
BEBOERINFO - GENHUSNING

Genhusningsfolder

Kære beboer i Ryhaven

Lige efter sommerferien begynder 
renoveringen af Ryhaven. Den 
gennemgribende renovering bety-
der, at alle beboere som bekendt 
skal genhuses i en periode.

I denne folder vil vi informere jer om 
genhusningen, og vi har derfor sam-
let op på nogle af de oftest stillede 
spørgsmål omkring genhusning. Vi 
håber, at folderen kan give jer svar 
på nogle af de spørgsmål, I har nu 
og her. 

Mange hilsener 

Østjysk Bolig

Tryghed – hvordan hjælper vi dig? 

Vi ønsker ikke blot, at Ryhaven skal reno-
veres, men vi ønsker, at det skal være en 
god renovering – for alle! 

Det er en udfordring at bygge og bo på 
samme tid, og det bliver en periode, hvor 
vi sammen skal være stærke - både be-
boere, håndværkere, byggeledelse og os 
fra boligselskabet. 

Vi ved, at den kommende renovering i 
jeres boligområde føles som en meget 
stor mundfuld, men ved at være i tæt kon-
takt og dialog med hinanden tror vi på, at 
det nok skal gå godt undervejs i forløbet, 
og at der er lyspunkter og oplevelser i 
vente. 

I kan  altid kontakte os med spørgsmål, og 
vi vil gøre alt for at vejlede og hjælpe jer 
gennem renoveringen.

?

Visualisering fra vinderforslaget. 
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GENHUSNINGSKONSULENT

Kontaktpersonen i renoveringsprocessen  
er Trine Blicher Folmer.

Som genhusningskonsulent under reno-
veringen af Ryhaven bliver det min op-
gave at hjælpe og vejlede dig, når du skal 
genhuses. Det er en stor og vigtig opgave, 
som jeg har fået – og selvom jeg ved, at 
det bliver en udfordring, så glæder jeg 
mig til, at mit arbejde med genhusningen 
for alvor går i gang. 

Jeg har mødt en del af jer før, da jeg 
gennemførte inddragelsesprocessen frem 
til afstemningen. Jeg vil i mit arbejde med 
genhusningen køre et tæt samarbejde 
med udlejningschefen Connie Koppel og 
kommunikationsansvarlig Vibeke Thiim 
Harder fra Østjysk Bolig. 

Jeg lover at hjælpe dig, så godt jeg kan, 
og lave så klare og tydelige retningslin-
jer som muligt, så du ved, hvad du skal 
foretage dig.

Beboertelefon 

Efter informationsmødet den 23. marts 2015 
åbner beboertelefonen på nr.: 2891 9808, som 
du kan ringe til med spørgsmål. 
Det er også muligt at sende en mail til adres-
sen: genhusning@ojba.dk.

Procesplan indsættes

Trine

Connie 
Vibeke
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A: DET FÆLLES
B: DET NÆRE

BEBOERINFO
INFOFLYYER BLIVER UDDELT 
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AFSTEMNING

TOTALENTREPRISE-
KONKURRENCE

BEHOVSANALYSE
SPØRGESKEMA
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GENHUSNINGS-
FOLDER
INFORMATION M.
PRAKTISKE 
OPLYSNINGER

INFOMØDE 23. MARTS
PRAKTISK INFO OM ETAPER,
GENHUSNING, FORVENTET
TIDSPLAN M.M

BEBOERTELEFON
GENHUSNINGSMAIL

VARSLING
AF RENOVERING

FLYTTEUDBUD
UDBUD AF YDELSE
VEDR. FLYTTESERVICE

GENHUSNINGS-
KONTOR

UDSTILLING
PRØVEBOLIG

GENHUSNINGS-
KONTOR

ETAPEINFO
OPLYSNINGER OM 
FORLØBET FOR DIN 
ETAPE, TIDSPLAN M.M

FÆLLES-
MØDE
INFO OM
ETAPERNE

16. MARTS 2015

Procesplan - “Den gode renovering”
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GENHUSNING - SPØRGSMÅL OG SVAR

1 Ryhaven 85-86
Ryhaven 103-113

5. oktober 2015 27. januar 2016

2 Ryhaven 82-84
Ryhaven 87-102

23. november 
2015

29. marts 2016

3 5. februar 2016 17. august 2016

4 

Ryhaven 1-10
Ryhaven 37-54

8. juni 2016 17. november 
2016

5 Ryhaven 55-64b
Ryhaven 66-81

26. september 
2016

23. februar 2017

Hvornår skal jeg genhuses?

