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Kære beboere

I sidste uge fik I omdelt et infoblad for maj måned. 
Da vi gerne vil give jer yderligere information vedr. 
renoveringen i Ryhaven, udsender vi hermed et 
ekstra infoblad med særlig fokus på regler vedr. 
byggepladsen, færdsel i Ryhaven samt pleje og 
vedligehold af jeres nye haver. 

Mange hilsner

Østjysk Bolig
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Dennis er sygemeldt

Vi kommer desværre til at undvære Dennis for 
en stund, da han er blevet sygemeldt. 

Han har det godt, men er nødsaget til at holde 
en arbejdsfri pause. Indtil da er Tom Jensen 

Dennis´ afløser. Hvis I for nylig har lavet nogle 
aftaler med Dennis, må I gerne henvende jer 
til Tom i hans kontortid, eller når I ser ham i 

området. 

I kan også kontakte Trine - som I plejer - på 
beboertelefonen, på mail eller i 

genhusningskontoret om 
tirsdagen.



Nyetablerede græsarealer

Tina Seerup, som vi omtalte i sidste infoblad, er 
landskabsarkitekt og fører tilsyn med 
anlægsarbejdet i Ryhaven. Hun har været 
rundt at besigtige haverne. Enkelte beboere 
har bemærket, at deres nyanlagte have og 
græsplæne er blød, og at man let synker i, hvis 
man går på den - dette gælder både børn og 
voksne.

Vi har talt med Tina, og hun fortæller, at der går 
op mod 10 uger, før plænen kan bære og den 
kan betrædes. 

De nye græsfrø på græsarealerne skal have 
tid til at komme i vækst, inden man kan gå på 
plænerne. 

Når græsstråene er cirka otte cm lange, skal 
den nye plæne klippes for første gang. 

Inden da er mulden for blød til at kunne bære. 
Så vær tålmodig, indtil græsset har fået fat og 
er kommet godt i vækst. På det tidspunkt har 
mulden også sat sig og er blevet så fast, at 
man heller ikke risikerer at lave huller i græsa-
realet.

Haverne er lavet fuldstændig, som de skal, nu 
skal de blot have tid.

HVORDAN PASSER DU BEDST 
DIN GRÆSPLÆNE?

DER LIGGER EN VEJLEDNING 
I PLEJE OG VEDLIGEHOLD AF 
GRÆSPLÆNER PÅ ØSTJYSK 

BOLIGS HJEMMESIDE.

Pleje og vedligehold af nysået græs

På Østjysk Boligs hjemmeside ligger der er en 
vejledning, der beskriver, hvordan du bedst pas-
ser din have.

Her er et lille udsnit af emner, som du kan læse 
mere om i vejledningen:

Såperiode: En sået græsplæne kan først for-
ventes at være slidstærk efter en hel vækst-
sæson.

Vandning: Nysået græs bør generelt ikke kunst- 
vandes på grund af risikoen for at vand, sammen 
med græsfrø, samles i lavninger. Tillige giver 
kunstvanding jorden en hård skorpe, der påvirker 
spiringen negativt. Men fugtighed i jorden er en 
forudsætning, for at græsfrøene spirer. Så skal 
der vandes i længerevarende tørre perioder, skal 
det ske med fin forstøvning.

Fremspiring: Græsset fremspirer, afhængig af 
sort og fugtighed, efter ca. 1-4 uger. En noget 
uens fremspiring kan sjældent undgås.



BEBOERTELEFON
2891 9808

MAIL:
beboermail@ojba.dk Genhusnings-

kontoret i
prøvehuset nr. 21

Åben tirsdage
kl. 14-16 ulige uger
kl. 16-18 lige uger

Håndværkere og beboere

Håndværkerne har travlt med at udføre deres 
arbejde og har deres fokus på at udføre 
opgaverne og løse de udfordringer, der opstår 
undervejs. 

Der fornemmes en god ånd omkring 
projektet, og at der er en god tone mellem 
beboere og håndværkere. Det er rart, når man 
kan omgås hinanden og affinde sig med, at der 
skal være plads og luft til alle. Det skal I have 
stor tak for - allesammen. 

Det kan umiddelbart virke nærliggende at 
spørge håndværkerne om råd eller svar på 
spørgsmål vedr. byggeriet, men vi vil gerne, 
hvis I begrænser det, da der ikke længere kan 
foretages ændringer i projektet, og fordi der går 
en del tid med disse dialoger :)
Hvis I har spørgsmål, kan I fortsat stille dem 
til Trine, så bringer hun dem videre til Østjysk 
Bolig og Scandi Byg. 

Etape 1 og 2

De første etaper er nu snart færdige. Det har 
regnet mere end vanligt i dette forår (kilde: 
DMI) og jorden har været meget våd. Regnen 
har medført, at jordentreprenøren ikke har 
kunne udføre sit arbejde. 

Men det går godt nu - det går fremad og vi 
krydser fingre for mere tørvejr, varme og sol. 
Det har været en hård tid for beboerne i Etape 
1 og 2 på grund af den lange ventetid med 
haverne. Men der er ikke lang tid igen. I uge 24 
forventes de to første etaper helt færdige samt 
de to første etaper af ungdomsboligerne.

Etape 3

Den tredje etape er i fuld gang. Der bliver ned-
brudt huse og sorteret byggemateriel. Det er 
en stor etape og dermed også et stort område, 
som er lukket af for uvedkommende. I kan se, 
hvor byggepladsen er placeret, på bagsiden af 
dette infoblad.

En god nyhed

En beboer kom ind i genhusningskontoret i tirsdags 
og fortalte en rigtig god nyhed, som vi vil dele med 
jer. Den pågældende beboer lider i svær grad af 
astma og han fortalte, at hans astmasymptomer er 
reduceret væsentligt, efter at han er flyttet ind i sit 
nye hus. Nu tager han en fjerdedel mindre medicin, 
end han gjorde, da han boede i sit gamle hus i  
Ryhaven.



Det er strengt FORBUDT at gå 
ind på byggepladsen!

Vi beder jer om at respektere dette af 
sikkerhedsmæssige årsager. 

Der er opsat byggepladshegn, og skilte 
og vi beder jer om at overholde forbud-
det. 

Vi opfordrer jer også til at tage en snak 
med jeres børn og deres legekam-
merater om, hvordan de skal færdes i 
Ryhaven under renoveringen. Legefa-
ciliteterne ligger tæt på byggepladsen 
og det ER store og farlige maskiner, der 
arbejder med at nedbryde husene og 
genopbygge dem igen.

Pas på jer selv og hinanden!
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DEN RØDE LINJE 
VISER, HVOR

ADGANGSVEJEN ER 
I RYHAVEN UNDER 

ETAPE 3.

HEGNET VIL 
BLIVE STÅENDE I 

ETAPE 3 OG 4.

DEN GULE LINJE 
MARKERER BYGGE-

PLADSHEGNET. 

DET ER STRENGT 
FORBUDT AT GÅ IND 

PÅ 
BYGGEPLADSEN!

DEN BLÅ PRIK ER 
LEGEPLADSEN OG 

BOLDBANEN. 

BEGGE STEDER  
KAN FORTSAT 

BENYTTES I 
ETAPE 3.


