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Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 – Ryhaven  
8. oktober 2013 kl. 19.00 

 
 
Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. 
 
Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra Østjysk Bolig. 
 
Allan Søstrøm (direktør i Østjysk Bolig) byder velkommen. Glæder sig over, at der igen er 
mødt så mange frem.  
 
Hvad skal vi igennem i aften?: De tre løsninger, Bascons undersøgelser, ungdomsboligerne, 
letbanen, økonomi, energiforbrug – og der er plads til spørgsmål undervejs og til slut. 
 
De tre løsninger: Allan Søstrøm gennemgår de tre løsninger, som også er beskrevet i folderen, 
i kort form. 
 
Bascon tager over. Søren Ejsing fortæller om den miljøscreening, der er foretaget. Der er 
asbest på loftet – men det vidste vi godt. Der er ikke PCB i fugerne. Der er ikke bly i 
vægmalingen. Der er fundet bly i maling på indvendigt træværk, udvendigt træværk, maling 
på radiatorer og i glasur på fliser. 
Overordnet er det et overraskende fint resultat, mener Søren Ejsing. Det kunne have været 
værre; der var ingen store, ubehagelige overraskelser. 
 
Poul Kusk fortæller om løsningernes CO2-aftryk. Nybyggeri sætter størst aftryk her og nu, 
men i drift over tid er det alligevel mest CO2-venligt. 
 
Poul Kusk fortæller også om afdelingens forsyningsforhold. De undersøgelser, Bascon har 
lavet, tyder på, at det eksisterende ledningsnetværk kan genanvendes ved alle løsninger. Dvs. 
at der ikke skal bruges penge på at lægge forsyningsledninger om. 
 
Beboer: Men ungdomsboliger vil jo kræve nye brønde? 
 
Søren Ejsing: Ja. Men det er en del af det byggeregnskab, der går på kun ungdomsboligerne. 
Det kommer I ikke til at betale for. 
 
Beboer: Men vil vi ikke blive slået sammen med ungdomsboligafdelingen, når der er bygget 
færdigt? Og kommer vi så ikke til at hænge på regningen i sidste ende? Hvis projektet altså 
ender med at sprænge budgettet. 
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Allan Søstrøm: Jeres afdeling kommer ikke til at hænge på nogen regning, hvis vi bygger for 
dyrt. Så er det os som selskab, der skal betale regningen. Jeg tvivler dog på, at det kommer til 
at ske. Desuden kan I jo stemme nej til at blive lagt sammen med ungdomsboligafdelingen. 
 
Søren Ejsing fortæller om de mulige ungdomsboligers mulige placering. Hvis der skal ligge 
ungdomsboliger i afdelingen, skal der lægges familieboliger i to plan andre steder. 
 
Beboer: Hvorfor skal en ungdomsbolig være på 50 m2? 
 
Allan Søstrøm: Det skal de heller ikke, men det er den størrelse, der er mest populær, og det er 
det, vi har lavet beregninger på. Desuden får vi støtte pr. m2, ikke pr. bolig. 
 
Søren Ejsing fortsætter med at fortælle, hvordan ungdomsboligerne fx kan placeres. I en 
klynge eller spredt. 
 
Beboer: Kan man lægge etværelseslejlighederne i to plan i stedet for familieboligerne? 
 
Søren Ejsing: Det kan vi se på. 
 
Beboer: Kan man også arbejde med at alle boliger kan lægges i to plan? 
 
Allan Søstrøm: Det vil jo give flere boliger, og som udgangspunkt må der ikke laves flere 
familieboliger de steder, der er lavet helhedsplan. Det er der ikke kvote til. 
 
Beboer: SKAL ungdomsboligerne ligge på eksisterende sokler? 
 
Allan Søstrøm: Ja. 
 
Beboer: For at ungdomsboligerne kan blive til noget, så kræver det, at 26 mennesker gerne vil 
bo i to plan. 
 
Beboer: Og andre skal bo ved siden af et toetagers hus, som kan kigge ind i deres have. 
 