Genhusningen 
foregår i 5 etaper.

Datoerne er cirka-
datoer. Med så 
store byggesager 
kan der altid ske 
ændringer, men 
vi bestræber os 
selvfølgelig på at 
følge tidsplanen.

Du kan se etape-
planen på bagsiden 
af denne folder.

ETAPE ADRESSE GENHUSNING
START

GENHUSNING
SLUT

Connie 

Ryhaven 11-36

ETAPEINFO
OPLYSNINGER OM 
FORLØBET FOR DIN 
ETAPE, TIDSPLAN M.M

TILDELING AF 
MIDLERTIDIG 
GENHUSNINGSBOLIG
(4-6 UGER FØR)

AFTALE 
GENHUSNING
(4-6 UGER FØR)

ENDELIG FLYTTEDATO
OG GENHUSNING
FLYTTESERVICE FRA 
UDVALGT FLYTTEFIRMA

INDVIELSE AF 
PAVILLONBYEN

BYGGEPERIODE

BYGGERPERIODE
BEMANDET BYGGEPLADSSKUR
MAIL OG BEBOERTELEFON

VARSLING AF 
TILBAGEFLYTNING
(HUSSTANDSOMDELES
 1 MÅNED FØR)

VELKOMMEN HJEM
I DIN NYE BOLIG!

MANGELLISTE
(14 DAGE TIL 
BEBOERNES 
EGEN GENNEM-
GANG)

STRAKS-
UDBEDRINGER
(VED ANMELDTE
MANGLER)

Frem til infomødet 23. marts 2015 er forløbet fælles, derefter bliver det et individuelt forløb for hver etape. 
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GENHUSNING - SPØRGSMÅL OG SVAR

+ 
÷

INDIVIDUELLE FORHOLD

MØBLERET
IKKE ALT SKAL FLYTTES

ANDRE RUTINER

 
TILBAGE TIL NOGET NYT

TILGÆNGELIGHED, ÆLDRE OG BØRN

DÅRLIGERE FORHOLD

STØJ FRA BYGGEPLADSEN

STØV OG MUDDER FRA BYGGEPLADSEN

IKKE HJEMLIGT

GODE SERVICEFORHOLD - INTERNET - TELEFONI - 
RENGØRING - KONTAKTPERSON PAVILLON - ENHEDEN

Hvor meget skal jeg betale i husleje
i genhusningsperioden?

Som udgangspunkt vil du blive gen-
huset i en bolig, der er samme stør-
relse eller lidt mindre end din nu-
værende. 

Du kan blive genhuset i et tilsvarende 
hus i Ryhaven. Du kan også blive gen-
huset i et mindre hus eller i en af de 
nye ungdomsboliger, når de står fær-
dige. 

Hvis du bliver genhuset i en pavillon, 
vil den være på ca. 60-70 m2.  Hvis du 
har bedt om genhusning i en anden 
af vores afdelinger, vil vi bestræbe os 
på at finde en bolig, der tilsvarer din 
nuværende i størrelse.

Grunden til, at du som udgangspunkt 
ikke bliver genhuset i en større bolig, 
er, at det er byggesagen, der skal 
betale differencen mellem din nu-
værende husleje og en eventuel større 
leje – og det er vigtigt, at byggesagen 
overholder budgettet. 

Hvor stor bliver min genhusnings-
bolig?

I en tilsvarende bolig
Hvis du bliver genhuset i en bolig af 
samme type og størrelse og med sam-
me husleje, som du betaler nu, så er 
der intet, der ændrer sig – så betaler 
du samme husleje, som du gør nu.

I en pavillon
Hvis du bliver genhuset i en pavillon i 
Ryhaven, skal du betale det samme i 
husleje, som du gør nu – også selvom 
huslejen faktisk er dyrere for en pavil-
lon. 

