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Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 – Ryhaven  
18. juni 2013 kl. 19.00 

 
 
 
Fremmødt: 60 husstande (ud af 124) 
 
Allan Søstrøm (direktør i Østjysk Bolig) byder velkommen. Glæder sig over, at der er mødt så 
mange frem. Hvad skal vi igennem i aften: Ideer, arbejdsgruppen har arbejdet med. Husk, at 
alt, hvad der høres i aften, er forslag – intet er færdigarbejdet. Vi vil bare vise jer, hvor langt vi 
er nået. 
 
Bascon tager over. PowerPoint-show. Fremlægger de tre modeller (renovering, nybyggeri og 
nybyggeri inkl. 50 ungdomsboliger) og de CO2-mæssige konsekvenser af de tre modeller. 
Rigtig mange spørgsmål blev stillet omkring forskellen (på CO2-besparelse) mellem 
renovering og nybyggeri. 
 
Morten Kraft, økonomichef i Østjysk Bolig, fortæller lidt om de foreløbige huslejeberegninger. 
Hvor meget vil en renovering betyde for huslejen? Hvor meget vil nybyggeri betyde og hvor 
meget vil nybyggeri inkl. 50 ungdomsboliger betyde? Der bliver stillet spørgsmål om 
huslejetilskuddet fra Landsbyggefonden – det bliver udfaset over 10 år, og det er gældende 
for alle tre scenarier. 
 
Der bliver efterspurgt mere information om de tre modeller fx – det hele er tilgængeligt på 
Østjysk Boligs hjemmeside, og desuden bliver der sendt mere ud, når vi nærmer os tiden, hvor 
beslutningen skal tages. 
 
Der bliver afholdt møde igen (informationsmøde) sidst i august. Østjysk Bolig bestræber sig 
på at melde en dato ud inden sommerferien. Beslutningen om, hvad der skal ske med 
Ryhaven, skal tages i løbet af 2013. 
 
Der bliver spurgt, om man stadig skal betale til en gammel finansieringsordning (hvis man fx 
har fået nyt køkken), når der bliver renoveret eller bygget nyt. Svaret er nej. Der bliver også 
spurgt, om man beholder sin vedligeholdelseskonto. Svaret er ja. 
 
Der bliver vist eksempler på, hvordan nybyggede huse KAN komme til at se ud. Nogle af 
grundprincipperne er, at beboerne skal være med til at bestemme, hvordan evt. nybyggeri 
skal se ud. 
 
Der bliver spurgt til tidshorisonten – Østjysk Bolig regner med, at renovering/nybyggeri 
starter midt i 2014. Nærmere kan det ikke kommes pt., for det afhænger af, hvilken model der 
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vælges. 
 
Flere udtrykker bekymring over, at der kan komme boliger i to plan. Intet er dog besluttet 
endnu, og som udgangspunkt får ingen trukket et toplanshus ned over hovedet. 
 
Der efterspørges mulighed for at kunne stille yderligere spørgsmål. Der laves FAQ, og Bascon 
stiller sig til rådighed for yderligere spørgsmål. 
 
En efterspørger en beregning over genanvendelse af regnvand. Bascon kigger på det til næste 
møde. 
 
Kommentar: Måske skulle man diskutere placering af ungdomsboliger, inden man går videre 
med den løsning. Det betyder meget for folks holdning til løsningen. 
 
Spørgsmål: Er tallene for nybyggeri inkl. ALT ligesom renoveringsbeløbene er? Ja. Men det er 
jo ikke endelige beregninger, da byggeriet kun er fremlagt som eksempler. 
 
Spørgsmål: Hvad med materialevalg? Hvad snakker vi der? Bascon vil se på kvalitetsniveau til 
næste møde – men uden at lægge sig fast på noget. 
 
Spørgsmål: Skal ungdomsboligerne lægge på eksisterende sokler? Ja, det skal de, hvis de skal 
bidrage positivt til afdelingens økonomi. 
 
Spørgsmål: Der er regnet med zinktage ved renovering. Kan vi se et prisoverslag, hvis der fx 
vælges paptage? Ja, til næste møde. 
 
Kommentar: Vi skal blive ved med at være handicapvenlige som afdeling. Dvs. ikke kun 
toplanshuse. 
 
Spørgsmål: Er der nogen, der ved, hvad der er stemning for i Ryhaven i forhold til de tre 
løsninger? Nej, det er ikke undersøgt. 
 
Kommentar: Det handler pt. ikke om, hvad stemningen er. Det handler om, at vi hver især går 
hjem og overvejer, hvad der er bedst for os selv og vores givne situation. 
 
Kommentar: Jeg er ikke oplyst nok til, at jeg kan gå hjem og beslutte mig. 
 
Spørgsmål: Kan man arbejde med færre ungdomsboliger? Ja. 
 
 
Allan Søstrøm siger tak for i aften og for de mange spørgsmål og kommentarer, som Østjysk 
Bolig, Bascon og Beboergruppen om renovering vil arbejde videre med. 
 
 
 


