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Referat fra etapemøde 1 

 Renovering i Ryhaven, afd. 3  
21. september 2015 kl. 19.00  

Fælleshuset nr. 65 
 
 
 
Fremmødt:  
15 beboere  
Søren og Trine (Bascon)  
Connie, Kristian, Vibeke (ref.) og Dennis (ØB) 
Peter (Scandi Byg) 
Leon og Erik (LionArt),  
Sussi, Lisbeth og Lars (Byggeudvalget)  
 
Claus og Tina (Jydsk Flytteforretning) var desværre syge 
 
 
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. sygdom) 
 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. Gang i ungdomsboligerne, 
graveri ved Ryhavevej, prøvehus osv. Peter og Michael (også fra Scandi Byg) sidder til daglig i 
den blå skurvogn ved 55A – når de ikke er ude på byggepladsen. Kig endelig forbi, hvis der 
opstår spørgsmål. 
 
Der er mulighed for at komme ind at se en ungdomsbolig den 1. oktober fra kl. 15.00. Vi 
mødes ved den blå skurvogn og følges derover. Det tager ca. en halv time. 
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Teglen på ungdomsboligerne bliver sat på nu. Så kan man begynde at få en fornemmelse af, 
hvordan de kommer til at se ud. 
 
 
Indflytning: 
De, der skal flytte i eksisterende boliger, kan begynde at flytte snart, hvis de vil. Dennis 
klargør boligerne i uge 39, og Trine giver besked til flyttefirmaet, når de er klar til indflytning. 
Flyttefirmaet tager derefter kontakt til beboerne og aftaler helt specifikt, hvornår de skal 
flytte.  
 
De, der skal i ungdomsboliger, kan selvfølgelig først flytte, når ungdomsboligerne er klar. Vi 
sagde på mødet, at ungdomsboligerne er klar den 12. oktober. Det var forkert. 
Ungdomsboligerne er klar til indflytning fra den 19. oktober, hvilket også er det, der fremgår 
af genhusningsaftalen og af tidsplanen. Der er derfor ingen ændringer i de aftaler, vi har lavet.  
Flytteperioden i Etape 1 er fra den 19. -30. oktober. 
 
 
Flyttemanden: 
Tina og Claus fra flyttefirmaet har besøgt alle husstande, på nær én, som de besøger snart, og 
de har efterhånden et overblik over, hvem der skal have hjælp, hvor mange der skal have 
noget opmagasineret osv. 
 
Hvis nogen ikke har fået fortalt flyttemændene, at de kommer til at mangle fx en sofa eller et 
klædeskab i genhusningsboligen, så kontakt Trine, så vi kan sørge for, at ingen kommer til at 
mangle noget ved flytning. 
 
Flyttemanden koordinerer med Dennis omkring de tomme boliger, som skal bruges til 
genhusning. Hvis man selv vil have en nøgle, og begynde at flytte nogle ting, inden 
flyttemanden kommer, så kan man aftale det med Dennis og flyttefolkene. 
 
Vi vil forsøge at låne trækvogne i andre afdelinger, eller evt. købe nogle stykker ind, så folk 
kan tage nogle læs selv. 
 
 
Hårde hvidevarer: 
Opvaskemaskine skal du selv have med i den nye bolig, hvis du ønsker det.  
 
Der er ikke plads til opvaskemaskine i ungdomsboligerne, så de skal opmagasineres under 
genhusning. Det er heller ikke alle eksisterende huse, der har plads til en opvaskemaskine. 
Dennis er ved at finde ud af, hvilke huse der har. 
 
Vaskemaskine og tørretumbler kan du tage med i ungdomsboligen, hvis du skal genhuses dér, 
men KUN hvis du skal genhuses i to ungdomsboliger, da man skal have vaskesøjle i den ene 
brusekabine. Det anbefales dog, at man bruger fællesvaskeriet i genhusningsperioden, da det 
giver meget besvær at skulle have tingene installeret midlertidigt i en af brusekabinerne.  
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Der er nye vaskemaskiner og tørretumblere i de nye boliger, så dér skal man ikke have sine 
egne med. Det letteste er altså at skille sig af med sine nuværende maskiner, inden man flytter 
i genhusningsboligen, bruge fællesvaskeriet i genhusningsperioden, og så flytte ind til sine 
nye maskiner. 
 
