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Kære beboer

Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, 
at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og 
genhuses i en anden bolig. I skal genhuses i de nyopførte ung-
domsboliger, i eksisterende huse i Ryhaven og i enkelte tilfælde i 
andre afdelinger.

Denne folder giver dig et overblik over, hvad du skal vide og 
være opmærksom på, når det bliver din tur til at pakke sammen 
og flytte - både ud og hjem. For nogle af jer er det lige om lidt – 
andre af jer må gemme denne folder godt, til det bliver jeres tur 
om godt et års tid. Der ligger også eksemplarer i genhusnings-
kontoret i Ryhaven 55A, som du kan hente, hvis den bliver væk. 
Desuden ligger den også på Østjysk Boligs hjemmeside under 
“Det gælder for din afdeling” ude til venstre, find “Ryhaven - afd 
3” og derefter det punkt, der hedder “Renovering”. 
Rigtig god læselyst.

Mange hilsner 

Østjysk Bolig



FLYTTEFIRMA

Vi har, som nævnt i augusts infoblad, lavet aftale med Jydsk Flyt-
teforretning om, at de håndterer alle flytninger i forbindelse med  
genhusningsperioderne. Fra flyttefirmaet vil I stifte bekendtskab 
med Claus og Tina.

BESØG AF FLYTTEMANDEN

Inden hver etape starter, vil Claus eller Tina ringe til dig og aftale et 
tidspunkt, hvor de kan komme på besøg i dit hjem.  De vil snakke 
med dig om, hvordan du bedst pakker og om noget skal opmagasi-
neres. Claus har over 25 års erfaring med flytning af indbo og er 
manden, der har det store overblik over, hvad der kan være i din 
genhusningsbolig. Han kan svare på individuelle spørgsmål, hvis 
du har specielle behov for hjælp til det ene eller det andet. Dette 
arbejde hjælper Tina ham med. 

I løbet af de næste to uger vil alle beboere i Etape 1 få besøg af 
flyttemanden.

PAKNING

Du skal selv pakke dine ting sammen i flyttekasser. Claus skal nok 
fortælle dig mere om, hvordan du skal gøre, når han kommer på 
besøg. Derudover har vi samlet gode praktiske flytteråd på bag-
siden af denne folder.

FLYTTEKASSER

Jydsk Flytteforretning sørger for kasser, som du vil kunne hente 
hos Dennis på varmemesterkontoret (nr. 65). Det er vigtigt, at du 
leverer kasserne tilbage, når du er flyttet ind i dit nye hus igen – 
ellers kommer byggesagen til at betale for dem, og det er der ikke 
budgetteret med.1



TØM HUSET HELT

Det er rigtig vigtigt, at dit hus bliver tømt HELT! Det vil sige, at alt 
løst inventar, som tæpper, lamper, gardiner, hylder mv., også skal 
tages med. Hvis nedbrydningsfirmaet skal til at skaffe sig af med 
inventar, inden de kan komme i gang med at bryde ned, tager det 
tid og det koster igen penge for byggesagen. Hvis du efterlader 
køleskab og komfur, skal disse også være tømte og rengjorte.

Vi vil gerne opfordre dig til, at du benytter lejligheden til at få ryddet 
op i gemmerne. Du får muligvis ikke plads til at medbringe alle 
dine ting i genhusningsboligen (hvis den er mindre end den nu-
værende), og jo mere der skal køres til opmagasinering, jo dyrere 
bliver det for byggesagen. Så hvis noget alligevel skal smides ud, 
så er det en god idé at gøre, inden du flytter.

Dit affald – både stort og småt – kan du aflevere i Madam 
Skrald. En stor bøn fra Dennis er, at du bruger klare plastsække, 
så hans tid ikke skal bruges på at sortere sorte affaldssække. De 
bliver nemlig ikke taget med af skraldemanden.

