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Installation af opvaskemaskine 

Hvis du vil installere en opvaskemaskine 
i din nye bolig, så husk, at du skal infor-
mere Østjysk Bolig om det. Du kan bruge 
den blanket, der ligger på Østjysk Boligs 
hjemmeside - gå ind på østjyskbolig.dk, vælg 
“Værd at vide” i topmenuen, find “Vedlige-
holdelse, finansieringsordning og installatio-
ner” ude til venstre, og scroll ned i bunden af 
siden. Her ligger blanketten klar til udskriv-
ning og udfyldning. Du kan enten indsende 
den med posten, eller du kan indscanne den 
og sende den til info@ojba.dk. Du skal selv 
afholde alle udgifter ifm. installationen.

Grunden til, at der skal oplyses om alle in-
stallationer, er, at Østjysk Bolig skal sikre, at 
alle installationer er lovlige og sikre.

Da jeres vaskemaskiner og tørretumblere er 
installeret af os, behøver I ikke at foretage 
jer noget i forhold til dem.

Velkommen til oktobers infoblad

Sommeren er definitivt slut, og den kolde, mørke 
tid har ramt os. Vi krydser fingre for et mildt vinter-
halvår, som ikke giver alt for mange byggeud-
fordringer. 

Oktobers infoblad handler blandt andet om, at 
Etape 3 snart er færdig og om sikkerhed på 
byggepladsen.

God læselyst og godt efterår!
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Jørgen fra Scandi Byg fortæller:
 
Etape 3:

Vi arbejder i øjeblikket med ind- og udvendige 
arbejder, så beboerne snart kan flytte ind. 

Vi forventer, at alle boliger står helt klar ind-
vendigt inden indflytning, men det udvendige 
arbejde (haver, hegn, skure) bliver i enkelte 
tilfælde først færdiggjort i uge 43-45.

Etape 4:

Vi forventer at opstarte nedbrydningen af 
næste etape midt i november.

Sikkerhed:

Vi skal anmode beboere og andre om ikke at 
færdes på byggepladsen, idet der er krav om 
hjelm og sikkerhedssko. Særligt vil vi gerne, at 
børn får denne info, da en byggeplads ikke er 
ufarlig at færdes på! Der står mere om bygge-
pladssikkerhed på næste side.

Ved stikvej ”Ryhaven” vil vi gerne have, at der 
bliver taget hensyn til gående/krydsende trafik. 
Derfor skal vi anmode om, at farten nedsættes 
mest muligt. Jeg arbejder på at lave en adskil-
lelse af kørende/gående trafik.

Når Etape 4 starter, vil der fortsat være en del 
færdsel på denne vej. Jeg forventer derfor, at 
adskillelsen også vil være der under byggeriet 
af Etape 4.



Skurstørrelse  

På afdelingsmødet i september blev det ved-
taget, at man må lave op til 10 kvm skur i sin 
have – altså ud over det skur, der følger med 
boligen. Dog skal man selvfølgelig huske at 
ansøge Østjysk Bolig om tilladelse, inden man 
opfører det – det skal man i det hele taget, 
inden man laver ændringer inde i såvel som 
udenfor huset. Ansøgningen skal sendes til  
info@ojba.dk.

Nøgler
 
Husk at gemme én af dine nøgler til det gamle 
hus, når du skal genhuses – den skal du 
nemlig bruge til din postkasse, mens du er 
genhuset.

Sikkerhed på byggepladsen 

Man må ikke opholde sig på byggepladsen – det er strengt forbudt! 

Det er alt for farligt, at beboere og andre nysgerrige går rundt inde på byggepladsen, og vi beder jer 
om at respektere dette. 

Vil du gerne ind at kigge på dit nye hus fx, så spørg i skurvognen ved nr. 55A om reglerne på 
byggepladsen uden for arbejdstid. 

Skal man ind at se på sit nye hus eller have, skal man have tilladelse til at gå ind på byggepladsen 
og være iført sikkerhedssko og hjelm. 
 
