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Velkommen til oktobers infoblad

Oktober er kommet, og renoveringen lakker mod 
enden. Dette infoblad er derfor et af de sidste i 
rækken, I får fra os. 

I næste infoblad vil I blive nærmere informeret 
omkring de sidste dele af renoveringen - både i 
forhold til byggeriet og kommunikationen.

Du kan i denne måned læse om Så er vi snart i 
mål-festen og om genhusningskontoret.
 
God læselyst!
 
Mange hilsner
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:

Etape 5:
De sidste boliger blev monteret i uge 40, og 
dermed mangler de blot at blive færdiggjort  
indvendigt. Dvs. at vi følger tidsplanen for 
denne etape.

De udvendige arbejder er stadig udfordret af 
vejrliget ift. færdiggørelse af haverne, men vi 
gør en stor indsats for at nå det – der er trods 
alt stadig lidt varme, og det gør det muligt at så 
græs.

Selvom de sidste boliger er monteret, og der 
ikke kommer flere mobilkraner og store last-
biler med boliger, ville det være dejligt, hvis 
der stadig ikke parkeres uhensigtsmæssigt på 
begge sider af Ryhavevej – dette letter øvrige 
leverancer til byggepladsen gevaldigt :)

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



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.

Vær med til at fejre, at vi snart er i mål!

Forhåbentlig har du fundet invitationen til Så 
er vi snart i mål-festen i din postkasse. Og 
forhåbentlig har du også allerede sat kryds i 
kalenderen. Der har jo ikke været afholdt rejse-
gilde, så vi håber at se en masse af jer og en 
masse håndværkere til fejringen af, at vi snart 
er i mål med renoveringen.

I forsommeren bliver der afholdt en anden fest 
for at fejre, at ALT til den tid er færdigt :)

Genhusningskontoret

Genhusningskontoret holder lukket torsdag i 
uge 42 på grund af efterårsferie. I næste in-
foblad får du mere information om, hvornår 
genhusningskontoret lukker helt ned.

Internet, TV og telefoni i Etape 5

Beboerne i Etape 5 skal selv stå for bestilling af 
internet, TV og telefoni i de nye huse. I husene 
er der klargjort til udbyderne Stofa og TDC.

Der er nøgleudlevering 
til Etape 5 den 1. december  

kl. 12.00. 
Flytteperioden er fra den 

1.- 8. december. 
Beboerne i Etape 5 må gerne 

ringe til Tina fra flyttefirmaet på 
2844 4580 og aftale nærmere  

ift. tilbageflytning. 


