
Hegn

Jeres naturfarvede hegn får naturligt patina 
over tid. Der er en overgangsperiode, hvor heg-
nene kan have en uens farve, men med tiden 
skal de nok få en ensartet grålig farve.
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Velkommen til marts’ infoblad

Endelig kom foråret! Fuglene er begyndt at kvidre 
og frosten er efterhånden afløst af lunere dage. 
Nu går det for alvor den rigtige vej! 

Dette infoblad handler blandt andet om gartner-
arbejde og skruning.
 
God læselyst – og godt forår :)
 
Mange forårshilsner
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:

Etape 4
De sidste huse monteres i uge 12+14. Det 
drejer sig om de sidste fire boliger. 

Herefter bliver de store udfordringer i denne 
våde tid at komme i gang med at udføre ha-
verne. Som det ser ud nu, er det meget vådt, 
men vi gør, hvad vi kan for at komme i gang til 
1. april.

I forbindelse med afslutningen af Etape 4 vil 
skurbyen med byggeledelsen flytte til området 
omkring prøvehuset (nr. 21), hvor den vil ligge 
den resterende tid af byggeperioden. 

Etape 3
De to haver, der ikke nåede at blive udført i ef-
teråret i Etape 3, er bestemt ikke glemt. De vil 
blive lavet som det første, når vejret og udtør-
ring tillader det.

Etape C
De 16 ungdomsboliger bliver monteret i uge 
17 og 20, hvorfor vi i disse uger har brug for, at 
der er plads på Ryhavevej - det vil sige, at der 
ikke må parkeres på begge sider af vejen eller 
på parkeringspladsen ved bolig nr. 66/68.  
Tak :)

Genhusningskontoret flytter 

I april flytter genhusningskontoret fra prøve-
huset (nr. 21) til det nye fælleshus (nr. 10B), da 
prøvehuset skal bruges til genhusning i Etape 
5. 

Skal du nå at have et sidste kig i prøvehuset, 
så kom, inden det er for sent. 

Sidste gang prøvehuset har åbent i nr. 21 er 
torsdag den 6. april fra kl. 16-18.



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.

Bede og gartnerarbejde 

Scandi Bygs gartner opstarter på mandag den 
27. marts det resterende gartnerarbejde ved 
Etape 1, 2 og 3. Der er sat tre uger af til de tre 
første etaper. Har I plantet blomster i de nye 
fællesbede, bedes I grave dem op, inden gart-
neren går i gang.

Hvor må du skrue? 

Inde på hjemmesiden kan du se vejledninger, 
der viser, hvor man ikke må bore i væggene i 
de nye huse. Det er vigtigt, at man følger an-
visningerne for at undgå at bore igennem fugt-
membranen. Du finder en vejledning for hver 
boligtype under ’Om din afdeling’. Der er også 
lagt en vedledning omkring ophæng på vægge 
og i lofter ind.

Fugt i skurene 

Jeres skure er ikke er isoleret, og derfor skal I undgå at bruge dem til at opbevare indbo, der kan suge 
fugt. Hvis det sker, at de ting, I har opbevaret i skuret, er blevet skadet, er det jeres egen indboforsikring, 
der skal dække.

Der er etapemøde 
for Etape 5 den 19. 

april - nærmere 
info følger :)

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


