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Trækvognene er flyttet hen til legepladsen, 
hvor de nu er låst fast ved skatebanen.

Velkommen til februars infoblad

Foråret venter lige om hjørnet, og forhåbentlig 
synger frosten på sidste vers. Heldigvis har den 
ikke givet yderligere forsinkelser, selvom den har 
været ret insisterende indtil i sidste uge. 

Denne måneds infoblad handler blandt andet om 
kørsel i afdelingen og opvaskemaskiner.
 
God læselyst :)
 
Mange forårshilsner
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven
Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:

Det gamle fælleshus/vaskeri
Jeres tidligere fælleshus og vaskeri er i uge 7 
blevet fjernet. Dette har gjort plads til, at vi kan 
begynde arbejdet med de sidste 16 ungdoms-
boliger, inden Etape 5 går i gang.
 
Etape 4
Endnu flere huse er blevet monteret siden 
sidst og vi mangler kun 4 boksmontager, før 
alle husene står der.

Indtil videre er vi stadig forskånet for vejrlig, 
hvor vi helt går i stå, men vi gør, hvad vi kan 
for at holde kadencen i forhold til frost, tø og 
regn. Alle vejrlig giver gener, men det kunne 
have været meget værre!
 
Etape 1+2+3
Bliver der mulighed for det, går vi i gang med 
at plante træer, så snart det er muligt, men 
det kan også ende med at blive i foråret, hvis 
vejret ikke snart bliver bedre.

De sidste enkelte mangler på etaperne er 
ved at være udført, der mangler kun lidt, som 
afhænger af vejret.

Desuden vil asfaltreparationer i Etape 3 blive 
udført sammen med Etape 4.

Opvaskemaskiner 

Der har været tvivl om, hvorvidt man selv må 
tilslutte opvaskemaskiner i de nye huse. Det 
må man gerne, hvis der er gjort rigtigt klar til 
det og der er aquastop. I skal blot være op-
mærksomme på at informere Østjysk Bolig om 
det, hvis I installerer én. 

I kan bruge den blanket, der ligger på Østjysk 
Boligs hjemmeside – gå ind på  
østjyskbolig.dk, vælg “Værd at vide” i topmen-
uen, find “Vedligeholdelse, finansieringsordn-
ing og installationer” ude til venstre, og scroll 
ned i bunden af siden. Her ligger blanketten 
klar til udskrivning og udfyldning. 

I kan enten indsende den med posten, eller I 
kan indscanne den og sende den til  
info@ojba.dk.



KONTAKT

Du får under hele renoveringen løbende infoblade udgivet af Østjysk Bolig med seneste nyt.
Du kan finde de udgivne numre af infobladet og læse mere om renoveringen på www.oestjyskbolig.dk. Klik på ”Din
afdeling”, ”Ryhaven” og gå ned i bunden af siden.
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer på 
beboermail@ojba.dk eller 2891 9808.
Jeres beboerkontakt hedder Trine Blicher Folmer.

Kørsel på torve/stier og brandveje
 
Tidligere har der været enighed om, at det har 
været okay at køre ind på torvene at læsse 
af. Nu, hvor I har fået ny belægning mm., er vi 
nødt til at gøre op med dette. Hvis belægningen 
ødelægges af kørsel, bortfalder Scandi Bygs 
garanti på arbejdet nemlig, og så kan det ende 
med at blive en dyr fornøjelse for afdelingen. 

Derfor er reglerne nu således: Der må ikke køres 
på stier og torve. På brandveje er kørsel kun 
tilladt i forbindelse med af- og pålæsning. Afde-
lingsbestyrelsen vil sørge for, at en omskrivning 
af husordenen vil komme med på næste afde-
lingsmøde.

I kan se på det vedlagte kort, hvor afdelingens-
brandveje er.
OBS: Der må ikke køres på brandveje ved Etape 
4, 5 og ved ungdomsboligerne i Etape C, så 
længe byggeriet er i gang.

Indvielse af fælleshuset
 
Der er kommet flotte nye møbler i det nye 
fælleshus i Ryhaven 10B, og det er nu efter-
hånden klar til at blive taget i brug. Det vil afde-
lingsbestyrelsen gerne fejre med en indvielse 
lørdag den 25. februar mellem klokken 14.00 og 
16.00. Kom endelig forbi og få et kig, en snak og 
lidt godt til ganen.

Del de gode historier
 
Vi vil stadig gerne høre, hvis du har en positiv 
historie om eller fra Ryhaven eller dit nye hus, 
som du har lyst til at dele med os og dine na-
boer. Skriv gerne en mail eller send et billede til 
Vibeke på vih@ojba.dk :)

etape 5:
26/9/16 - 23/2/17

Større terrasser 

Flere af jer har spurgt, om det er en mulighed at 
bestille ekstra terrasser hos Scandi Byg, selvom 
svarfristen var tilbage i Etape 2. Svaret er des-
værre nej, da Scandi Byg har produceret terras-
serne på fabrikken og passet det ind i forhold til, 
hvor meget træ de skulle bruge. 

Hvis man har fortrudt, kan man henvende sig til 
en tømrer og få et tilbud. Husk blot at sende en 
ansøgning til Østjysk Bolig med en beskrivelse 
af dit projekt, inden du går i gang.


