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Velkommen til marts’ infoblad

Så blev det forår! Endelig begynder morgenerne 
og aftnerne at være lysere og luften at være lidt 
lunere. Med foråret kom også endelig de første  
indflytninger i de nye huse. Noget, vi vist alle 
sammen har ventet spændt på – og især de be-
boere, der skulle flytte. 

Resten af foråret byder også på tilbageflytning for 
Etape 2, og så skal Etape 3 også i gang, inden 
sommeren banker på døren. Det er en spæn-
dende tid.
 
Mange hilsner og rigtig god påske
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:
 
Etape 1 er afleveret indvendigt.
Det resterende udvendige arbejde udføres iht. 
arbejdstidsplanen, som omdeles til etapen. 
Haverne færdiggøres så hurtigt, vejret tillader 
det.

Arbejdet udvendigt prioriteres således:
1. skure + terrasser
2. haveanlæg
3. hegn
 
I Etape 2 er alle husene monteret (undtagen 
90B, der kom til skade under transport, da det 
desværre ramte en bro).
Disse færdiggøres iht. tidsplanen. Der laves 
også en arbejdstidsplan for skure, hegn mv. 
som for Etape 1.
 
Nordområdet (nord for Ryhavevej) afsluttes og 
færdiggøres, inden vi rykker til sydområdet.
 
Jordarbejder i forbindelse med det nye 
fælleshus, som hører under Etape 3, begynder 
muligvis før opstarten af Etape 3 (2. maj). 
 
Parkeringsforbudet på Ryhavevej stopper nu, 
da der ikke længere monteres bokse.

Der knuses – ikke alligevel

Scandi Byg har vurderet, at det vil kræve for 
meget plads, hvis de skal knuse materialer i 
Ryhaven. De ville for eksempel skulle inddrage 
endnu flere p-pladser, og dem er der i forvejen 
mangel på. Derfor har de besluttet, at materi-
alerne knuses på nedbrydningsfirmaets knuse-
plads i stedet. 

Det vil sige, at materialerne transporteres fra 
Ryhaven til nedbrydningsfirmaet, og så trans-
porteres det knuste materiale tilbage igen, så 
det, som planen er, kan bruges til underlæg-
ning ved stier osv. 

At materialerne skal transporteres, giver ikke 
ekstraudgifter for byggesagen.



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.

DER ER PÅSKELUKKET I  
GENHUSNINGSKONTORET 
TIRSDAG DEN 22. MARTS. 
NÆSTE ÅBNINGSDAG ER  

DEN 29. MARTS 
KL. 14-16

 
HUSK ETAPE- 

MØDE FOR  
ETAPE 3 DEN 

31. MARTS  
:)

Endelig indflytning i Etape 1

Etape 1 fik deres nye nøgler i fredags, og i 
disse dage er de i fuld gang med at finde sig 
til rette i deres spritnye boliger. Når beboerne 
har fået pakket ud, og det hele er faldet lidt 
mere på plads, vil vi se om det kan lade sig 
gøre at lave en lille reportage om, hvordan det 
er at bo i et af de nye huse.

Sæbe til gulve

Flere beboere har spurgt, hvilken sæbe gul-
vene i ungdomsboligerne skal vaskes i. 

Scandi Byg har af leverandøren fået anbefalet 
Haro clean & green parketrengøringsmiddel, 
som skulle kunne købes i Bygma. Gulvene 
kan også kan vaskes i varmt vand med en 
hårdt opvredet klud.

Etape 3  

Etape 3 bliver lige efter påske kontaktet af flyt-
temændene, så der kan blive lavet individuelle 
aftaler omkring flytning til genhusningsbol-
igerne. 

Trine er i disse dage ved at kontakte de sidste 
beboere pr. telefonen for at sikre, at alle er 
helt klar på, hvor og hvornår de skal gen-
huses. 

Der er etapemøde for Etape 3 den 31. marts 
kl. 19.00 i fælleshuset, hvor etapens beboere 
kan blive lidt klogere på genhusningen og 
stille de spørgsmål, de savner svar på.

Bordplader 

Nogle af bordpladerne i Etape 1 og 2 er 
desværre leveret forkert. Det vil sige, at nogle 
beboere har fået en anden farve bordplade, 
end de havde ønsket. 

De berørte beboere i Etape 1 bliver kontaktet 
af Scandi Byg og bliver tilbudt en kompensa-
tion eller at få skiftet bordpladen ud med én i 
den rigtige farve. 

Forhåbentlig kan bordpladerne i Etape 2 
skiftes inden indflytning, men bordpladeleve-
randøren har endnu ikke bekræftet, at de kan 
nå at levere dem.

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