OPMAGASINERING

Som udgangspunkt forventer vi, at du tager så mange som muligt 
af dine egne ting med til din genhusningsbolig. Men da du måske 
skal genhuses på mindre plads, end du har nu, får du selvfølgelig 
mulighed for at få opmagasineret nogle af dine ting.
De ting, der bliver opmagasi-
neret, kan du som udgangs-
punkt ikke få adgang til i 
genhusningsperioden, da 
det pakkes i containere, der 
står i flere etager i en stor 
lagerhal. Skulle du alligevel 
få brug for at komme ind til 
dine ting, så koster det dig et 
håndteringsgebyr til flyttefir-
maet.
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HUSK - ved midlertidig genhusning

• at der ikke skal meddeles flytning til folkeregisteret. 
• at der ikke skal meddeles flytning til Post Danmark.
• at meddele forsikringsselskabet din midlertidige adresse.
• at bestille flytning af telefon til din midlertidige adresse.

• at aflevere nøgler til den fraflyttede lejlighed til var-
memesteren. 

• køle/fryseskab og komfur er dine egne og du kan gøre 
med dem, hvad du vil. Hvis de efterlades i boligen skal de 
være rengjorte, så nedbryderen kan tage dem med.

STORE TING

Store ting, som ikke kan passe i flyttekasser, skal du som ud- 
gangspunkt også have med dig. Men har du et stort spisebord, 
der ikke passer ind i genhusningsboligen, så skal den selvfølgelig 
opmagasineres – og så sørger vi for at finde et bord til din genhus-
ningsbolig.

Haveredskaber, havemøbler og den slags skal opmagasineres 
(med mindre du skal genhuses i en eksisterende bolig med have, 
hvor der er plads til at have det stående). 

PERSONLIGE EJENDELE

Pas, personlige papirer, 
smykker og andre private 
ejendele skal du huske at 
have med dig over i gen-
husningsboligen - de skal 
naturligvis ikke opmagasi-
neres.
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HUSK - ved permanent genhusning

• at meddele flytning til Post Danmark.
• at meddele flytning til folkeregisteret.
• at aftale flytning af telefon, TV-pakke og evt. internet-

forbindelse.
• at det lejemål, du fraflytter, skal være helt tomt og ren-

gjort, så det kan bruges til genhusning.
• at afrime og rengøre køle-/fryseskab og komfur inden 

flytning.
• at aflevere alle dine nøgler til den fraflyttede lejlighed til 

Dennis.

GENHUSNINGSBOLIGEN

Da du skal bo i en anvist genhusningsbolig i en kortere periode, er 
det begrænset, hvilke krav du kan stille til den midlertidige bolig. Vi 
vil gøre det, vi kan, for at alle får den bedst mulige genhusning. 

Når du flytter fra din genhusningsbolig, skal den være helt tom og 
rengjort.  Varmemesteren vil lave et flyttesyn af lejligheden, så vi 
er sikret, at den kan bruges til nye beboere. Du skal derfor afholde 
udgiften ved eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug 
og misligholdelse. Byggesagen afholder naturligvis de istandsæt-
telsesudgifter, der er forbundet med almindelig brug af boligen, 
eksempelvis maling af vægge, hvis det viser sig nødvendigt.

Hvis du har standerlamper eller bordlamper, er det en god idé at 
tage dem med i genhusningsboligen, så du/vi slipper for at hænge 
lamper op et sted, hvor du kun skal bo i kort tid. Jo mere du hjæl-
per med at tænke over den slags, des bedre er det for den sam-
lede byggesag.

Der bliver hængt gardiner op i ungdomsboligerne, men skal du 
genhuses i en eksisterende bolig, forventes det, at du genbruger 
dine gardiner fra din fraflyttede bolig.
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SÆRLIG HJÆLP

Hvis der er ældre, svagelige og handicappede beboere, som ikke 
kan pakke ned selv eller i samarbejde med pårørende, kan der 
ydes begrænset hjælp til dette hos flyttefirmaet.
Har du særlige hjælpemidler i hjemmet, som er godkendt og in-
stalleret af kommunen, vil disse blive flyttet til og fra din genhus-
ningsbolig med hjælp fra varmemesteren.

PRÆCIS FLYTTEDATO

Det tager selvfølgelig flyttefirmaet nogle dage at flytte en hel etape. 
Derfor kan du godt komme ud for, at du bliver flyttet den 16., 
selvom du i 3-månedersvarslingen har fået af vide, at du først skal 
være ude af din bolig den 19. Det håber vi, at du har forståelse for. 
Du vil selvfølgelig få det af vide i god tid, hvis du skal flytte nogle 
dage før.

