
Kære beboere

Foråret har for alvor fået fat i Ryhaven. Bladene 
er sprunget ud og de nye planter begynder at gro. 
Det er dejligt.
I denne uge går den sidste flytteperiode i gang. 
Tænk sig - det er sidste etape, vi skal i gang med, 
og dermed også begyndelsen på den sidste del af 
en lang ventetid for beboerne i Etape 5. 

Mange hilsner

Østjysk Bolig
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Status fra Scandi Byg

Peter fra Scandi Byg fortæller:
Etape 4 nærmer sig sin afslutning. Indvendigt 
er vi i gang med den sidste gennemgang af 
jeres boliger.

Det udvendige arbejde – haverne, skurene og 
hegnene – er meget afhængigt af vejret og af 
hinanden, og det bliver færdigt i en bestemt 
rækkefølge.
Havde vi ikke haft så meget regn siden 1. april, 
havde vi kunne aflevere samtlige skure og ha-
ver til jeres indflytning. Men på grund af meget 
nedbør når meget udvendigt arbejde ikke at 
blive færdigt inden indflytning. Dette skyldes 
primært den lerede jord og den manglende 
varme i luften til at udtørre overfladevand.

Beboerne i Etape 4 får sammen med infobladet 
en illustration, der viser, hvornår samtlige 
skure, hegn og haver i etapen står færdige.
Færdiggørelsesrækkefølgen er ikke tilfældig, 
den afhænger helt af de byggetekniske pro-
cesser og arbejdsgange.
De sidste hegn og låger bliver monteret med 
udgangen af uge 22.
Stierne og adgangsvejene forventes 
færdiggjort til indflytning.

Parkeringsforhold

P-pladsen ved Etape 4 og P-pladsen ved Etape 
3 laves færdig efter indflytning i ca. uge 23-25. 
Der vil komme nærmere information senere ift. 
hvilke dage det ikke er muligt at parkere i om-
rådet. I stedet henvises der til parkering på St. 
Blichers Vej.

Parkeringsforhold Etape 5

De to P-pladser ved Etape 5 og den nye grus-
parkeringsplads ved Ringvejen vil fra uge 23 
være lukket for parkering i resten af byggeperi-
oden. Der henvises til parkering på de to 
P-pladser ved Etape 1 og 2 samt langs 
Ryhavevej ved kantstenen (ikke på fortovet, da 
der i så fald kan gives P-bøde og ikke i begge 
sider). P-pladsen ved børnehaven er forbeholdt 
denne på hverdage. Der kan parkeres på St. 
Blichers Vej.



Til jer der skal flytte fra den 
 19. maj til den 6. juni kl. 7.00

VÆR KLAR NÅR 
FLYTTEMANDEN KOMMER!

 
Hjælp hinanden, vis 

rummelighed og godt humør. 

Der er mange flytninger i perioden, og 
der er helligdage, hvor Dennis ikke er 
på arbejde. Det kræver derfor, at alle 

giver en ekstra skalle for at få 
det hele til at glide.  

TAK for det :)

Genhusningskontoret - Dennis´ kontor

De fleste har opdaget, at genhusningskon-
toret er flyttet - det har i hvert fald været flittigt 
besøgt. Det har for en del beboere også be-
tydet en rundvisning i det fine nye fælleshus.

Kontoret har åbent om torsdagen:

Ulige uger kl. 14-16
Lige uger kl. 16-18

I flyttefolderen står der åbent om tirsdagen.  
Det er en fejl - beklager at den ikke er blevet 
rettet.

Kontoret holder lukket:

Kristi Himmelfartsdag den 25. maj og 
torsdag den 1. juni.

Opdateret skruevejledning

På grund af fortsat forvirring over, hvor man må 
skrue og ikke skrue i vægge og lofter i de nye 
huse, har Scandi Byg lavet en mere læsevenlig 
og illustrativ vejledning. 

De nye vejledninger ligger nu på hjemmesiden. 
Så hvis du har printet de tidligere versioner ud, 
må du altså ind at kigge igen, så du sikrer dig at 
få den rette information. 

3. GANG ER 
LYKKENS GANG

:)

Skurbyen flyttes

I uge 21-22 vil skurbyen, som nu ligger ved 
Madam Skrald i Etape 5, holde flyttedag. Skur-
byen flyttes for at skabe plads til at færdiggøre 
Etape 5. Den flyttes ned til de øvrige 
skurvogne, som står ved prøvehuset (nr. 21).

Nøgler til Etape 4 og 5

Nøglerne til de nye huse kan hentes hos 
Dennis den 19. maj kl. 12-14. 
Nøglerne til ungdomsboligerne, der skal 
bruges til genhusning, udleveres fra beboer til 
beboer eller af flyttemanden.

VI ØNSKER ALLE EN GOD FLYTNING

Container til storskrald Etape 5

Container til storskrald placeres ved nr. 57 og 
bag nr. 70

Sti
I flytteperioden fra 
den 19. maj til den 
6. juni laves der en 
gennemgang ved 
plantehotellet. Be-

boere i Etape 5 kan 
derfor selv flytte ting 

til Etape 4. 

Når du skal pakke - værd at vide

Du må gerne lade gulvtæpper, der er sømmet 
eller limet fast, ligge til nedbryderen.
Du skal ikke rengøre hårde hvidevarer indven-
digt, når du flytter fra et gammelt hus i Etape 5. 