Beboer: Har man fraskrevet sig en have, hvis man bor i to plan? 
 
Allan Søstrøm: Nej, haven bliver delt. 
 
Beboer: Man kan jo lægge alle toplanshusene ved siden af hinanden, så behøver man ikke 
kunne kigge ind i andres haver. 
 
Beboer: Med toplanshuse vil det give endnu mere skygge i vores haver. 
 
Søren Ejsing: Der kan jo laves om på landskabsdesignet, tingene kan vendes og drejes, selvom 
man bruger de eksisterende sokler som udgangspunkt. 
 
Beboer: Må man kun bygge til 8,5 m? 
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Allan Søstrøm: Ja, derfor kan vi max bygge i to etager. 
 
Søren Ejsing fortæller om letbanen, som formentlig kommer til at køre langs Ryhavevej om 
nogle år. Den giver gode muligheder for at komme ind til byen, den er meget støjsvag, den 
bremser hurtigere end en bil osv. 
 
Morten Kraft, økonomichef i Østjysk Bolig, gennemgår økonomien for løsningerne 1 og 3.  
Ustøttet lån: Der skal selvfølgelig optages flere lån ved nybyggeri, da det umiddelbart er en 
dyrere løsning. 
Ved nybyggeri + 50 ungdomsboliger: Ekstra tilskud fra dispositionsfond + trækningsret og 
salg af byggeret til ungdomsboliger. 
 
Der opstod en spontan debat om, hvorvidt de overordnede økonomiske rammer holder. Ud 
fra de forudsætninger, som er opstillet nu, så gør de, vurderer Morten Kraft.  
 
Morten Kraft gennemgår, hvordan en huslejestigning udregnes, inklusive lån, tilskud osv. Der 
er en gennemsnitsleje, hvortil der skal lægges indbetaling til lån til og trækkes forskellige 
besparelser osv. fra. 
 
Beboer: Hvorfor gives der kun tilskud fra dispositionsfonden til løsning 3? 
 
Ole N. Madsen (beboer i afd. 3 og medlem af Hovedbestyrelsen): Det har Hovedbestyrelsen 
besluttet, at den vil give. Det skyldes, at nybyggeriet vil opfylde en energimålsætning, om 
gælder for hele organisationen. 
 
Beboer: Der er underligt, at der ikke gives tilskud til renoveringen, det gør man i andre 
boligorganisationer. 
 
Ole N. Madsen: Pt. prioriterer vi energiforbruget højt – derfor gives der tilskud til at forbedre 
det punkt. Vi giver ikke penge bare til at nedsætte huslejen – alle vil jo gerne have lavere 
huslejer. 
 
Beboer: Kan man ikke gøre renoveringsløsningen mere energivenlig? 
 
Poul Kusk: Det vil blive for dyrt ift. at kunne opnå energiklasse 2020. 
 
Allan Søstrøm: Bispehavens renovering fik fx ikke ret meget tilskud – det er unikt, at man får 
så stort et tilskud her. Vi forventer, at der skal renoveres igen om en årrække, hvis man 
vælger løsning 1. Derfor vil bestyrelsen ikke give tilskud til løsning 1. 
 
Beboer: Det er som om, I allerede har taget en beslutning om, at det kun er løsning 3, der dur.  
Og så dårlige er husene altså ikke. (Mange råber: JO! Andre råber NEJ!) 
 
Poul Kusk gennemgår energiforbruget. Hver husstand vil spare penge på varmeforbruget – 
både ved løsning 1 og løsning 3. Dog noget mere ved løsning 3. Tallene i folderen var efter 
Poul Kusks mening meget optimistiske og skal ses som maxtal. Men der er meget store 
variationer på folks forbrug – derfor vil det være cirkatal, når vi opstiller besparelser. Som 
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udgangspunkt kan man dog sige, at man med løsning 1 maksimalt vil kunne spare 190 kr. pr. 
md. for en stor bolig. 
Med løsning 3 hedder samme tal 620 kr. pr. md. 
Middelforskellen mellem løsning 1 og 3 vil formentlig ligge på ca. 300 kr. Dvs. at der 
gennemsnitligt vil kunne spares 300 kr. pr. md. ved at vælge løsning 3 i forhold til løsning 1. 
 
