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Referat fra byggeudvalgsmøde i afd. 3 – Ryhaven  
8. december 2016 kl. 16.30 

 
Deltagere:  
Lisbeth Thuesen, Sussi Madsen, Lars Hur og Mette Rosenstedt (afd. 3) 
Else Christensen og Lene Hansen (organisationsbestyrelsen) 
Trine Folmer (GETTO) 
Dennis Pedersen, Kristian Jensen og Vibeke Harder (ref.) (Østjysk Bolig)  
 
Dagsorden: 
Pkt. 1. Godkendelse af forrige referat 
Pkt. 2. Status på byggeriet 
Pkt. 3. Revideret hovedtidsplan og genhusning 
Pkt. 4. Projektforhold 
Pkt. 5. Beboerforhold 
Pkt. 6. Eventuelt 
Pkt. 7. Næste møde 
 
Ad 1) 
Det er godkendt og ligger på nettet. Punktet kan slettes til næste gang, da referatet altid 
godkendes pr. mail kort efter hvert møde. 
 
Ad 2)  
Kristian: Indflytning i Etape 3 forløb ganske fint. Der har været mangelgennemgang, og det er 
positivt at komme rundt, folk er glade. Der er mangler i husene, men ikke voldsomt mange. Scandi 
Byg udbedrer. Revner i hjørner osv. (sætning) lader vi være til 1-årsgennemgangen, da husene 
lige skal sætte sig. De helt slemme tager vi nu. 
 
Vi er kommet i gang med at bryde Etape 4 ned. Det forløber, som det skal.  
 
Scandi Byg er lige gået i gang med det nye vaskeri bag det gamle fælleshus, så der ikke kommer 
til at mangle vaskefaciliteter. Det nye vaskeri er klar til brug i uge 4, 2017. 
 
Fælleshuset skulle afleveres 19. december, men der er problemer med lakken på gulvene. Det 
bliver dog ikke væsentligt forsinket.  
 
Gæsteværelserne er klar mellem jul og nytår. Der kommer senge og lille bord i hvert rum. 
 
Lisbeth: Viste de stole og borde, de har valgt til fælleshuset. Der købes møbler til 65 personer. 
 
Lars: Kan man informere beboerne om, hvornår de sidste gelændere, trapper osv. bliver færdige i 
Etape 3? Kristian: Scandi Byg siger inden for to uger. Trine: Infobladet inden jul nævner det. 
 
Mette: Skal bedene mellem husene ikke beplantes? Kristian: Jo – vi skriver det i næste infoblad. 
 
Ad 3)  
Kristian: Etape 4 bliver desværre forsinket. Indflytningsdato bliver 19. maj i stedet for 1. april. 
Scandi Byg har fra start undervurderet opgaven. At der så, ud over den oprindelige plan, skulle 
skiftes alle afdelingens vandledninger i jorden og laves en ekstra brandvej i afdelingen, da de 
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gamle ikke er brede nok, har absolut også gjort opgaven sværere. De ekstra udgifter, forsinkelsen 
giver os, forlanger vi, at Scandi Byg skal betale, og det tror vi, de efterhånden er med på. Vi truer 
ikke med dagsbøder, da der så ville gå jura i det, og det ville formentlig forsinke processen 
yderligere, og vi meget gerne vil bibeholde det gode samarbejde og den gode kvalitet, der er nu. 
 
Trine: Der udsendes brev til alle berørte beboere omkring tidsplansændringerne, og det nævnes i 
infobladet, så alle er ordentligt informeret. 
 
Kristian: Vi kan stadig risikere, at der kommer en måned med hård frost, som giver yderligere 
forsinkelser. Etape 4 er en sårbar etape, vejrligsmæssigt. Det hold, der er fra Scandi Byg nu, gør 
virkelig, hvad de kan. 
 
Lisbeth: Det er selvfølgelig træls, men vi beboere er nødt til at være en del af løsningen på de 
problemer, der er. 
 
Ad 4)  
Kristian præsenterede den opdaterede beplantningsplan. Den er ikke SÅ anderledes ift. den, der 
tidligere er præsenteret. Planen kan ses i genhusningskontoret. 
 
Kristian: Angående byggepladssikkerhed: Man må IKKE færdes på byggepladsen. Scandi Byg 
oplever, at folk går ind alligevel, og de er meget bekymrede for, at nogen kommer til skade. Måske 
kunne man lave en dag, hvor beboerne kunne få lov til at komme ind på pladsen at kigge. 
 
Scandi Byg er blevet mindre fleksible ift. at gøre beboere tjenester – fx flytte fliser, bevare et træ 
el.lign. – fordi der er pres på hele projektet. Man skal selv forsøge at finde hjælp hos naboer el.lign. 
 
Ad 5)  
Trine: Der er kommet mere ro på beboerne. De sidste par gange har der kun været få beboere i 
genhusningskontorets åbningstid. Bruger mere tid på få beboere. 
 
I Etape 5 er der en del ældre/gangbesværede beboere, der ikke kan gå på trapper, og derfor skal 
genhuses i almindelige huse.  
 
Der er i alt 11 ledige boliger, når vi er helt færdige. Dem, der flytter internt i forbindelse med 
renoveringen, går efter ventelisten. 
 
Ad 6)  
Sussi fortæller, at efter en måned i et nye hus, er hun helt holdt op med at tage allergimedicin. 
 
Kristian: Skal der tv-pakke i fælleshuset? Måske smart ifm. arrangementer, hvis man gerne vil se 
sport sammen. Udvalget besluttede, at der bestilles den lille tv-pakke fra Stofa. Vil beboerne 
ændre i det, så kan det stilles som forslag til et afdelingsmøde. Der skal desuden være internet 
derovre – trådløst, som kan dække både fælleshus og gæsteværelser. 
 
Lisbeth: Der er syv ugers leveringstid på møblerne til fælleshuset. Lad os holde et 
åbningsarrangement for det nye fælleshus, når møblerne er kommet. 
 
Dennis: De eneste parkeringspladser, der bliver markeret op, er handicapparkering. 
 
Der skal et nyt punkt på dagsordenen: Nyt fra afdelingsbestyrelsen. 
 
Ad 7)  
Næste møde: 9. februar kl. 16.30 i nr. 21. 