Reglerne er også indskærpet over for arbejderne. 

Giv en hånd 

Hjælp hinanden med at se løsninger fremfor 
problemer. Det gælder især ved flytning, op-
bevaring og andre praktiske forhold.  
 
Hvis du er genhuset i et hus med en have, 
kan du måske afsætte plads til en nabos 
planter eller græsslåmaskine.  
 
Tag en snak om, hvor uoverskueligt det hele 
kan føles – det kan hjælpe på humøret og 
lette lidt på presset.  
 
Hvis du har lidt ekstra overskud, så giv det til 
din nabo – det smitter og varmer i den mørke 
og kolde tid, vi går i møde :)

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



TRINE HOLDER 
EFTERÅRSFERIE I

UGE 42 - GENHUSNINGS- 
KONTORET ER DERFOR  
LUKKET TIRSDAG DEN  

18. OKTOBER :)

Storskrald 
 
Vi opfordrer til, at jer, der skal flytte, får ryddet 
op i jeres gemmer, sorteret og smidt væk. Hvis 
I har større ting, såsom møbler, TV, skabe og 
andet indbo, som I ikke vil have mere, kan I 
få Aarhus Kommune til at afhente det gratis. 
I kan læse mere om storskraldsordningen på 
Aarhus Kommunes hjemmeside. 

Vi vil meget gerne, at I benytter jer af denne 
mulighed, eller, så vidt det er muligt, får hjælp 
af venner, familie og naboer til at løfte og køre 
ting hen i containerne, der står i Ryhaven. 
Det vil alt sammen lette Dennis for store løft 
og opgaver, som egentlig ikke hører til hans 
arbejde.  
 
Vi ved godt, at mange af jer allerede er gode 
til at tage disse hensyn, og det er vi meget 
glade for – tak for det.

Plantehotel 

De beboere i Etape 1, 2 og 3, der stadig har 
planter boende på plantehotellet, bedes grave 
dem op snarest muligt – der er nemlig ikke 
plads til flere grønne gæster, og Etape 4 og 5 
har brug for plads til deres planter.

Haver i Etape 3  

I løbet af de to første uger af november flytter 
beboerne i Etape 3 tilbage til deres nyreno-
verede huse.  

Som Jørgen nævner på forsiden, så vil der 
være enkelte steder, hvor haven ikke er fær-
diganlagt, når I flytter retur. Det vil den dog 
blive i løbet af få uger.

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.

REFERATET FRA 
ETAPE 4’S ETAPE- 

MØDE LIGGER 
PÅ HJEMMESIDEN

DET GØR REFE- 
RATET FRA SIDSTE 
 BYGGEUDVALGS- 

MØDE OGSÅ :)

Stofa  

Stofa har sendt brev ud til beboerne i Etape 
3 med et tilbud på tv og internet – ligesom de 
har gjort ved Etape 1 og 2. Hold øje med din 
postkasse, hvis du er interesseret.

Pakning og flytning 

Vi har nu afholdt det fjerde etapemøde, 
som primært handler om de praktiske ting 
vedrørende flytning. Der er blevet lavet en 
opdateret flyttefolder, som ligger på hjemme-
siden. Her får du svar på de fleste spørgsmål 
vedrørende pakning og flytning. 

Som ekstra information bliver malerier og 
andre skrøbelige ting pakket ind i tæpper, 
som flyttemanden har med. Bordben og andre 
mindre ting, skal lægges i en flyttekasse, også 
selvom den ikke kan lukkes. I skal derfor ikke 
pakke i plasticsække, da disse er svære at 
håndtere og nemt kan rutsje rundt i flyttebilen.

Beboerbede 

Bedene foran husene skal beboerne selv 
passe. Afdelingsbestyrelsen er i gang med 
at finde ud af, hvad der skal sås i bedene og 
hvordan pasningen skal foregå.
Bedene mellem husene passer varmemes-
teren.

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