INTERNET, TV OG TELEFON

Østjysk Bolig sørger for, at der er er internet og tv-signal i din 
genhusningsbolig. Der bliver derfor ikke nogen udgifter for jer i den 
forbindelse.
Din fastnettelefon skal du selv sørge for at flytte.

POST

Varmemesteren sørger for at montere jeres postkasser på et sted, 
der er nemt at komme til både for jer og postbudet.

FORBRUG/HUSLEJE

Du skal ikke betale forbrug (el, vand og varme) i genhusningsperi-
oden og du vil ikke blive opkrævet aconto-beløbet.
I genhusningsperioden vil du blive opkrævet  din almindelige 
husleje. Bor du midlertidigt i en billigere bolig, vil du efterfølgende 
få en refusion.5



INDBOFORSIKRING

Du skal huske at meddele dit forsikringsselskab den adresse, som 
du midlertidigt flytter til, og at flytningen sker pga. en renovering af 
bebyggelsen.
Hvis nogle af dine ting skal opmagasineres, er det også vigtigt, 
at du husker at informere dit forsikringsselskab om det. Dit for-
sikringsselskab skal have at vide, at nogle af dine ting nu står på et 
lager på adressen:

Jydsk Flytteforretning
Pi 3, Søften
8382 Hinnerup

Hvis nogle af dine ting, som du selv har pakket ned, bliver øde-
lagt under flytningen, fordi flyttefirmaet taber eller på anden måde 
beskadiger dine ting, så er flyttefirmaet erstatningspligtigt. Du skal 
dog kunne bevise, at det er flyttefirmaet, der har ødelagt dine ting.

KONTAKT din flyttemand

Claus og Tina 
www.jydsk-flytteforretning.dk

mail: info@jydsk-flytteforretning.dk

tel: 40 55 31 58

KONTAKT  din beboerkontakt

Trine Blicher Folmer
mail: beboermail@ojba.dk
tel: 28 91 98 08

Genhusningskontoret Ryhaven 55A
Åben tirsdag kl. 14-16 (ulige uger) og kl. 16-18 (lige uger)
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PRAKTISKE FLYTTERÅD 

Sortér i god tid gammelt tøj og alt 
andet, som skal kasseres eller 
foræres væk.

Anbring smykker, bankbøger, pas 
og personlige papirer på et sikkert 
sted. Du kan muligvis få brug for 
dem under flytningen.

Alt hvad der skal være tilgængeligt 
umiddelbart ved indflytning/udflyt-
ning, som toiletartikler, lagner, tøj, 
madvarer m.v bør pakkes separat.

Husk at afrime, rense og tørre 
køleskabe, frysere mv. samt sørge 
for forsvarlig transport af dyb-
frosne madvarer.

Husk transport af eventuelle hus-
dyr.

Husk at indsamle alle nøgler til 
skur, skabe mv.

Husk nøglen til din 
nye bolig.

Ring til din flyttemand,
hvis du er i tvivl om
noget.

Flytningen går 
nemmere, end du 
tror!

ETAPEMØDER

Flyttemanden deltager på 
etapemøderne, som bliver 

afholdt ca. fire uger før hver 
etape. Her kan du også få 

svar på dine spørgsmål vedr. 
nedpakning og flytning.

TIPS TIL NEDPAKNING

Bøger pakkes opretstående i 
ét lag i bunden af kassen. Fyld 
derefter op med noget let hen 
over, f.eks. puder, linned eller lign.

Tallerkner skal stå på højkant i 
stabler.

Væsker, som er brandfarlige, 
ætsende, eksplosive, giftige eller 
lign., må ikke medtages i flytte-
bilen.

Rengøringsmidler, kolonialvarer 
m.m., der ikke hører under oven-
nævnte kategorier, skal pakkes 
ned i kraftige plasticposer, inden 
de pakkes ned i flyttekasserne.

Tv, lamper og andre effekter, som 
skal med, skal være afmonteret 
inden det aftalte flyttetidspunkt, så 
flytningen forløber planmæssigt.

Hvis der er nøgler i møblerne, skal 
disse tages ud.

Mærk flyttekasserne med arten af 
          indhold, evt. hvilket rum du   
                ønsker  flyttekasserne    
                    anbragt i.


