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Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 – Ryhaven  
23. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel SAS Radisson 

 
 
 
Fremmødt: ca. 150 mennesker (fra 124 husstande) 
 
Allan Søstrøm (Østjysk Bolig) byder velkommen.  
 
Søren Ejsing (Bascon) overtager og gennemgår aftenens program.  
Derefter gennemgår han, hvad der er sket siden sidst: 
- Der er blevet lavet udbudsmateriale til brug for totalentreprisekonkurrencen. 
- Fokuspunkter ift. boligerne. 
- Udvalgt fem totalentreprenører (ud af 21 ansøgere). 
- Gennemført konkurrencen. 
- Fundet en vinder sammen med to fagdommere. Vinderen blev som bekendt Scandi Byg. 
 
Detaljerede spørgsmål kan ikke nødvendigvis besvares i dag. Inden hver etape holdes der 
møder, hvor spørgsmål kan besvares. 
 
Der er ikke garderobeskabe med i projektet, men selvfølgelig hårdehvidevarer. 
 
Jesper Hoffmann, (Scandi Byg) overtager og fortæller om, hvem Scandi Byg er. 
Glæder sig over at være blevet valgt og glæder sig til at løse opgaven på en god måde. 
Scandi Byg bygger moduler på fabrik og færdiggør det på pladsen. 
Har bygget mange almene boliger. 
Fordele: I forhold til traditionelle renoveringsopgaver får man med dette en mere bæredygtig 
løsning med et helt nyt hus. Man sparer penge til fundament ved at genbruge de gamle. 
 
Spørgsmål: Hvordan bliver der isoleret i gulvet?  
Svar: Der bliver isoleret oven på de eksisterende betondæk. Desuden bliver der dræn rundt 
om husene, så man undgår fugtproblemer. 
 
Fordi der bygges på fabrik, er der ikke dage, hvor der ikke kan bygges pga. vejr. 
 
Der bliver lavet et prøvehus i nr. 21 – både for at ”øve” sig på at bygge på den slags 
fundament, og for at vise beboerne, hvordan husene kommer til at se ud.  
 
Herefter overtager Vibeke Rønnow (landskabsarkitekt). Hun har tegnet udearealerne i 
projektet. Hun har været med til at placere ungdomsboligerne – som er placeret på en måde, 
så de grønne områder ikke bliver generet af dem, og så så få alm. boliger som muligt bliver 
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generet af dem. 
 
Der bliver niveaufri adgang til alle boliger. 
 
Nogle af de nedrevne materialer knuses og bruges til at hæve terrænnet med. 
 
Haverne bliver ved med at vende mod syd eller vest, som er mest optimalt ift. solen. 
 
Der kommer plankeværk om hver have, men der bliver adgang via en låge til de grønne 
områder. 
 
Der bliver lavet små forhaver til hvert hus. Desuden bliver der etableret udvendige vandhaner 
til hvert hus, hvilket gør det nemmere at holde haven.  
 
Haverne bliver afleveret muldbelagt og græssåede.  
 
Regnvandsbassinet bliver forandret fra et lidt skummelt sted til et rekreativt område. 
 
De store træer, der står i området i dag, bliver skiftet ud med nogle, der ikke bliver så høje. 
Dvs. at de ikke vil give for meget skygge. 
 
Der bliver lavet nye parkeringspladser, så der i alt bliver 169 stk. 
 
Den store legeplads bevares, der bliver sat projektør på boldbanen, og der bliver lavet små 
legepladser ved klyngerne. 
 
Spørgsmål: Bliver vores skrå haver planet ud? 
Svar: Ja. Terrassen bliver i samme plan som huset, resten af haven vil ligge plan ca. 15 cm 
nede. 
 
Spørgsmål: Hvad med kilden ved Ryhavevej, bliver den brugt til noget? 
Svar: Ja, så vidt muligt. 
 
Spørgsmål: Kommer der vand i haverne? 
Svar: Haverne bliver også hævet, så det sørger poldere (en slags forhøjninger) for, at der ikke 
gør. 
 
Spørgsmål: Hvor høje bliver hegnene rundt om haven? 
Svar: 180 cm. 
 
Spørgsmål: Ryhaven ligger på en mose. Får man det til at forsvinde ved at lægge noget 
ovenpå? 
Svar: Ja, polderne vil sørge for, at det ikke bliver så fugtigt. 
 
Spørgsmål: Os, der har hække nu, får vi plankeværk i stedet? 
Svar: Ja. 
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Spørgsmål: Kommer der mere lydisolering ud mod Ringvejen? 
Svar: Ja, der kommer en støjskærm oven på støjvolden. 
 
Spørgsmål: Kan man lave yderligere afskærmning for støj ud mod krydset Ringvejen/Edwin 
Rahrs Vej? 
Svar: Det ser vi på. 
 
Spørgsmål: Kan man få større skur end 5 m2? Evt. som tilkøb? 
Svar: Det ved vi ikke endnu. 
 
Spørgsmål: Er der plankeværk ind til naboerne også? 
Svar: Ja. 
 
