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Velkommen til septembers infoblad

Så nåede vi halvvejs! Etape 3 er halvvejs færdig, 
og det betyder, at der nu er kortere tid tilbage, end 
vi allerede har været igennem. Dét er da værd at 
åbne en flaske vin over :)

Denne måneds infoblad handler blandt andet 
om, at man skal huske at ansøge om at få lov til 
at lave ændringer, og så handler det om at være 
klar, når flyttemanden kommer.

God læselyst!
 
Mange hilsner
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:
 
Etape 1 og 2: 

Nord for Ryhavevej udføres de sidste småting 
i området, og snart kan der beplantes (plan-
tesæson fra ca. 1. oktober). Postkasserne 
flyttes til deres endelige placering i denne uge 
(Etape B’s er flyttet). I denne uge laves de sid-
ste kantsten ved parkeringspladsen ved børne-
haven og herefter kommer der ny asfalt på de 
to parkeringspladser nord for Ryhavevej. I får 
nærmere besked om, hvornår det vil foregå, så 
jeres biler kan nå at blive flyttet, inden vi går i 
gang. I den tid, arbejdet står på, henviser vi til 
parkering på St. Blichers Vej eller andre steder, 
hvor parkering er tilladt.
 
Etape 3:
 
Der mangler kun at blive monteret seks huse 
på soklerne i Etape 3. De bliver monteret i 
denne og næste uge. I uge 39 bliver det nye 
fælleshus monteret. Herefter bliver husene 
færdiggjort ind- og udvendigt frem mod indflyt-
ning omkring 1. november.
 
Farvel herfra:
 
Dette er mine sidste input til infobladet, in-
den jeg stopper og overlader roret til Jørgen 
Bundgaard sammen med Thomas og Cuno. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak 
for jeres forståelse ift. de gener, der næsten 
uundgåeligt har været i byggeperioden, og for 
samarbejdet, vi har haft i den tid, hvor jeg har 
været ved rorpinden.

Den nye entrepriseleder 

Jørgen Bundgaard Jensen, som så småt er 
ved at overtage Peter Duch Holms stilling som 
entrepriseleder i Ryhaven, har I måske allere-
de set på pladsen – og ellers kan I se, hvordan 
har ser ud her, så I kan kende ham:



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.

Flyttemanden kommer på besøg 
Trine har ringet rundt til alle i Etape 4, og pla-
nerne for genhusningen er nu på plads. Derfor 
er det tid til et besøg af flyttemanden, så han 
sammen med jer kan vurdere, hvor meget ind-
bo I skal have med jer i genhusningsboligen, 
og hvor meget der skal på depot. I hører fra 
flyttemanden, der vil ringe til jer inden længe. I 
kan også ringe til ham på 40 55 31 58.

Ansøg om at lave ændringer 
Det er meget vigtigt, at I husker at ansøge om 
det, før I laver ændringer ved jeres hus – fx 
bygger en udestue eller et ekstra skur. Det er 
ikke bare et spørgsmål om bureaukrati – det 
drejer sig bl.a. om brandsikkerhed. Der bliver 
udarbejdet et råderetskatalog for afdelingen, 
hvor de forskellige tilladte ændringer vil blive 
samlet.

Etapemøde i Etape 4

Der er etapemøde for Etape 4 mandag den  
3. oktober kl. 19.00 i fælleshuset.

Nøgler – Etape 1, 2 og A
Scandi Byg skal flytte postkasser i Etape 1 
og 2 samt ungdomsboligerne i Etape A. I skal 
derfor aflevere en af jeres postkassenøgler til 
Dennis i hans brevsprække, der sidder i døren 
ind til hans kontor, Ryhaven 65. I sidste uge 
modtog I både en seddel i jeres postkasse og 
der blev sendt sms’er til alle. Men vi har langt 
fra fået alle nøgler! Det er vigtigt, at I afleverer 
dem, da det koster mange penge at sætte nye 
cylindere i alle postkasserne. Sidste (nye) frist 
for aflevering af postkassenøglen er søndag 
den 18. september 2016. 

Vi har også indkaldt nøgler, som vi skal bruge 
for at komme ind i husene i Etape 1 og 2. 
Dennis og Krone Vinduer skal ind at fjerne 
en gummiliste ved vinduerne. Heller ikke her 
har vi modtaget alle nøgler. I bedes aflevere 
en nøgle hurtigst muligt til Dennis eller putte 
den i hans brevsprække i døren. De lukker sig 
ikke ind i husene, før de har banket på jeres 
dør. Listerne skal skiftes i denne og næste 
uge. Sidste frist for aflevering af husnøglen er 
søndag den 18. september 2016.
 
Tak fordi I samarbejder – det er rigtig vigtigt for 
vores arbejde :)

Vær klar 

Flyttemændene har desværre oplevet i de 
første tre etaper, at nogle beboere ikke er helt 
klar til at flytte, når de kommer på det aftalte 
tidspunkt med flyttebilen. Ikke alle kasser er 
pakket, ikke alle møbler er skilt ad, og der er 
ikke taget stilling til, hvad man vil have med 
sig og hvad der skal til magasin. Det skal 
simpelthen gå nemmere i de sidste etaper, da 
det er meget vigtigt, at byggeriet og arbejds-
processerne omkring renoveringen forløber så 
glidende som muligt. Ventetid forsinker både 
flytningerne og byggeriet - det koster penge 
og skaber unødvendige udfordringer. 

Derfor har vi været nødt til at beslutte, at 
indbo, der ikke er pakket, når flyttemændene 
kommer, skal flyttes af beboerne selv. Vi 
håber, det giver et større incitament til at få 
pakket færdig i god tid :) Og husk, at hvis du 
efterlader nogle af dine ting i dit gamle hus, så 
vil du få en regning fra nedbryderen, som jo 
skal bruge tid på at flytte dine ting. 

Jer, der står over for at skulle flytte hjem til 
jeres nye huse eller flytte i genhusningsbolig, 
vil få en seddel sammen med varslingen, der 
fortæller, hvad I skal være opmærksomme på.

Søren Ejsing stopper hos Bascon 

Rådgiver Søren Ejsing fra Bascon, som 
I har mødt til bl.a. informationsmøder og 
etapemøder, har besluttet sig for at sige op 
hos Bascon og starte sit eget firma,  
Bisgaard | Ejsing Aps. Det betyder, at vi får 
knyttet en ny rådgiver til renoveringen. Hans 
navn er Claus Schytt Larsen, og han er 
selvfølgelig fra Bascon. Måske kan I huske 
ham fra de tidlige informationsmøder, hvor 
han var med.

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