Midlertidig genhusning i en anden af 
Østjysk Boligs afdelinger
Hvis du bliver genhuset i en af vores 
andre afdelinger, betaler du som ud-
gangspunkt det samme i husleje, som 
du gør nu. Hvis huslejen i den midler-
tidige bolig er mindre end din normale 
leje, vil du, efter byggesagen er afs-
luttet, få en kompensation for differen-
cen mellem den billigere lejlighed og 
din normale bolig. Hvis huslejen deri-
mod er større, betaler du ikke ekstra i 
genhusningsperioden.

Permanent genhusning i en anden 
afdeling
Hvis du har valgt at blive genhuset 
permanent i en anden afdeling, op-
siges din normale lejekontrakt, og du 
bliver lejer i den nye afdeling på almin-
delig vis, og betaler derfor almindelig 
leje i den nye bolig.

Genhusning et andet sted, du selv 
finder
Hvis du selv har mulighed for at 
finde et sted at bo, mens dit hus 
bliver bygget, får du huslejen fra din 
bolig kompenseret. Kompensationen 
opgøres, når din etape er slut, og du 
flytter ind i dit nye hus – det vil sige, at 
du betaler huslejen, mens genhusnin-
gen står på.

De to diagrammer viser, at der er flere fordele end ulemper ved 
at blive genhuset i en pavillon både hvad angår den enkelte 
pavillon og pavillon-byen som helhed.
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NYE BEKENDTSKABER

 FÆLLESSKAB

TÆT PÅ BYGGEPLADSEN

BYGGEROD

SOCIAL

MINDRE PRIVATHED

PAVILLON - BYEN

PRAKTISK FLYTTEINFO

Varslinger

Renoveringen foretages i etaper. I perioden 
op til renoveringen af din bolig vil du mod-
tage mere konkret information om flytning 
og genhusning. Du modtager første varsel 
senest tre måneder før, du skal flytte ud. 

Herefter vil du løbende få besked om, 
hvornår du får leveret flyttekasser, hvornår 
du skal være klar til at flytte osv.

Flytteudgifter

Østjysk Bolig vælger et flyttefirma, der 
hjælper med flytningen. Du skal ikke selv 
pakke dine ting. Det sørger vi for. På den 
måde er dine ting nemlig dækket af flytte-
firmaets forsikring, hvis der skulle ske noget 
med tingene under flytning eller opmagasi-
nering. Hvis du selv pakker ting ned, er de 
derimod ikke dækket af flyttefirmaets for-
sikring under transport. 

Hvis du af særlige grunde har brug for hjælp 
til at pakke dine ejendele ned, kan du søge 
om flyttehjælp. Det gør du ved at kontakte 
Trine Blicher Folmer.

Hvis du flytter dine ting med i din midler-
tidige bolig, skal du huske at melde det til 
dit forsikringsselskab (der, hvor du har din 
indboforsikring).

Når din lejlighed er færdigrenoveret, flytter 
du tilbage. Flyttefirmaet sørger for at flytte 
dine ejendele.

Hvad sker der med mine ejendele?

Det afhænger af, hvor du bliver gen-
huset:

I Ryhaven
Hvis du bliver genhuset i Ryhaven, 
vil det være i en møbleret bolig eller 
pavillon. I så fald vil dine møbler blive 
kørt i depot.

I en anden afdeling (midlertidigt eller 
permanent)
Hvis du skal genhuses i en anden afde-
ling, skal du have dine egne møbler 
med.

Et sted, du selv finder
Hvis du selv finder en bolig i genhus-
ningsperioden og du ikke vil have dine 
egne møbler med, vil dine møbler blive 
kørt i depot.

Hvor skal jeg vaske, mens jeg er genhuset?

Der er ikke vaskemaskine i genhusningsboligerne eller pavillonerne i Ryhaven. Derfor skal 
du bruge det fælles vaskeri i genhusningsperioden, hvis du genhuses her.