Spørgsmål: Kommer der strøm i skuret? 
Svar: Ja. 
 
Poul Henning Sørensen (Ravn Arkitektur) overtager og fortæller om boligernes indretning. 
Alle boliger er indrettet efter samme princip: Opholdsrum vender mod haven og teknikrum 
osv. vender mod naboen og indgangssiden. 
Der er lagt stor vægt på multianvendelighed i rummene, større værelser og stor fleksibilitet. 
Der er lavet et arbejdsrum foran værelserne, hvor der også er plads til opbevaring. 
Man kan vælge enten åbent eller lukket køkken. Der kan vælges et ekstra værelse i de store 
boliger ved at opdele stuen. 
Et-rumboligen er altid indrettet på samme måde: Med køkken og bad ud til indgangssiden og 
opholdsrum ud til haven.  
Torumsboligen kan laves med tre værelser. 
 
Snittet bliver med skråt loft. Det giver mulighed for høje vinduer i de rum, der vender ud mod 
en nabos have. 
Der er god mulighed for opbevaring i arbejdsrummet, bl.a. pga. højt til loftet. 
 
Boligerne beklædes med softwood på havesiden og klinkebeklædning ved indgangssiden. 
Hegn og bolig kommer til at fremstå som et harmonisk hele. 
 
Der vil blive dagslys i skurene. 
 
Der bliver lavet 50 ungdomsboliger i to plan – dermed undgås udvendige trapper, som ikke vil 
klæde Ryhaven. 
Der bliver lavet værelse og bad i stueplan og køkken og stue på 1. sal. På førstesalen kan der 
deles op, så stuen bliver til et ekstra værelse. 
 
Fælleshuset består af gæsteafsnit med to værelser, festsal og et serviceafsnit, hvor 
varmemesterkontoret ligger. 
 
Spørgsmål: Kan man flytte en væg i en firerumsbolig, så man kun får ét soveværelse og så en 
større stue? 
Svar: Som udgangspunkt er der kun de tre modeller, men vi noterer det. 
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Spørgsmål: Teglklinker og softwood – hvad er det? Og hvor meget vedligehold er der? 
Svar: Teglklinker er vedligeholdelsesfrie. Træbeklædning på husene ligger beskyttet og burde 
være vedligeholdelsesfrit. Softwood er varmebehandlet træ og er også vedligeholdelsesfrit. 
Det samme med træterrassen. Men den skal selvfølgelig vaskes. Og man kan give olie. 
 
Spørgsmål: Hvilke materialer er der brugt i huset? 
Svar: Der er asketræslamelparket på gulvet i værelser, køkken og stue, og klinker i bryggers 
entre og bad. Vægge er fibergipsplader, der er malerbehandlet. Nemt at hænge ting op. 
 
Spørgsmål: Hvorfor er der lavet udhæng over hele bagsiden? Tager det ikke noget lys? 
Svar: Gør man det ikke, får man overophedning i boligerne. 
 
Spørgsmål: Kan man få foldedør i bryggerset, så gæster ikke kan se fx vasketøj? 
Svar: Måske – vi noterer ønsket. 
 
Spørgsmål: Er der varme i gulvet i badeværelset? 
Svar: Ja. 
 
Spørgsmål: Kan man rykke køkkenet, så man ikke skal gå igennem for at komme på toilet? 
Svar: Nej, det kan det ikke umiddelbart, men vi noterer ønsket. 
 
Spørgsmål: Kan man købe skabe som tilkøb sammen? 
Svar: Ja, vi vil forsøge at lave god aftale gennem HTH. 
 
Der er forberedt til internet i alle rum. 
 
Spørgsmål: Kan man lave halvvæg ved køkkenet? 
Svar: Ikke umiddelbart, men vi noterer det. 
 
Spørgsmål: Er der plads til opvaskemaskine eller skal man af med et skab? 
Svar: Der skal tages et skab ud, men alt er forberedt. 
 
Spørgsmål: Kan køkkenet vende ud mod haven i stedet? 
Svar: Nej. Desværre. 
 
Spørgsmål: Er der ikke vindue i bryggerset? 
Svar: Jo, alle de steder, det er muligt. 
 
Spørgsmål: Er der gulvvarme eller radiatorer? 
Svar: Der er radiatorer i alle rum undtagen i badeværelset. 
 
Spørgsmål: Man kan stadig bruge råderetten til at ændre rum osv., ikke? 
Svar: Jo. 
 
Spørgsmål: Er der mulighed for fx tilkøb af større skur? 
Svar: Det kigger vi på – men ikke umiddelbart. 
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Spørgsmål: Hvad sker der med vedligeholdelseskontoen? 
Svar: Det er ikke afklaret endnu. 
 
Spørgsmål: Er der nedsænkede radiatorer i stuen? 
Svar: Nej. 
 
Kommentar: 18. juni 2013 var der møde, og det blev sagt, at der ikke ville blive rørt ved 
vedligeholdelseskontoen. 
 
Spørgsmål: I køkkener ud mod stier: Hvordan kommer vinduerne til at sidde? 
Svar: De sidder højt i dag, men til at kigge ud af. Det bliver ca. det samme. 
 