Ovn og køleskab i de gamle boliger er beboernes egne. De skal rengøres udenpå, hvis de bliver 
stående i huset, så nedbryderne kan flytte dem uden at få gammelt skidt og fedt på sig. I må 
også gerne sælge dem eller stille til dem til storskrald. 
 
I et infoblad vil vi informere om, hvilke hvidevarer I får i de nye huse (mærker). 
 
 
De nye huse: 
Mål på de nye huse (vinduer, skabe osv.) samt skure og terrasser kommer enten i et infoblad 
eller på hjemmesiden. Tegningerne vil også kunne ses i genhusningskontoret (55A). I får 
nærmere besked, når tegningerne er tilgængelige. 
 
I badeværelset er der blevet lavet en ændring fra de første tegninger. Der bliver to skabe i 
stedet for et – altså et større arrangement under vasken. Desuden flyttes vasken til en anden 
væg. Se evt. tegninger i genhusningskontoret (55A). 
 
Man kan enten tage imod tilbuddet om ekstra stort skur og ekstra terrasse, eller man kan selv 
lave udvidelsen via råderetsreglerne i afdelingen, hvis man vil. Råderetskataloget for 
afdelingen skal opdateres, så der bliver lavet en skabelon, så man laver ting, der kan 
godkendes – så man slipper for at lave om ved flytning. Råderetskatalogets opdatering skal 
godkendes på et afdelingsmøde. Der er nogle detaljer ved både terrasse og skur, der gør, at 
det ikke sådan lige er noget, man kan lave selv. Ekstra skur og terrasse skal afregnes direkte 
til Scandi Byg; der er ikke mulighed for at betale via huslejen, da det ikke er en udgift, Østjysk 
Bolig har noget at gøre med. Betalingen til Scandi Byg skal ske, før produktionen sættes i gang. 
I bliver nærmere informeret. 
 
To huse får ny adresse. Det ene står tomt. Beboerne i det andet får et tillæg til lejekontrakten 
(de fik besked på mødet). 
 
 
Generelt: 
Der må helst ikke hænges billeder op i genhusningsboligerne, da det kræver udbedring. Kan 
man stille dem på reoler eller lignende, så er det bedst. Husk, at det kun er ganske få måneder. 
 
Gryder og pander, som I får i ungdomsboligerne (til induktion), kan I tage med jer videre til de 
nye huse. Det er jeres gryder. 
 
Man kan muligvis bruge sine almindelige gryder til induktion også. Man kan tjekke, om de er 
magnetiske. 
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Der kan ses skabsløsninger i prøvehuset, når det står færdigt. HTH har de forskellige 
hustegninger liggende, så I ikke behøver at tage præcise mål med ud til dem, når I tager til 
Tilst for at bestille skabe. 
 
Der er den store tv-pakke og internetforbindelse i genhusningsboligerne. Der skal ikke 
medbringes box osv., det er klar til brug ved indflytning. Kristian tager fat i vores 
kontaktperson hos Stofa, så vi kan finde ud af, om abonnementer kan sættes i bero fremfor at 
det skal afmeldes. 
 
Ungdomsboligerne får store vinduer i stedet for de tidligere præsenterede højtsiddende 
vinduer. Både pga. flugtveje og arkitektur. Hvor der så er indkigsgener til haver, bliver der 
opsat folie på vinduerne.  
 
Vi undersøger, om træerne på støjvolden kan beskæres, hvis det giver for meget skygge i 
haverne. 
 
I får de præcise huslejestigninger at vide, senest tre måneder inden tilbageflytning. Det skal I 
jf. lovgivningen. 
 
 
Bøn fra Dennis: 
Når I smider ting ud i Madam Skrald, så lad være med at bruge sorte sække og sæt det pænt. 
Det gør det nemmere for Dennis, som bruger meget tid på affaldssortering. Store ting må 
gerne stilles ned torsdag aften, for der bliver hentet storskrald hver fredag. 
 
 


