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Velkommen til augusts infoblad

Sommerferien er gået for de fleste af os, og 
selvom der ikke har været lukket helt ned for 
byggepladsen i sommertiden, så har der været 
mere roligt end sædvanligt. Nu er vi dog ved 
at være tilbage til den almindelige hverdag, og 
Scandi Byg knokler på for at nå i mål med Etape 
3, som jo skal stå klar til november.

Vi håber, at I alle har haft en rigtig dejlig sommer! 
God læselyst med infobladet :)
 
Mange hilsner
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven
Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:

Etape 1 og 2
Området nord for Ryhavevej afsluttes inden for 
de nærmeste ca. 14 dage. Beplantning sker 
dog først til efteråret, når det er sæson for at 
plante.
Parkeringspladserne ved børnehaven og 
den nye plads nord for Ryhavevej asfalteres 
i nærmeste fremtid – muligvis kan vi også nå 
pladsen mod syd for enden af Ryhavevej i 
denne omgang. Ellers vil den blive etableret 
med stabilgrus, så den kan benyttes. 

Etape 3
I Etape 3 monteres husene ift. tidsplanen.
Parkeringspladserne begynder så småt at 
være få i området mod syd. Tirsdage i ugerne 
frem til uge 39 monteres der bokse, hvorfor det 
kan være vanskeligt at komme ud fra området. 
Derfor kan det være en god idé ikke at parkere 
i området. Andre dage kan der også være ge-
ner forbundet med udkørsel. Allerbedst vil det 
være, at der parkeres iht. tidligere fremsendte 
infoblade på St. Blichersvej (OBS: Husk ingen 
parkering ved de rød/hvide pullerter).

Ny entrepriseleder 
Jeg har valgt at opsige min stilling som entre-
priseleder hos Scandi Byg med udgangen af 
september. Jørgen Bundgaard Jensen,
projektleder ved Scandi Byg, vil overtage mine 
opgaver i Ryhaven. 
Jørgen overgår delvist til Ryhaven fra den 5. 
september, men skal også afslutte to igang-
værende projekter primo september og primo 
november. Herefter vil han være tilknyttet 
Ryhaven på fuld tid.

Dennis er tilbage

Varmemester Dennis er nu tilbage på næsten 
fuld tid. I vil dog stadig kunne møde Tom i 
afdelingen, da han bliver ved med at varetage 
nogle opgaver heroppe lidt tid endnu.

Etape 4 - genhusning 

I uge 34 begynder Trine at ringe rundt til jer, 
der bor i Etape 4, for at aftale nærmere om-
kring genhusning. Etape 4 er Ryhaven 11-20 
og 22-36, og genhusningen finder sted fra 1. 
november 2016 til 1. april 2017.

Navne på døre

I skal ikke selv sætte navne på jeres nye døre 
– det skal Østjysk Bolig nok ordne :)



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.

HUSK AFDELINGSMØDET 
DEN 31. AUGUST! VI VIL  

OPFORDRE JER TIL AT DELTAGE 
– DET ER PÅ AFDELINGSMØDET, 
DE VIGTIGE BESLUTNINGER OM 

DAGLIGDAGEN I JERES AFDELING 
BLIVER TRUFFET. 

Genhusningskontoret  

Fra uge 34 laver vi åbningstiderne i 
genhusningskontoret (nr. 21) om, så 
det i lige uger holder åbent fra kl. 14-
16 og i ulige uger fra kl. 16-18. 
Første gang med nye tider er altså den 
23. august kl. 14-16.

Vedligeholdelse af vinduer

Vi har lagt et dokument om vedlige-
holdelse af vinduesbundstykker på 
Østjysk Boligs hjemmeside. 

Her får du et eksempel på en god idé 
til deling: Bente Sørensen i nr. 92A har 
købt denne bænk i Ikea – den koster 
600 kr. og kan fås i hvid eller sort.  
– Jeg synes, den er smart over ra-
diatoren til at have mine blomster på. 
Jeg håber, billedet kan inspirere andre 
beboere, da jeg kun har fået positive 
tilbagemeldinger fra folk, der har været 
på besøg, fortæller Bente. 
Og så lige et PS fra Kristian, teknisk 
chef: Det er vigtigt, at radiatoren ikke 
dækkes helt til, for så fungerer den ikke 
optimalt :)

Del dit hjem

Flere af jer har efterspurgt, om man kan dele bille-
der af sin indretning af huset og haven til inspira-
tion. God idé! Hvis du har lavet noget fedt, så send 
endelig et billede til beboermailen. Så printer Trine 
ud og hænger op i genhusningskontoret.

Ryhaven før og efter

Det er efterhånden ved at være muligt at forestille sig, hvordan Ryhaven kommer til at se ud efter reno-
veringen, når man går rundt nord for Ryhavevej. Se for eksempel disse før- og efterbilleder af nr. 84:

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


