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Velkommen til junis infoblad

Sommeren indbyder til afslapning og dasen i 
solen, og som dagene går, bliver feriestemningen 
højere og højere i Ryhaven. Håndværkerne knok-
ler på livet løs, så de med god samvittighed kan 
holde lidt velfortjent ferie i næste måned. 

Denne måneds infoblad byder blandt andet på 
sidste nyt om haverne, Dennis og Madam Skrald.  
 
Der udkommer ikke et infoblad i juli – med mindre 
der opstår et behov for det. Så næste infoblad 
udkommer først til august. God sommer :)

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:
 
Snart er haverne ved Etape A, B, 1 og 2 
færdiggjorte ved alle boligerne. Dog driller det 
ustadige vejr stadigvæk, men vi arbejder så 
hurtigt, vi kan. De sidste fire haver vil senest 
være færdige i starten af uge 26. 

Vi forventer, at alle arbejder nord for Ry-
havevej er færdiggjort inden sommerferien.
Vi færdiggør parkeringspladserne nord for 
Ryhavevej med asfalt før sommerferien eller 
umiddelbart efter sommerferien. 

Etape 3 er næsten nedbrudt. Vi bliver helt 
færdige med nedbrydningsarbejdet inden 
sommerferien. Efter sommerferien begynder 
vi montagen af de nye huse. I ugerne efter 
sommerferien (uge 31-38) er det vigtigt, at 
der ikke parkeres langs ”Ryhaven” og på St. 
Blichers Vej og Ryhavevej 10 m fra T-kryds 
iht. færdselsreglerne, og at der ikke parkeres 
på østsiden af St. Blichers Vej. Her kommer vi 
nemlig med store lastbiler med husene, og de 
kræver god plads, når de skal rundt. Mobilkran 
opstilles om eftermiddagen på mandage, og 
blokvognene med huse kommer om tirsdagen. 

Vi vil forsøge at nå at opføre det nye vaskeri 
til ungdomsboligerne før Etape 5 og Etape C, 
for at fælleshuset i Etape 5 kan nedbrydes før 
denne etape pågår. 

Og sidste pip fra mig er en reminder om, at ad-
gangsvejene i afdelingen er brandveje og ikke 
til daglig kørsel frem til boliger og parkering :) 
 
God sommer herfra også!
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DENNIS VENDTE DEN 15. JUNI  
TILBAGE EFTER SIN SYGDOMS- 
PERIODE. HAN ARBEJDER IKKE  

FULD TID, OG DERFOR VIL  
I STADIG OGSÅ MØDE  
TOM I AFDELINGEN.

Vægge 

Vi er blevet spurgt, om man kan skrue di-
rekte i væggene i de nye huse. Det kan man 
og det er dejligt nemt – man behøver altså 
ikke at bruge rawplugs. Hvis du skal bore i 
badeværelset, så læs gerne ”Info om vedlige-
hold” på Østjysk Boligs hjemmeside, inden du 
går i gang.

Postkasser 

Postkasserne til boligerne i Etape A, 1 og 2 er 
klar og opsat. 
Postkasserne til Etape B vil først blive opsat, 
når renoveringen er ovre, og de skal udlejes 
som ungdomsboliger.

Teknikrum 

Der er som udgangspunkt ikke opsat lampe i 
det lille teknikrum under trappen i ungdoms-
boligerne. Lejerne skal derfor selv sætte 
belysning op i rummet.

Madam Skrald er lukket 

Madam Skrald blev simpelthen for tidskræ-
vende for jeres varmemestre. De kunne bruge 
rigtig mange timer på at sortere, rydde op, 
tage ting op af sorte sække osv. Derfor er 
Madam Skrald blevet lukket, og der er nu i 
stedet opsat containere til storskrald ved nr. 
23 og nr. 70. Der er desuden en container til 
grønt affald ved nr. 70. Der må IKKE lægges 
affald uden for Madam Skrald.

Husholdningsaffald skal som altid i de nedgra-
vede affaldscontainere. Hvis de er fyldt, bedes 
I gå til den næste og bruge den fremfor at 
lægge affaldet ved siden af den fyldte.

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



Ventilationsanlæg i husene 

Det har været rigtig varmt på det sidste. 
Både udenfor men også indendøre. I skal i 
den forbindelse huske på, at det ikke er et 
klimaanlæg, der kan køle eller varme, I har i 
jeres nye huse. Det er et ventilationsanlæg, 
der sørger for, at jeres huse bliver ordentligt 
ventilerede, så I slipper for problemer med 
luftfugtigheden. Det er ventilationsanlægget, 
der skaber balancen i indeklimaet i huset. 

