
Kære beboere

For et par uger siden fik I omdelt et infoblad for 
marts måned. Da vi gerne vil give jer yderligere 
information vedr. renoveringen i Ryhaven, ud-
sender vi hermed et ekstra infoblad med særlig 
fokus på vejledning og vedligehold samt lidt om
genhusningskontoret. 

Mange hilsner

Østjysk Bolig
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Nysået græs

På Østjysk Boligs hjemmeside ligger der er en 
vejledning, der beskriver, hvordan du bedst 
passer din have. 

I Ryhaven er jorden meget blød og fugtig. Det 
medfører, at de anlagte haver og græsplæner 
er bløde, og at man let synker i, hvis man går 
på plænen - dette gælder både børn og vok-
sne.

Der kan gå op mod 10 uger, før plænen kan 
bære og den kan betrædes. 

De nye græsfrø på græsarealerne skal have 
tid til at komme i vækst, inden man kan gå på 
plænerne. 

Når græsstråene er cirka otte cm lange, skal 
den nye plæne klippes for første gang. Inden 
da er mulden for blød til at kunne bære. 

Så vær tålmodig, indtil græsset har fået fat og 
er kommet godt i vækst. På det tidspunkt har 
mulden også sat sig og er blevet så fast, at 
man heller ikke risikerer at lave huller i græsa-
realet.

Pleje og vedligehold af græsplænerne

Hvis der henover det fugtige efterår og den kolde 
vinter er kommet pletter i jeres græsplæner, hvor 
der ikke vokser græs længere, kan I hente nogle 
græsfrø hos Dennis og selv så, der hvor der 
mangler. 

Hvis der derimod forekommer større fordyb-
ninger i plænen grundet at jorden sætter sig, kan 
dette evt. udbedres inden 1 års-gennemgangen.

I skal derfor helst ikke foretage jer andet end at 
slå græsset og evt. tilså tørre pletter. 

Som med husene 
vil der også være 

1 års-gennemgang 
af haverne.



ETAPEMØDE FOR 
ETAPE 5

19. APRIL 
KL. 17.30-18.30

I FÆLLESHUSET

Genhusningskontoret bliver lidt endnu

Vi har udskudt flytningen af genhusningskon-
toret et par uger, for at give jer mulighed for at 
komme at kigge lidt endnu.

Prøvehuset har været en succes i renoverin-
gen. Hver eneste uge har der været mange 
beboere og nysgerrige sjæle forbi, og der er 
blevet snakket, drukket kaffe, målt og udveks-
let idéer og tanker om indretningen af de nye 
huse. 

Det har været en fornøjelse at være en del af.

I resten af renoveringen er vi nødsaget til at 
bruge huset til genhusning. Heldigvis ved vi, at 
mange af jer beboere, der er flyttet tilbage til 
jeres nye hjem, har været gode til at vise både 
hus og have frem. Det skal I have stor tak for. 
Vi håber, at det stadig kan være en mulighed 
for beboerne i den sidste etape, at I åbner 
jeres døre for jeres naboer, når nu de ikke kan 
besøge prøvehuset længere :)

De sidste åbningstider i prøvehuset:
 
6. april kl. 16-18
13. april lukket pga. påske
20. april kl. 16-18

Genhusningskontoret flytter
til Dennis´ kontor 

Vi skrev i seneste infoblad, at genhusningskon-
toret  flytter til det nye fælleshus. Det har vi i mel-
lemtiden lavet om, da det ikke kan hænge sam-
men med udlejningskalenderen for fælleshuset. 

I stedet låner vi Dennis´ kontor, der ligger i 
samme bygning som fælleshuset.

Første åbning her:

27. april kl. 14-16

Opdateret skruevejledning

Vi skrev i seneste infoblad om, hvor du kan finde 
vejledninger, der viser, hvor du må skrue i vægge 
og lofter og hvilken længde skruerne skal have. 

Der er nu kommet en ny og opdateret 
vejledning på hjemmesiden. Så hvis du har 
printet den tidligere version ud, må du ind og 
kigge igen, så du sikrer dig at få den rette 
information. 

OBS!
Ny og opdateret 

version af 
skruevejledningen 
på hjemmesiden.

Etape 4 og 5 - flytning og genhusning

Genhusningsplanen for Etape 5 er nu faldet 
på plads. Så sig til i god tid, hvis der er særlige 
ting eller forhold, vi skal vide. I kan ringe eller 
skrive til Trine, der er beboerkontakt.

Flyttemanden begynder i næste uge at kon-
takte beboere i Etape 4 og 5. Flytteperioden 
starter den 19. maj og varer 2 uger. Den første 
uge er reserveret til Etape 4´s beboere, der 
skal flytte hjem til deres nye huse, og den 
anden uge er reserveret til beboerne i Etape 5, 
der skal genhuses. 

Flyttemanden kontakter jer telefonisk for at 
aftale nærmere i forhold til at få overblik over  
flytning og nedpakning af jeres indbo, og sam-
men med jer få aftalt den præcise dato for 
flytningen.

BEBOERTELEFON:       2891 9808

MAIL:              beboermail@ojba.dk


