at vide derefter. Vi håber at få det løst på den bedste måde for jer. 
 
Der kommer rullegardiner, lamper, dørmåtte og bruseforhæng op i alle ungdomsboliger, der 
skal bruges til genhusning. 
 
Hvis man misligholder sin genhusningsbolig, skal man selvfølgelig betale for det. Men normal 
brug er selvfølgelig helt ok. Vi ser selvfølgelig helst, at I ikke borer huller i væggene, men hvis I 
gør, så ser vi gerne, at der bliver lavet så få huller som muligt. Der vil blive afholdt syn, når I 
flytter ud, så vi sikrer, at boligerne er klar til de næste beboere, der skal genhuses. Har man fx 
hund, kan man måske lægge et tæppe, hvor den går. Hvis I bare passer på boligerne, så går det 
nok. 
 
Terrassen ved prøvehuset når ikke at blive færdig til den 7./8. nov., hvor der er åbent hus. Så 
man kan desværre ikke nå at se, før man skal finde ud af, om man vil tilkøbe. 
 
Det er som udgangspunkt ikke muligt at få sin vaskemaskine med i ungdomsboligerne. Der er 
lavet specielle aftaler med beboere, der har allergi fx – alle andre skal bruge vaskehuset. Meld 
tilbage, hvis der er for meget run på vaskehuset. Pt. er der rigeligt med tider at få. 
 
Der bliver lavet nyt råderetskatalog, som bliver tilpasset de nye huse. 
 
Genhusningskontoret flytter fra 55A til 25A inden så længe. I hører nærmere. 
 
Tak for i aften  