Spørgsmål: Hvor sidder radiatorerne i værelserne? 
Svar: Under vinduerne. 
 
Kommentar: Der er skydedøre i husene. Det er smart. 
 
Spørgsmål: Hvad med de huse, der ligger op mod fælleshusets have? 
Svar: Vi finder en løsning ift. støj. 
 
Henrik Bilberg (Ingeniør’ne) tager over og fortæller om energi og indeklima. 
 
Der sker store ændringer ift. i dag. Da Ryhaven blev bygget i 1960’erne brugte man 140 
kWh/m2. I de nye huse vil det blive ca. 20 kWh/m2 – husene lever dermed op til 2020-krav. 
 
Kodeordene er: 
- højisolerede konstruktioner 
- lavenergivinduer 
- passende afskærmning for sollys 
- ventilation med 90% varmegenvinding 
- energieffektiv varmestyring 
- energieffektive pumper 
 
Der etableres solceller på fælleshusets tag, som kobles på fællesinstallationen. 
 
Indeklimaet bliver certificeret (ds 3033). Der ses her bl.a. på: 
- ventilationsrate 
- termiske forhold 
- radon 
- formaldehyd 
- partikler 
- fugt/skimmelsvamp 
- dagslys 
 
Spørgsmål: Hvad med støj? 
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Svar: Det parameter er ikke med i den danske standard, som vi gerne vil leve op til, men vi vil 
lave bedre støjafskærmning, jo. 
 
Spørgsmål: Kan man få nedkølet huset godt nok om sommeren? 
Svar: Ja. 
 
Flemming Dalgaard (Scandi Byg) tager ordet og fortæller om genhusning og den 
overordnede tidsplan. 
 
Byggeriet er opdelt i fem etaper + tre ungdomsboligetaper.  
 
Prøvehuset starter vi med – både for at få børnesygdomme af vejen og for at vise jer, hvordan 
et færdigt hus ser ud. I kan se materialer, overflader og finish. 
 
Der bliver lavet workshop/informationsmøde før hver enkelt etape, så vi kan 
forventningsafstemme. 
 
Det nye fælleshus bliver bygget, inden det gamle bliver revet ned. 
 
Der er fokus på sikkerhed både for jer beboere og for vores håndværkere. 
 
Der er mindre støj og færre støjgener end ved alm. byggeri. 
 
Fast kontortid på byggepladsen, så vi kan tage udfordringer i opløbet. 
 
Trine Blicher Folmer (Bascon) tager over og fortæller om sin rolle som 
genhusningskonsulent og beboerkontakt. Hun har tidligere håndteret en del af 
beboerinddragelsen. 
 
Man kan kontakte Trine på tlf. 28 91 98 08 eller sende en mail på beboermail@ojba.dk, hvis 
man har spørgsmål. 
 
Man bliver varslet pr. brev 3 mdr. før genhusning, og 6 uger inden igen. Også en varsel inden 
tilbageflytning. 
 
Hun opfordrer til at hjælpe hinanden, dele erfaringer, lave aktiviteter sammen osv. 
 
Spørgsmål: Må vi ikke selv pakke ned? 
Svar: Måske – vi ved det ikke endnu. 
 
Spørgsmål: Kan vi beholde vores skraldeområde? 
Svar: Vi skal have fundet et nyt sted til det, ja. 
 
Spørgsmål: Hvor skal vi, der bor i sidste etape, vaske? 
Svar: Det finder vi en løsning på. Det bliver muligt at vaske i hele perioden. 
 

mailto:beboermail@ojba.dk
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Spørgsmål: Hvornår skal vi beslutte, hvordan vores bolig skal indrettes? 
Svar: Det skal I nok blive informeret om. 
 
Spørgsmål: Skal man betale husleje to steder, hvis man genhuser sig selv? Og så først få 
kompensation bagefter? 
Svar: Ja, som udgangspunkt, bl.a. pga. boligsikring, men vi kan finde individuelle løsninger. 
 
Spørgsmål: Hvad hvis man gerne vil flytte til en mindre bolig? 
Svar: Så er det den almindelige venteliste, der gælder. 
 
Spørgsmål: Hvad med de planter, skure osv., vi har i vores haver nu? 
Svar: Vi håber at kunne finde et sted, hvor der kan plantes midlertidigt. Mht. skur, så må vi 
sammen prøve at finde en løsning. 
 
Spørgsmål: Kommer der containere til opbevaring? 
Svar: I kan få opmagasineret jeres indbo. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder endnu. 
 
Spørgsmål: Vi har en have med gamle træer. Kan vi lade dem blive stående? De kan jo ikke 
genplantes. 
Svar: De gamle kan ikke, nej. Og de kan desværre ikke blive stående. Men mindre planter kan 
genhuses et sted. 
 
Allan Søstrøm runder af. Dejligt at se så mange. Vi glæder os til den videre proces. Vi mødes 
igen til sommer, når prøvehuset står færdigt, til en slags rejsegilde. 
  
 
 
 


