
Kære beboer - vinteren er kommet
 
Kulden kom med det nye år og den bider i hænder, 
fødder og kinder – vi håber, I er kommet godt ind 
i det nye år. Vi fornemmer, der har været fred og 
ro i Ryhaven. Scandi Byg har ingenting at berette 
i forhold til byggepladsen og vi tror også, at resten 
af Ryhaven har været beriget med et fredeligt 
nytår. 

I denne udgave af infobladet har vi været inde på 
jeres Facebook-side og lånt nogle rigtig flotte og 
stemningsfulde billeder - både fra nytårsaften i Ry-
haven og fra byggeriet. Tak for det - bliv endelig 
ved med at tage billeder - det er spændende at 
følge med i Ryhavens forvandlingsproces.

Mange hilsner
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Status på byggeriet

Peter fra Scandi Byg fortæller:

Parkeringspladser

Vi er udfordret med pladsen på byggeplad-
sen, og derfor har vi været nødt til at inddrage 
de tildelte parkeringspladser ved skurbyen 
og ved Etape B (ungdomsboligerne) – som I 
også fik besked om.

Ved Etape B skyldes det, at vi påbegynder 
at køre jord fra jorddepotet for enden af Ry-
havevej mod syd tilbage til området nord for.
Ved skurbyen har vi været nødt til at inddrage 
parkeringspladser blandt andet pga. materi-
aleoplag.
Vi forsøger løbende at etablere parkerings-
pladser, hvor det er muligt – dog er det svært 
at finde flere inde i afdelingen, før Etape 1 er 
klar til indflytning.

Parkeringsforbuddet på St. Blichers Vej og 
Ryhavevej er kun gældende på hverdage 
mellem 6.00 og 19.00. Dvs., at I stadig gerne 
må parkere der i weekenderne og om natten.
Vi nedtager parkeringsforbudsskiltene, som 
vi bl.a. også gjorde efter jul, når der ikke er 
behov for det. Desuden har vi forsøgt at in-
formere fra om torsdagen i ugen før 
parkeringsforbuddet på skiltene, men vi vil 
forsøge at gøre det om mandagen i stedet.

Parkeringsmuligheder er derfor lige nu på 
parkeringspladserne i den sydlige del af Ry-
haven, på St. Blichers Vej og på Ryhavevej.
Af hensyn til aflevering og afhentning af børn 
skal parkering ved børnehaven på Ryhavevej 
undgås i morgen- og eftermiddagstimerne.

Etape 1

I uge 2 var de første ni boliger monteret – de 
resterende monteres tirsdag i uge 3 og tirs-
dag uge 4. Mandag til onsdag i disse uger 
vil der være parkeringsforbud på Ryhavevej 
(sydsiden).
Vi vil forsøge at undgå, at der bliver parke-
ringsforbud på St. Blichers Vej og Ryhavevej 
samtidig.

Etape 2

Etape 2 er næsten nedbrudt. De resterende 
huse fjernes inden uge 6.
Forberedende arbejder før boksmontage er i 
gang.

Knusning og affald

Knusning af materialer fra Etape 1 og 2 vil 
ske snart på knusepladsen foran nr. 21. I vil 
få nærmere information herom. Knusning vil 
tage 2-3 dage.

Vi har hørt, at børnehavens containere bli-
ver brugt af Ryhavens beboere. Molokkerne, 
de nedgravede affaldscontainere, ved Ry-
havevej er klar til brug, så det er dem, I skal 
bruge.

OBS!
Tildeling af p-pladser under renoveringen

Det er nu kun muligt at få tildelt en p-plads 
under renoveringen i Ryhaven, hvis man har 
et gyldigt handicapparkeringskort.

VEJLEDNING OM 
VEDLIGEHOLD AF BOLIGERNE

 
I forbindelse med indflytningen af de nye 

huse, er det rigtig vigtigt, at I er 
bevidste om, at det er et andet og nyt 

hus, I skal bo i. Scandi Byg har udarbej-
det vejledninger til vedligeholdelse af de 
nye boliger. I kan finde vejledningerne på 

Østjysk Boligs hjemmeside (under Din 
Afdeling, under Ryhaven). Vejledningerne 

ligger også i husene, når I flytter ind.



Trapper i
ungdomsboligerne

Dennis har påsat en meget 
stærk og skridsikker tape på 
trapperne i en af ungdomsbolig-
erne. Den er transparent og 
derfor nærmest usynlig, men 
meget ru. Ifølge beboeren virker
tapen, og den vil blive monteret i samtlige ung-
domsboliger, så snart den er leveret. Leveringstiden 
er desværre på 5-6 uger. Med tapen håber vi, at vi 
kan undgå flere fald på trapperne.

NYE VANER I NYE HUSE

Der er mange ting, der ikke fungerer 
på samme måde som i de gamle 

huse og det betyder, at I skal bruge 
og betjene de nye huse på en anden 
måde, end I har været vant til hidtil 
– nye vaner i nye huse. Væsentlige 
punkter, som I skal være opmærk-

somme på, er omkring varme-
regulering og ventilation. 

Ventilation

Ventilationssystemet er indstillet til at ven-
tilere i forhold til de krævede luftmængder. 
Derfor må der ikke justeres yderligere på 
ventilationsdyserne i såvel indblæsning som 
udsugning. 