På et tidspunkt (sidst i 2016) rives det gamle fælleshus, og dermed også vaskeriet, ned. 
Derefter kan du bruge fællesvaskeriet ved ungdoms-boligerne. De fleste beboere vil dog 
på dette tidspunkt være flyttet ind i et nyt hus, hvor der er vaskemaskine og tørretumbler 
installeret.

DINE EJENDELE
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Hvad sker der med min boligsikring?

Når du betaler det samme i husleje, vil 
din boligsikring heller ikke ændre sig. 
Når du flytter ind i din nye bolig, send-
er vi de relevante oplysninger til kom-
munen, så de kan regne på, om der er 
ændringer i din boligsikring.

Det er vigtigt, at du ikke ændrer din 
folkeregisteradresse, mens du er gen-
huset. Du skal selvfølgelig ændre din 
postadresse, men folkeregisteradres-
sen skal først ændres, når du flytter 
ind i din nye permanente bolig.

Hvad med internet, tv osv.?

Du skal ikke selv betale for internet 
og tv, mens du er genhuset, hvis du er 
genhuset i Ryhaven.

Hvad skal jeg betale i forbrug?

Du betaler ikke forbrug (el, vand og 
varme) i genhusningsperioden. Dit 
forbrug opgøres, når du flytter fra din 
gamle bolig. Du betaler stadig aconto 
under genhusningen, men dette beløb 
refunderes efterfølgende.

Hvad sker der med min 
finansieringsordning?

Hvis du hver måned betaler for en 
finansieringsordning – det kan for 
eksempel være for et nyt køkken – vil 
dette beløb falde bort den dag, du 
bliver genhuset.

PRAKTISK FLYTTEINFO

Bemærk

Beslutter du dig for at flytte fra din bolig 
i afdelingen, gælder de almindelige op-
sigelsesregler. Det betyder, at du selv skal 
stå for de udgifter, der er, når du flytter 
ud. Det er for eksempel flyttomkostnin-
ger, flytning af telefon og internet.

Visualiseringer fra vinderforslaget. 
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Genhusningskontor

Østjysk Bolig har også oprettet et ”gen-
husningskontor”, som vil stå til rådighed 
for beboerne under hele renoveringsfor-
løbet. Her kan du få svar på spørgsmål om 
renoveringen, få hjælp til det praktiske og 
meget mere.

Vi er lige nu i gang med planlægningen af 
hele forløbet. Så snart vi kender adressen 
og åbningstider for genhusningskontoret, 
får du besked. 

Hjem igen

Du glæder dig sikkert allerede til, at reno-
veringen af din bolig er overstået, og du 
kan flytte hjem igen. Fælles for alle 
boligerne i Ryhaven er, at de er nye, der 
bliver et markant bedre indeklima og rum-
fordelingen er tilpasset den enkelte hus-
stands behov.

Derudover får Ryhaven et markant løft i stil 
og udseende med nye, moderne materialer 
og udearealer der bevarer de nuværende 
kvaliteter samtidig med, at de gamle huses 
materialer genbruges.

Vi håber, at du med denne folder er blevet 
lidt klogere på genhusningsprocessen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du 
altid velkommen til at kontakte os på 86 15 
66 88. 

Mange hilsener Østjysk Bolig

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”. Her vil det tilsendte materiale, som 
genhusnings-folderen, infobreve m.m. også blive lagt ud.

Genhusningskonsulent er Trine Blicher Folmer 
Beboertelefon: 2891 9808
Genhusningsmail: genhusning@ojba.dk

Du er også velkommen til at kontakte Østjysk Bolig, hvis du har spørgsmål eller kom-
mentarer på info@ojba.dk eller 8615 6688.

KONTAKTINFO

Visualiseringer fra vinderforslaget. 
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BEBOERTELEFON
2891 9808

BEBOERMAIL:
genhusning@ojba.dk



ETAPE 2   23/11/15 - 29/3/16

ETAPE 3   5/2/16 - 17/8/16

ETAPE 4   8/6/16 - 17/11/16

ETAPE 5   26/9/16 - 23/2/17

PRØVEHUS   11/6/15 - 14/8/15

ETAPE 1   5/10/15 - 27/1/16

ETAPEPLAN OG GENHUSNINGSPERIODER


