
Folder med spørgsmål og svar

Kære beboer i Ryhaven

Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven. Den gennemgribende renovering betyder 
blandt andet, at I skal have nye huse, igennem en genhusning og skal træffe en del valg, 
der er vigtige for jeres liv og fremtid i Ryhaven. 

Derfor dukker der også en masse spørgsmål op hos jer. I denne folder forsøger vi at 
samle op på de fleste af de spørgsmål, I har stillet både på mail, i telefon og til møder 
hjemme hos jer. Der er stadig spørgsmål, vi ikke kender svarene på endnu og der vil helt 
sikkert komme flere til, efterhånden som processen skrider frem. Tilgengæld bliver vi 
også hele tiden klogere, mens vi planlægger og lige så stille begynder det at tynde ud i 
spørgsmålene.

I kan fortsat sende mails, sms´e eller ringe til Trine Blicher Folmer med jeres spørgsmål. I 
må hellere ringe en gang for meget, end I må gå rundt og være bekymrede eller frustrere-
de over noget. Vi er her for at løse de bump, vi alle møder på vejen på den bedst tænke-
lige måde. Vi tror på, det kan lykkes, hvis vi alle yder en fælles indsats, hjælper hinanden 
og tager en god snak om tingene.

Rigtig god weekend

Østjysk Bolig

?
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2015

Hvordan, 
hvorfor, hvem, 

hvad, hvor, 
hvornår

Hvad skal 
der ske

?

?

Du må 
altid stille 
spørgsmål
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ENTRÉ

Kan man få foldedør i entréen, så gæster 
ikke kan se fx vasketøj?

Er vaskemaskine og tørretumbler gemt 
bag skydedør eller lignende?

Er vaskemaskine og tørretumbler af god 
kvalitet? 

Er der klinker på entrégulvet?

Er der vindue i entréen i alle boliger?

Beslutningen om, hvilken boligtype 
man ønsker, skal tages ca. tre måneder 
før byggeetapen påbegyndes. I vil 
blive orienteret nærmere.

Nej, der tilbydes kun de boligtyper, der 
er fremlagt.

I forbindelse med beslutning om 
boligtype redegøres der mere præcist 
for boligens mål og indretning. 

Nuværende orientering af ankomst-
forhold (fra facade eller fra gavl) æn-
dres ikke i de fremtidige boliger. 

Indgangen kan kun placeres som vist 
på de tre boligtyper. 

Nej, der tilbydes kun de viste bolig-
typer. 

Der etableres ikke pulterrum/loftrum. 
Til gengæld etableres der opbevaring-
splads i form af en højtsiddende hylde 
i alle skabsnicher i alle værelser og 
arbejdsrum. Derudover etableres der 
et udvendigt skur. 

INDRETNING

Hvornår skal vi beslutte, hvordan vores 
bolig skal indrettes?

Kan man rykke køkkenet, så man ikke 
skal gå igennem for at komme på toi-
lettet?

Kan vi få mål på huset, døre, vinduer 
osv.?

Vil gavlhusene altid have indgangsparti 
i det hjørne af gavlenden, der er længst 
væk fra haven? 

Kan indgangen forblive midt i huset, som 
den er nu? 

Kan værelserne samles i den ene ende?

Forsvinder det pulterrum (på loftet), vi 
har i de nuværende boliger? 

Nej, det tilbydes ikke over byggesagen. 

Nej.

Ja, det er de. 

Ja.

Ja.
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SKUR

Kan man få større skure end 5 m2? 
Evt. som tilkøb?

Kan man selv bestemme placering af 
skuret?

Hvad gør jeg ved det skur, jeg selv har 
fået lavet og som jeg vil beholde?

Ja, der gives mulighed for tilkøb af et 
større standardskur på ca. 8 m2. (Dette 
gælder dog ikke for 1-rumsboligen.)

Nej, projektet fastlægger placeringen.

Private skure kan nedtages (eller flyttes) 
og genopsættes efter eget ønske. Der 
kan evt. aftales nærmere med 
varmemesteren.

Der bliver redegjort nærmere for køk-
kenindretningen efter valg af bolig-
type.

Nej, der kan ikke etableres flere skabe 
over byggesagen.

Nej, der tilbydes kun de boligtyper, 
der er fremlagt, og således kun et helt 
åbent eller et lukket køkken.

Der bliver redegjort nærmere for køk-
ken- og badeværelsesindretningen 
efter valg af boligtype. Der kan ikke 
tilkøbes bedre kvalitet.

