
Opstartsmøde i byggeudvalget for Ryhavens udearealer – 26. februar 2020 

 

Deltagere: 

Beboere i Afdeling 3 – Ryhaven: 

Lars Knudsen 

Ellen Marie Evald 

Jassodra Skyum Sørensen 

Ditte Gyldenløve 

Rose Helweg 

Thomas Ochsner 

Aage Kirk 

Lisbeth Thuesen 

Jonas Rosenstedt 

Birgit Kyng 

Lene Nørgaard Madsen 

Beboere i Afdeling 26 – Ryhaven: 

- 

 

Medarbejdere Østjysk Bolig: 

Allan Søstrøm 

Kristian Wind Jensen 

Torben Brandi 

Vibeke Thiim Harder (ref.) 

Medarbejder Ingeniørfirmaet Viggo Madsen: 

Søren Leth Nielsen 

Medarbejder Wad Landskabsarkitekter: 

Martina Elisabeth Rahkonen 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

- Præsentation af deltagere 

2. Præsentation af oplæg til projektet   

3. Udearealernes udvikling 

- Grundlag    

- Ønsker til området  

4. Proces 

- Tidsplan  

5. Andet/eventuelt 



Referat: 

Ad 1) 

Allan Søstrøm bød velkommen til mødet. Han fortalte kort om historien bag projektet: Beslutningen om, at 

der skal gøres noget ved udearealerne, blev taget på afdelingsmødet sidste år. Herefter blev der holdt 

møde mellem administrationen og afdelingsbestyrelsen, hvor forløbet blev talt igennem. Derefter blev der 

ved lodtrækning fundet fem andre beboere til byggeudvalgsarbejdet. Dermed sikrer vi, at det i høj grad er 

beboernes eget projekt. Der er ca. 5 mio. kroner til rådighed til projektet. 

Ad 2) 

Martina Rahkonen præsenterede sig og fortalte om det foreløbige arbejde med projektet. Hun talte om 

afdelingens udearealers nuværende tilstand. Derefter viste hun sit oplæg frem – og gav bud på, hvordan 

man kan bruge bassinerne, hvordan man kan arbejde med biodiversitet osv. 

Ad 3) 

Martina fandt nogle kort frem, som blev lagt på bordene. Her kunne beboerne se nærmere på deres egne 

områder – inddelt i hold efter, hvor de bor. Her kom beboerne med input til det videre arbejde. Martina gik 

rundt og talte med grupperne, og indsamlede til sidst de skriftligt formulerede tanker og ideer. Til næste 

møde samler hun ideerne til et mere detaljeret oplæg. Alt kan selvfølgelig ikke komme med, men hun 

forsøger at få mest muligt med. 

Ad 4) 

Kommende møder:  

Torsdag den 2. april kl. 17-19 

Onsdag den 13. maj kl. 17-19 

Vi forventer, at projektet vil gå i jorden til efteråret/næste forår – men det afhænger af, hvordan det 

færdige projekt kommer til at se ud. Det færdige projekt kan forhåbentlig præsenteres inden 

sommerferien. 