Anlægget er indstillet til trin 2, men er man 
bortrejst i en længere periode, kan anlægget 
sættes i trin 1, som er et sparetrin.

For alle ventilationsanlæg gælder det, at de 
skal rengøres med almindelige rengørings-
midler med passende mellemrum. 
Filtret i emhætten bør jævnligt tages ud og 
rengøres. 

Hvis ikke vejledningen følges, vil det påvirke 
indeklimaet, og der vil opstå fugtproblemer, 
som igen vil afføde problemer som blandt 
andet skimmelsvamp. Vi vil derfor opfordre 
jer til at sætte jer godt ind i vejledningen eller 
spørge os, hvis der er noget, I er i tvivl om - 
så hjælper vi gerne.

Varme

De nye huse varmes op med fjernvarme. 
Vandet sendes ud i radiatorerne og i gulv-
varmen i bad med en temperatur, der au-
tomatisk reguleres i huset, så den er tilpas-
set udetemperaturen. Termostatventilen på 
radiatorerne er automatisk, således at den 
selv lukker for varmen, så temperaturen ikke 
bliver for høj, hvis der f.eks. er mange men-
nesker og meget elektrisk lys i rummet, eller 
hvis solen varmer. 

Termostaten tillader højeste temperatur, når 
den står på 5 og laveste, når den står på 1. 
Det anbefales at vælge indstilling 3, der giver 
en rumtemperatur på ca. 20 – 21 grader. Du 
skal selv finde frem til, hvilken indstilling du 
finder passende, hvorefter du normalt ikke 
skal stille på termostaten. 

Når der er flere radiatorer i samme rum, 
skal alle radiatorventilerne være indstillet på 
samme tal. 

Gardiner skal holdes fri fra termostatventi-
lerne.

For at opnå den laveste varmeudgift, an-
befales det at overholde følgende spare 
regler: 

1. Luk altid ned for radiatortermostaterne, 
når et vindue åbnes. 

2. Luk ned for radiatortermostaterne til 
stilling 2, hvis du ikke er hjemme i længere 
tid.

3. Luk ned for radiatortermostaterne til 
stilling 1, hvis du er bortrejst eller ikke er 
hjemme hele dagen.

Gulvvarmen i badeværelset styres af en 
reguleringsventil placeret i væggen. Vær 
opmærksom på, at varmen i badeværelset 
er langsomt reagerende. 



Etape 1
[19/10/15-28/2/16]
Etape 2 
[23/11/15-30/4/16]

Etape 3 
[1/5/16-30/10/16]

Etape 4 
[1/11/16-31/3/17]

Etape 5 
[1/4/17-30/9/17]

Etape C, ungdomsboliger
inkl. vaskeri 
[1/3/17-15/6/17]
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Nu er vi færdige 
[byfest]

Etapemøde 
[Etape 3]

Infoblad
[januar]
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KONTAKT
Du får løbende infoblade udgivet af Østjysk Bolig med seneste nyt om renoveringen.
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 mailen: beboermail@ojba.dk 
eller telefonen: 2891 9808. Jeres beboerkontakt er Trine Blicher Folmer.

TIDSPLAN

Letbanen

Nu begynder planlægningen af letbanens 
etape fra Aarhus Ø til Brabrand, hvor lin-
jen blandt andet føres gennem byens tæt-
bebyggede centrum og igennem Hasle. I 
høringsfasen har borgerne mulighed for at 
komme med kommentarer, idéer og forslag til 
letbanens linjeføring, oplyser Teknik og Miljø i 
Aarhus Kommune.

Høringsprocessen for letbanens anden etape 
er netop gået i gang og varer til 1. marts, og 
derfor er det nu, at borgere og erhvervsliv kan 
komme komme med idéer, forslag og kom-
mentarer forud for miljøvurderingen af 
letbanens linje fra Aarhus Ø til Brabrand.

I forbindelse med høringen holder kommunen 
et borgermøde tirsdag den 26. januar kl. 19-
21 i rådhushallen. Her har I mulighed for at få 
information og stille spørgsmål.

Tilmelding til haue@aarhus.dk.

I kan også orientere jer nærmere på
www.letbanen.dk.

Filmklip fra renoveringen

Er du nysgerrig efter at se, hvordan processen 
med nedrivning og montering af de nye huse 
foregår? Så kan du se en lille film, der er lagt ind 
på Østjysk Boligs hjemmeside under Nyheder. Fo-
tograf Thomas Castro har haft et kamera sidende 
højt oppe på en mast. Kameraet har taget et billede 
hvert 5. minut og disse har Thomas klippet sam-
men til en lille film. 

INTERESSE FOR DE NYE HUSE

Der er løbende interesse for det nye 
byggeri her i Ryhaven. Mange vil gerne 

se de nye huse. Tilsynet med Støttet 
Byggeri har været forbi, og det samme 
har boligorganisationerne ØsterBO fra 
Vejle og KAB fra København. Der vil 
formentlig løbende komme flere nys-

gerrige på besøg i afdelingen.

Genhusningskontoret i nr. 
21 har åbent

14-16 lige uger
16-18 ulige uger

[i lige uger skal Trine nå at 
hente børn og 

lukker derfor præcis 
kl. 16 :-)]