Der vil blive mulighed for at vælge 
mellem 2-3 laminattyper til bordplad-
erne i boligen.

Der bliver etableret adskilt ovn og 
kogesektion, som indbygget ovn i skab 
under bordplade, og som nedfældet 
induktionskogesektion i bordplade.
Det bliver ikke etableret halvhøjt eller 
højt skab til indbygning af ovn.

Projektet indeholder ovn, kogesek-
tion, emhætte, køle/fryseskab, vaske-
maskine og tørretumbler.
Beboerne har mulighed for at de-
montere, opbevare og genmontere 
egen opvaskemaskine.

KØKKEN

Hvor meget skabsplads er der i køk-
kenet?

Kan man mod egen merbetaling få in-
stalleret flere skabe i køkkenet?

Kan man lave halvvæg ved køkkenet?

Kan vi få billeder af og oplysninger om 
køkken og badeværelse, så vi kan tage 
stilling til, om vi vil tilkøbe en bedre 
kvalitet?

Får man mulighed, evt. ved tilkøb, for at 
vælge laminatbordplade i køkkenet, som 
forestiller mørkt træ?

Det har været et stærkt beboerønske, at 
der blev installeret adskilt ovn og koge
plade. Sørger man for, at det bliver in-
duktionsplade og ovn i højden?

Vi har opvaskemaskine nu, bliver den sat 
til igen? Eller får vi alle hårde hvidevarer?
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HAVEN

Hvad skal der ske med de planter, skure, 
drivhuse osv., vi har i vores haver nu?

Jeg kan se, der er placeret en sti lige op 
af mit hegn ud mod volleyballbanen. Jeg 
vil gerne have mulighed for at plante 
hæk/buske på den anden side af heg-
net – primært for at minimere let adgang 
til haven (for tyve) og indkigsmulighed 
ved at man står helt op af hegnet. Er det 
muligt?

Hvor der er mulighed for begge dele, kan 
vi så selv bestemme, om havelågen skal 
placeres med udgang til flisebelagt sti/
torv eller til grønt område?

Kan man lave lavere plankeværk?

Der vil blive mulighed for tilkøb af 
større terrasse.

Projektet indeholder træterrasser, 
som ikke kan ændres til terrasse med 
belægningssten.

Træterrasser skal ikke olieres af hensyn 
til vedligeholdelse, men kan af kos-
metiske hensyn olieres for at bevare 
træets udseende.
Beboerne bør vaske træterrasserne 
til foråret, da de bliver glatte over tid. 
Vask kan foretages med almindeligt 
sæbevand (sæbespåner).

Nej. Der bliver lavet træterrasser. 

TERRASSE

Kan man tilkøbe ekstra terrasse/større 
terrasse?

Kan man vælge noget andet end træter-
rasse?

Træterrasser bliver meget glatte i regn-
vejr og ofte slimede. Uanset træsort, så 
skal en træterrasse have olie hvert andet 
år. Hvem skal sørge for det?

Bliver der lagt fliser i vores haver?

Beboerne kan nedtage, nedpakke og 
deponere evt. inventar fra haven. I sær-
lige tilfælde kan varmesteren kontaktes 
i forhold til hjælp til nedtagning.
Beboerne kan selv opgrave evt. be-
plantning, der ønskes genanvendt, og 
selv plante det midlertidigt på volley-
ballbanen

Ja, stien friholdes fra hegnet. 

Projektet fastlægger placeringen af 
havelågen.

Nej, plankeværket udføres generelt i 1,8 
meters højde.
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STØJ

Kan man lave yderligere afskærmning for 
støj ved krydset mellem Ringvejen/Edwin 
Rahrs Vej?

Hvad med de huse, der ligger op mod 
fælleshusets have ift. støj? Kan der gøres 
noget ekstra der?

Kommer der en lyddæmpende mur mod 
elmasterne? Der er en del støj i form af 
konstant summen

POST

Kan man få større postkasser?

Kan man få aviser leveret til døren?

Der kan umiddelbart ikke udføres yder-
ligere støjafskærmning, men vi under-
søger det nærmere.

Det er planen, at gæster i fælleshuset 
skal opholde sig på nordsiden af huset, 
når de skal ud.

Nej, det er ikke en del af projektet.

Der monteres standardpostkasser.

Nej, de bliver puttet i postkasserne, som 
monteres i klynger tæt på boligerne.

Det kan der formentlig godt gives 
tilladelse til, hvis der laves aftale med 
Østjysk Bolig.

