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Referat fra byggeudvalgsmøde i afd. 3 – Ryhaven  
24. august 2017 kl. 16.30 

 
Deltagere:  
Mette Rosenstedt, Lisbeth Thuesen og Lars Hur (afd. 3) 
Else Christensen og Lene Hansen (organisationsbestyrelsen) 
Trine Folmer (GETTO) 
Kristian Jensen og Vibeke Harder (ref.) (Østjysk Bolig) 
 
Dagsorden: 
Pkt. 1. Status på byggeriet 
Pkt. 2. Hovedtidsplan 
Pkt. 3. Projektforhold 
Pkt. 4. Beboerforhold 
Pkt. 5. Eventuelt 
 
Ad 1) 
Kristian: De problemstillinger, vi har haft i de andre etaper, er ved at være udryddet her i Etape 5. 
Pt. laves der fundamenter. Ledningsarbejde og fundament er der blevet arbejdet med i 
sommerferien. Faktisk har det gjort, at de er en smule foran tidsplanen pt. Boksmontage er i uge 
35-40. Der bliver først monteret huse på østsiden af de nye ungdomsboliger.  
 
Ad 2) 
Kristian: Som nævnt er vi lidt foran tidsplanen nu. Det kan være godt, når vi nærmer os en koldere 
og vådere tid. 
 
Ad 3) 
Kristian: I de små boliger har man vaskemaskine og tørretumbler til at stå tæt ved bruser. 
ScandiByg har sat ekstra aluskinne på for at undgå stænk. 
 
Kristian: Der er ved at blive lavet en rapport af Byggeskadefonden. Vi gennemgår boligen, når vi 
har set rapporten. Det er med henblik på at opfange gennemgående fejl og mangler. Det tyder ikke 
på, der er store ting. 
 
Kristian: Der er givet tilladelse fra EnergiNet vedr. solceller på Fælleshus – de kan tages i brug nu. 
Genererer strøm til fælleshus og gadebelysning. 
 
Kristian: Skader, fx terrasse der er i stykker, skal på mangelliste til 1-årsgennemgang. 
 
Trine: Flere steder er der frustration over haverne. Det er vigtigt, at græsset får tid til at gro op og 
slå ukrudtet ned. Gød, slå og giv tid – det er helt normalt. 
 
Ad 4) 
Trine: Etape 5 ved det meste på forhånd, der er ikke så mange udfordringer nu. 
 
Trine: Vi har ca. 20 tomme huse, når renoveringen står færdig. Vi er ved at koordinere de interne 
ønsker og flytninger, inden vi begynder at tilbyde resten til udenforboende.  
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Trine: Vi har haft problemer med ting i Etape 4, der er blevet væk i forbindelse med flytningen. Ting 
til et drivhus, der så viste sig at stå hos et familiemedlem. To flyttekasser med hhv. tøj og service. 
Flyttefirmaet ved ikke, hvor de er. Her skal eget forsikringsselskab ind over. Det har vi ikke oplevet 
i de andre etaper. Trine følger op og sørger for, at sagerne bliver lukket bedst muligt. 
 
Trine: Jeg har stadig åbent i genhusningskontoret om torsdagen. Der kommer stadig folk hver 
gang. Man kunne dog godt overveje at gøre det til hver anden torsdag. Det sætter Trine i værk. 
 
Trine: Når alle flytninger er overstået, skal der evalueres sammen med flyttefirmaet. 
 
Ad 5) 
Lisbeth: Det er dyrt at få vedligeholdt de rosenbede, vi har fået anlagt her. Måske skal vi undgå at 
få sat flere af dem og overveje, hvad vi skal have i stedet. Kristian kigger på, hvilke alternativer, 
der kan være. 
 
Lisbeth: Der bliver lavet hegn bag fælleshuset, da folk i husene bagved bliver generet af gæster i 
fælleshuset. Desuden indskærpes ordensreglerne for brug af fælleshuset. 
 
Lisbeth: Vi vil gerne have udvidet terrassen ved fælleshuset – måske så vejen slår et knæk over 
mod det grønne område. Det kan samtidig give chikane, så der ikke bliver kørt så hurtigt på vejen 
foran fælleshuset. Måske kan man bruge reguleringskontoen. 
 
Lisbeth: Vi har talt om at lave værkstedet til et fællesrum af én eller anden art. Det vender 
bestyrelsen med Allan O. 