Ang. solceller, så vil man også kunne spare på sit forbrug dér. Dog er det vanskeligt at svare 
på, præcis hvor stort et beløb, der vil kunne spares. Formentlig dog maksimalt 480 kr. pr. md. 
 
Disse tal er ikke indregnet i de huslejeberegninger, der netop er gennemgået. 
 
Beboer: Vil der komme mekanisk ventilation? 
 
Poul Kusk: Ja, ved begge projekter. 
 
Beboer: Hvis vi sparer så meget på forbruget, så kan man måske alligevel arbejde videre med 
løsning 2? For så bliver det jo ikke så dyrt igen. 
 
Beboer: Men hvis man ikke bruger så meget energi nu, så er besparelsen jo ikke ret stor. Og så 
er det stadig en stor huslejestigning. 
 
Allan Søstrøm fortæller, at der i afdelingen er tæt på 10 % fraflytninger om året – dvs. mellem 
11 og 14 stk. pr. år de seneste år. Dvs. at det næsten passer ca. med de 14 huse, der skal laves 
om til toplansboliger, hvis den løsning vælges. 
 
Allan Søstrøm gennemgår desuden et bud på en tidsplan. Møde med Beboergruppen om 
renovering sidst i oktober. Afstemning er næste skridt. Han forventer ikke, at der fysisk 
kommer til at ske noget i afdelingen før tidligst sidst i 2014 og formentlig kan det også blive 
først i 2015. 
 
Beboer: Hvad består løsning 1 egentlig af? 
 
Allan Søstrøm: Nye gulve, nye vinduer, ventilationsanlæg, nye køkkener og bad, nyt tag osv. 
 
Beboer: Hvordan sker afstemningen? 
 
Allan Søstrøm: Enten ved afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde eller ved en 
urafstemning. Vi er ved at undersøge, hvordan vi kan gøre det bedst. 
 
Beboer: Hvornår kan vi se skitser? 
 
Allan Søstrøm: Vi tegner først, når beslutningen er taget. Ellers koster det penge. 
 
Beboer: Husk at en renovering fx ikke giver større børneværelser. 
 
Beboer: Hvis der alligevel flytter 12 om året, så behøver ingen jo opgive deres huse til 
ungdomsboliger. 
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Beboer: Husk at vi bor alment, og det er ikke vores egne boliger. Vi kan aldrig blive 100 % 
enige om en beslutning, det er beboerdemokratiet, der bestemmer. 
 
Beboer: Hvis der er 26 mennesker, der gerne vil bo i et toetagers hus, så er der jo ikke noget 
problem. Men der er mange, der ikke vil bo sådan. 
 
Beboer: Det er jo svært at tage stilling til nu, om man gerne vil flytte til to etager. Men man kan 
jo sige, at nye beboere skal sige ja til at bo i to etager. Det behøver ikke at blive et problem. 
 
Beboer: Man kan også fx bygge i to etager ovenpå varmemesterbygningen fx. Det behøver ikke 
at berøre så mange beboere. 
 
Allan Søstrøm: En renovering af en afdeling vil altid indebære ekstra udflytninger – altså flere 
end der normalt er. 
 
Beboer: Vil man ikke bestræbe sig på, at man kan blive boende samme sted? Og kan man 
beholde sin have, som den ser ud nu, med løsning 1? 
 
Allan Søstrøm: Lige meget hvilken løsning der vælges, vil haven formentlig ikke se helt ens ud 
efter hverken løsning 1 eller 3 – når der har været håndværkere alle steder. 
 
Allan Søstrøm samler op: Vi skal snart have taget en beslutning – nu mødes vi med 
Beboergruppen og så finder vi ud af, hvornår og hvordan beslutningen skal tages. 
 
Allan Søstrøm siger tak for i aften. 
 
 
 