Søen er desværre omfattet af den ud-
vendige renovering, og kan derfor ikke 
bevares.

Der er ikke planlagt stier i haverne.

Projektet indeholder et stk. udvendig 
stikkontakt pr. bolig.

Projektet indeholder ikke beplantning i 
forhaver.

Haver afgrænses af hegn (eller skur).

Kan jeg få udvidet min have, hvis der er 
plads til det?

Hvad gør jeg med min sø og mine fisk?

Kommer der en sti i min have?

Jeg ønsker fortsat at have el de fire 
steder i haven, som jeg har i dag. Kan det 
lade sig gøre?

Jeg kan se, beboerne selv skal beplante 
og passe deres forhaver. Kan man i ste-
det lave ensartet beplantning?

Kommer der stakit ud til fællesarealet?
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DIVERSE

Hvad sker der med vedligeholdelseskon-
toen?

På mødet blev der sagt, at beboerne 
i god tid før etapestart ville blive ind-
kaldt til et møde for den enkelte etape. 
Hvornår vil de møder blive afholdt?

Kan vi beholde vores skraldeområde?

Hvor skal dem, der bor i sidste etape, 
vaske?

Får vi solceller? 

Bliver der bygget fælles aflåste cykel-
skure? 

Boligen bliver jo uden skabe – bliver der 
mulighed for at købe en skabspakke?

Kontoen lukkes.

Der bliver afholdt etapemøder ca. fire-
seks uger før hver etapestart.

Der laves et nyt skraldeområde.

Der bliver lavet midlertidige vaskefacili-
teter.

Fælles solcelleanlæg etableres på taget 
af fælleshuset. 

Nej. 

Der vil blive mulighed for at købe garde-
robe/værelsesskabe til konkurrence-
dygtige priser.

I får snart information om flytning, 
nedpakning osv.

Hvis man selv sørger for genhusning, 
skal der ikke betales leje i Ryhaven.

Der betales ikke forbrug i 
genhusningsperioden.

Ja.

Ja.

Hvis pavilloner bliver nødvendige, vil 
de formentlig komme til at ligge på 
det østlige parkeringsområde ved nr. 
56-58.

GENHUSNING

Må vi ikke selv pakke ned?

Skal man betale husleje to steder, hvis 
man genhuser sig selv?

Hvordan med vand, varme og el i gen-
husningsperioden?

Kan man regne med, at den dato, der 
varsles flytning til tre måneder inden, er 
juridisk bindende?

Er vi garanteret at komme tilbage til 
vores eget hus igen? 

Hvor kommer pavillonbyen til at ligge?
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Østjysk Bolig udarbejder i 
samarbejde med Byggeudvalget 
nogle ”hårde hvidevarepakker”, der 
kan vælges imellem. Der kan ikke fore-
tages tilkøb derudover.

Ja, i alle rum undtagen badeværelset, 
som har gulvvarme.

Ja.

- Beboerne skal selv sørge for 
højskabe/garderobeskabe, bordplader 
og lignede til værelser og arbejdsrum.
- Beboerne skal selv sørge for evt. 
opvaskemaskine.
- Beboerne skal selv sørge for 
belysning. Dog leverer byggesagen 
belysning på badeværelset, under 
overskabe i køkken, ved boligen 
udvendigt og i skuret.
- Beboerne skal selv sørge for gardin-
er/persienner.

Nej.

Ja, der er forberedt til tv-stik i alle 
værelser.

Det ved vi først, når vi har overblik 
over, hvor mange der skal bruges til 
genhusning og hvor længe.

Er der gjort overvejelser om, hvilke 
hvidevaremærker, man vil sætte ind i de 
nye huse? Vil det være muligt, mod egen 
merbetaling, at få andre/bedre hvidevar-
er installeret?

Er der radiatorer i huset?

Er trægulvene lakerede?

Hvilke ekstraudgifter bliver der for os be-
boere i forbindelse med de nye huse?

Kan der tilkøbes ovenlysvinduer?

Er der tv-stik i alle værelser?

Hvornår kan man skrive sig op til de nye 
ungdomsboliger?

KONTAKT

Du kan læse mere om renoveringen på www.oestjyskbolig.dk. Find ”For beboere” øverst, klik på ”Det gælder 
for din afdeling” ude til venstre, find ”Ryhaven – afd 3” og derefter det punkt, der hedder ”Renovering”.
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer på mailen: beboermail@
ojba.dk eller telefonen: 2891 9808.
Jeres beboerkontakt er Trine Blicher Folmer.


