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Referat fra byggeudvalgsmøde i afd. 3 – Ryhaven  
8. december 2015 kl. 17.00 

 
 
 
Deltagere:  
Lisbeth Thuesen, Sussi Madsen, Lars Hur og Mette Rosenstedt (afd. 3) 
Else Christensen, Lene Hansen, Leif Scherrebeck og Katja Hillers (organisationsbestyrelsen) 
Søren Ejsing og Trine Folmer (Bascon) 
Allan Søstrøm, Kristian Jensen, Dennis Pedersen og Vibeke Harder (ref.) (Østjysk Bolig)  
 
Dagsorden: 
Pkt. 1. Godkendelse af forrige referat 
Pkt. 2. Status på byggeriet 
Pkt. 3. Revideret hovedtidsplan og genhusning 
Pkt. 4. Projektforhold 
Pkt. 5. Beboerforhold 
Pkt. 6. Eventuelt 
Pkt. 7. Næste møde 
 
Else (formand for byggeudvalget) bød velkommen.  
 
Ad 1) Godkendt 
 
Ad 2) Søren giver status: 
Den generelle kvalitet i byggeriet er god. Der har været lidt med facaden, som skulle være 
rettet nu. Største udfordring pt: Byggepladsforholdene. Det er smattet, og det giver problemer 
for (især de genhusede) beboere.  
 
Både Etape A og B (ungdomsboligerne) er fyldt op med genhusede beboere nu. Der har været 
et par skader på møbler ifm. flytning – den tager Trine med flyttemændene.  
 
Kommunikationen mellem beboere, Østjysk Bolig, Scandi Byg, osv. går rigtig godt.  
 
Ift. bestilling af møbler, så er beboerne gode til at tage det med, de kan, så der ikke skal 
bestilles så meget ekstra. 
 
Ad 3) Fire forhold udfordrer:  
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 AffaldVarme vil skifte alle varmeledninger nu, når der alligevel er gravet op. Det var 
der ikke budgetteret med i tidsplanen, og desuden tager arbejdet længere tid, end det 
var forudset. 

 Asbestrester under stuegulvene – rester fra lofterne, da de blev skåret i sin tid. De har 
været forseglet, men det kræver ekstra miljøsanering ifm. nedbrydning. 

 Betonmaling, der indeholder PCB under tapeterne. Ikke farligt ift. grænseværdier, men 
stiller også krav til miljøsanering. Der blev testet for bly tidligere, men det var ikke til 
at vide, at der kunne være PCB. 

 Overlap mellem etaperne fungerer ikke. Derfor bliver de sidste etaper uden overlap. 
 
Sammenlagt giver disse fire punkter forsinkelser. Vi kan intet gøre ved det, hvis vi skal holde 
budgettet. Så vi er nødt til at godkende den nye tidsplan fra Scandi Byg. Vi har forhandlet den 
bedst mulige tidsplan og den bedst mulige økonomi nu. Det er selvfølgelig ærgerligt, at der 
kommer forsinkelser, men vi har forhandlet så godt som muligt med Scandi Byg. 
 
Overholder Scandi Byg ikke denne tidsplan (hver etape), så vil det koste dem dagbøder. 
 
Trine fremlagde udkast til skrivelse til beboerne – beboerne havde et par kommentarer til 
den. 
 
Ad 4) + 5) 
Kloak: Der har været kloakproblemer i nogle af ungdomsboligerne. Det skyldes, at der ikke er 
blevet skyllet ordentligt igennem inden indflytning. Det er sagt til kloakfirmaet, som lover, at 
det ikke sker igen. Der har været tale (blandt beboerne) om, at det ikke er et ordentligt 
kloaksystem, der er i afdelingen. Det passer ikke; det er det samme system, som der er i resten 
af byen. 
 
Revner i de nye huse: Det er svindrevner, som ikke kan undgås i nybyggeri. Det er en 
kosmetisk fejl, som udbedres af entreprenøren efter fejl- og mangelgennemgang. Det betyder 
ikke, at der er svigt i konstruktionerne! 
 
Trapper i ungdomsboligerne: Der er beboere, der er gledet på trapperne i ungdomsboligerne. 
De er glatte, smalle og stejle. Der kommer skridsikre bånd (eller andet, der gør dem mindre 
glatte) på i alle ungdomsboliger så hurtigt som muligt. 
 
Skuffe til bageplader: Der er ingen skuffe til bageplader under indbygningsovnen i de nye 
huse. Kan der laves sokkelskuffe? Det vil blive dyrt. Tag evt. hylden ud af det smalle skab ved 
siden af ovnen og hav dem stående op derinde. 
 
Ekstra økonomi omkring miljøsaneringen: Projektet bliver dyrere pga. den ekstra 
miljøsanering. Allan forhandler med LBF, som måske kan støtte med lån, så det ikke kræver 
akutte og store huslejestigninger. 
 
KAB: KAB (stor københavnsk boligorganisation) har været på besøg for at se, hvordan vi gør 
her, da de snart skal igennem en lignende stor renoveringssag. De var meget begejstrede for 
projektet. 
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Haver: Det kan være usmart, at alle haver er delt op, så der er trin ca. en meter fra hækken i 
den ene side. Vi kigger på haverne (rettidigt) fra etape til etape. Måske er der mulighed for at 
gøre det anderledes i nogle haver. Der er ikke pt. mulighed for udvidelse af haver. Man kan 
søge igen, når byggesagen er færdig. 
 
Ad 6) 
Snak om ventelisten: Mange vil gerne bo andre steder i afdelingen efter renoveringen. Man 
skal skrive sig på ventelisten og vente til det bliver ens tur. 
 
Ad 7) 
Næste møde aftales efter behov. 
 