Det er vigtigt, at I ikke på noget tidspunkt 
slukker for ventilationsanlæggene, da der så 
hurtigt vil blive for fugtigt i husene pga. den 
effektive isolering. Hvis den slukkes, betegnes 
det som mislighold af boligerne. 

I skal blot huske at lufte godt ud og på 
varme dage lufte ekstra meget ud og skabe 
gennemtræk for at få lavere temperatur i 
husene :)

Udvendigt arbejde 

Vi har modtaget nogle henvendelser omkring 
det udvendige arbejde – fx om misfarvning 
af træ på hegn eller skure og huller i græs-
plænen. Den slags bliver undersøgt ved den 
samlede udvendige aflevering og vil blive 
udbedret derefter.

Nærlegepladser  

I jeres ”nye” afdeling vil der ikke være de små 
nærlegepladser rundt omkring, som der var 
tidligere. Dennis har dog gemt den, der stod i 
den nordlige ende, så den kan evt. opsættes, 
når udeområderne er klar.

Vandtryk  

Flere af jer i de nye huse har bemærket, at 
vandtrykket i bruserne ikke er så højt. Det 
skyldes, at Aarhus Kommune har indført en 
såkaldt bæredygtighedsbegrænsning, som 
gør det lovpligtigt for os at bruge brusehove-
der, der sparer på vandet. Vil I gerne have 
mere tryk på, kan I købe et andet brusehoved 
og skifte det ud.

Nøgle til udendørsvandhane

Der er kommet nøgler til de nye udendørs-
vandhaner. Hvis I mangler, kan I hente en hos 
varmemestrene. 

Skure 

Flere har spurgt, om der må hænges plader 
på væggene på indersiden af de nye skure, så 
man fx kan hænge værktøj op. Det må der ger-
ne; I skal bare sørge for, at pladerne hænger 
udenpå stolperne, så der er luft til væggen.

Rengøring af gulve 

Scandi Byg har anbefalet et produkt fra Haro 
til gulvrengøring. Det har dog vist sig, at det 
er svært at finde i butikkerne. Derfor har flere 
af jer spurgt til et alternativ. I kan uden prob-
lemer bruge en hårdt opvredet klud evt. med 
lidt mild sæbe.

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.

SOMMERFERIE:
 

ØSTJYSK BOLIGS KONTOR:  
UGE 29-30 

TRINE + GENHUSNINGSKONTORET:  
UGE 28-31

HÅNDVÆRKERNE: 
NEDSAT BEMANDING UGE 28-31

VARMEMESTRENE:  
UGE 29-31

GOD SOMMERFERIE :)

AffaldVarme  

Kundeservice ved AffaldVarme har registreret 
alle flytningerne i Etape 3 pr. 1. maj 2016. 
AffaldVarme har dog skiftet afregningssys-
tem, og det har gjort, at nogle af flytningerne i 
Etape 3 ikke har kunnet opgøres endnu.  
 
Hvis du har fået en regning, skal du ikke gøre 
andet end at vente til din opgørelse kommer - 
her vil beløbet blive fratrukket. 

Vil du have yderlige information om, hvor langt 
din flytteopgørelse er, kan du kontakte Affald-
Varmes kundeservice på 89401700.

Planter til hegnet 

I genhusningskontoret er der blevet efter-
spurgt gode forslag til, hvilke planter der er 
egnet til at plante op af hegnene. Hvis nogle 
af jer har gode idéer eller har fået inspiration til 
anlæg af haver, plantevalg, stensætning eller 
havedamme, så vil det være oplagt, at I bruger 
jeres Facebookside til at dele ud af jeres  
viden :)

Stofa 

Aftalen med Stofa har været, at de lukker 
aftalerne kollektivt. Det kan åbenbart alligevel 
ikke lade sig gøre, og derfor er Etape 3’s 
aftaler ikke blevet lukket. Det betyder, at nogle 
af jer har fået en opgørelse eller har fået truk-
ket et beløb for TV eller bredbåndsforbindel-
ser. 

Årsagen til, at Stofa ikke kan lukke aftalerne 
kollektivt i etaperne, er, at nogle af jer også 
har telefoni og mailadresser koblet op på jeres 
bredbåndsforbindelse. Hvis I har det, og Stofa 
kollektivt opsiger jeres bredbåndsforbindelse, 
så mister I jeres telefon og mailadresse. Stofa 
vil tage kontakt til de af jer, der har problemer.

Beboerne i Etape 4 og 5 skal af samme årsag 
selv sørge for at opsige deres aftaler, når den 
tid kommer.

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


