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Belægninger i Ryhaven 

Flere beboere har spurgt, om de kan købe 
fliser og grus gennem Scandi Byg. Det kan I 
desværre ikke, men fliserne kan købes i en 
trælasthandel, og er af denne type:
Optiloc Classic 30 x 30 normalsten for 
maskinlægning 

Der vil med tiden forekomme begroninger 
som mos, alger m.v. på fliserne. Dette kan 
effektivt behandles med IBF Tag- og flise-
rens. Alger udgør kun et kosmetisk problem 
og nedsætter ikke levetiden. 

Vær opmærksom på, at anvendelse af 
højtryksrenser på beton ikke er hen-
sigtsmæssigt, da overfladen herved ned-
brydes og risikoen for begroninger øges.

Der ligger informationer om fliserne og om 
forhandlere og vedligeholdelse på Østjysk 
Boligs hjemmeside.

Velkommen til novembers infoblad

Så blev det november. Frosten er allerede sat ind, 
og det er rigtig råkoldt. 

Etape 3 er slut og 4 er gået i gang, og alle de 48 
flytninger i begge etaper er netop vel overstået. 
Det har været en travl tid for alle, men det be-
gynder til gengæld at ligne noget rundt omkring.

Infobladet handler denne gang blandt andet om 
fliser, åbent hus og parkering.

God læselyst!

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Jørgen fra Scandi Byg fortæller:

Etape 3: 

Indflytning i Etape 3 er gået ganske fint – flyt-
tefolk, beboere og entreprenører har taget fint 
hensyn til hinanden :) Udvendige belægninger 
er vi snart i mål med, og vi håber, at Kong 
Vinter vil udsætte den hårde frost lidt endnu! Vi 
forventer desværre, at enkelte haver ikke bliver 
færdiggjorde med græs, men haver afrettes 
selvfølgelig bedst muligt.

Etape 4:

Etape 4 er som planlagt opstartet den 14. no-
vember, hvor nedbryderen gik i gang. 

Vi skal opfordre til, at der fra både beboere og 
håndværkere udvises hensyn og tålmodighed 
omkring parkeringspladser, færdsel på kørevej 
mm., idet trafikken til og fra Etape 4 jo går 
igennem Etape 3.
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Græsplæner Etape 3 

Det er vigtigt, at I ikke går på jeres nye græs-
plæner de næste mange uger. De skal have 
tid til at sætte sig.

Mangelliste Etape 3 

Jeres mangellister – lister over fejl og mangler 
i jeres nye boliger – skal afleveres i Dennis’ 
postkasse senest mandag d. 28. november.

Prøvehuset er stadig åbent 

Prøvehuset ligger jo i Etape 4, og da den nu 
er i gang, flytter vi åbningsdagen til om tors-
dagen, da håndværkerne går tidligere hjem 
dér. Ændringen sker fra næste uge, så næste 
åbningsdag er altså den 1. december. Åb-
ningstiden er fortsat fra kl. 16-18 i lige uger og 
fra kl. 14-16 i ulige uger. I prøvehuset kan du 
blandt andet se opdaterede etapetegninger.

Drift og vedligehold af husene 

Beboerne i Etape 1, 2 og 3 har fået udle-
veret en mappe, der fortæller om, hvilke 
forholdsregler de skal tage, når de flytter ind. 
Hvordan man skal hænge ting på vægge osv. 
Mappen er også at finde på hjemmesiden – 
der har vi kaldt den ”Info om vedligehold”.

Besøg af naboer 

Lørdag den 12. november havde Ryhavens 
afdelingsbestyrelse inviteret afdelingens na-
boer på de omkringliggende veje til Åbent Hus 
i prøvehuset. Her havde de omkringboende 
mulighed for at se, hvad larmen og postyret 
på den anden side af hækken skyldes. 

Nogle naboer har givet udtryk for, at de synes, 
der bliver larmet meget, at håndværkerne 
kører hurtigt osv., så for at informere og sikre 
den gode stemning, tog afdelingsbestyrelsen 
affære.  

Resultatet var, at ca. 30-40 naboer mødte 
op – nogle med spørgsmål, andre blot for at 
se de nye huse. Der var rigtig god stemning, 
og afdelingsbestyrelsen havde sørget for et 
rigtig hyggeligt arrangement, hvor der både 
var kaffe og kage, svar på spørgsmål og tid til 
en rundvisning og fremvisning af tegninger og 
information om byggeriet.

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



Planter og bed 

Der er flere beboere, der spørger ind til, hvad 
der skal være i bedene foran husene, hvem 
der planter dem til, og om der er nogle ret-
ningslinjer for, hvad man må plante. Der bliver 
også spurgt til, om det er beboerne selv, der 
skal betale.  

Afdelingsbestyrelsen arbejder på sagen. De 
arbejder pt. med et forslag om, at man gerne 
selv må plante bedene til, men at der ikke må 
plantes træer eller større buske i dem. Vil man 
ikke selv stå for beplantningen, vil Dennis så 
græs. 

Plantehotel 

Hvis du bor i Etape 1, 2 eller 3, SKAL du 
grave dine planter op fra plantehotellet nu. 
Beboerne i Etape 4 og 5 har også brug for 
plads til deres planter. Hvis ikke du vil bruge 
dem i din egen have alligevel, skal du stadig 
sørge for at grave dem op.

Gardiner 

Flere beboere har spurgt til de gardiner, der 
er hængt op i genhusningsboligerne. Gardin-
manden hedder Frank Pedersen, og han har 
telefonnummer 40 68 23 02.

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.

Parkering og byggeplads 

En ny etape er begyndt, og dermed er der nye regler for, hvor man må parkere og hvilke stier, man må 
gå på i afdelingen. Vi har lavet et kort, der viser begge dele.

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


