
Referat 
Beboergruppen om renovering 

13.11.12 kl. 17.30 
 
Tilstede:  
Afdelingsbestyrelsen: Klaus, Erik, Jonas, Sussi, Lisbeth (ref.) og Mette 
Øvrige medlemmer: Ole og Søren  
Østjysk Bolig: Allan Søstrøm – AS (Direktør) og Kristian Jensen - KJ (Teknisk chef) 
 
Afbud:  
Leif, Lene og Jonathan. 
 
 
1. Status på og orientering om finansiering ved Allan: 
Landsbyggefonden (LBF) har givet tilsagn om støttede lån på 84 millioner og huslejesikring 
svarende til 200 kr. pr. m2 pr. år, hvilket er det maksimale beløb iflg. lovgivningen. 
 
 
Derudover har LBF indstillet til kommunen, Østjysk Bolig og realkreditinstitutterne, at der 
finansieres med en 5-kantsordningen med 525.000 fra hver part. Hvilket i praksis vil sige at 
midlerne placeres i et depot, hvor afdelingen tilskrives depotet inkl. renter over en periode på ca. 
15 år. Pengene skal tilbagebetales når afdelingen er økonomisk velfunderet, men i praksis er det 
nok kun 2 af de 5 parter der vil kræve dette (kommunen og realkreditinstitutterne).  

- De 5 parter er nærmere bestemt:  
o Landsbyggefonden 
o Landsdispositionsfonden 
o Afdelingens realkreditinstitutter 
o Kommunen 
o Boligselskabet.  

 
Der er i nærmere fremtid mange større renoveringssager i Aarhus kommunen, men vi håber at de 
vil nikke ja til det fremsendte forslag til en femkantsordning – ellers er det ikke usandsynligt at 
boligselskabet vil påtage yderligere 1/5. 
 
Kommunen har i en formel skrivelse tilkendegivet, at de finder en renovering af Ryhaven 
nødvendig – det er blot en formel skrivelse og ikke et ja til femkantsordningen eller andet. 
Derudover skal vi være på udkig efter penge i innovationsfonde. 
 
I forhold til det tidligere drøftede, omkring at udvide Ryhaven med 10-12 boliger, informerer AS om 
det kan give en besparelse på udgifterne til genhusning, men at det vil kræve at der er tale om et 
vist antal. Samtidig kan der være tale om tekniske udfordringer.  

- Det har tidligere været drøftet i ”udvalg om fællesarealer” og i afdelingsbestyrelsen, som 
begge indstiller, at med de tidligere foreslåede placeringer, finder de kun 4-5 af disse 
mulige, ud fra ønsket om at bevare afdelingens primære fællesarealer. 

 
AS og KJ anslår følgende totale byggeperiode ud fra de tidligere to drøftede scenarier: 
Renovering af det eksisterende:  ca. 3 år 
Genopbygning fra soklen:  ca. 1½ år 
 
Der anslås følgende periode til genhusning pr. bolig: 
Renovering af det eksisterende:  ca. 3-4 mdr. 
Genopbygning fra soklen:  ca. 1½-2 mdr. 
 
AS fastslår at udgangspunktet for renoveringssagen er de rapporter og tillæg, der er udarbejdet 
over en periode år med start i 2005, hvor sagen med ansøgning til LBF startede. Det er alt dette 
materiale, der nu samlet, udgør ”helhedsplanen” for Ryhaven og som løbende har været fremlagt 
for afdelingsbestyrelsen. 



 
 
 
 
 
 
Alle de fremmødte ønsker at administrationen får udarbejdet løsningsforslag på både renovering 
og genopbygning – herunder de økonomiske konsekvenser. Dette bl.a. med baggrund i 
stemningen på afdelingsmødet, hvor der klart var en tilkendegivelse af interesse for metoden med 
genopbygning fra soklen. 

- Beboergruppen ønsker dog ikke at tage stilling til hverken A eller B – vi vil have alle 
muligheder undersøgt og så præsentere dette for beboerne. 

 
 
2. Processen i renoveringen fremadrettet: 

a) Skema A indsendes til LBF inden nytår 
b) Beboergruppen tager stilling til udgangspunktet, for den/de løsningsmodeller, der skal 

fremlægges for beboerne. 
c) Beboermøde(r) hvor der informeres og debatteres (forventeligt i marts) 
d) Beslutningsmøde – hvor der for inden er udsendt detaljeret informationsmateriale 
e) Udbud af arbejdet og licitation (Skema B) 
f) Byggestart forventelig slut 2013/start 2014 

 
 
3) Renoveringsgruppens arbejde: 
Der er bred enighed om, at beboergruppen om renovering består af de på nuværende tidspunkt 
registrerede. Af hensyn til at få processen til at skride fremad, kan vi ikke længere løbende 
inddrage nye medlemmer. 
 
Følgende er aftalt omkring møder i beboergruppen: 

- Klaus indkalder til møder i beboergruppen 
- Fremadrettet vil sekretær Lene Willis være til stede ved møderne for at skrive referater. 
- Referaterne fra gruppens møder lægges ud under et link på hjemmesiden 
- Det er i orden at rundsende skriftlige oplæg ud til gruppen pr. mail, men for at sikre en god 

debat drøftes indholdet af mails/oplæg på møderne. 
- Vibeke Harder bliver primusmotor på kommunikationsdelen af renoveringen, dette for at 

sikre, at beboerne er velinformerede – al kommunikationen bliver dog i tæt samarbejde 
med bestyrelsen. 

o Herunder påtænkes det at udgive en informationsavis, dette for at sikre, at alle 
beboere kan læse fakta om renoveringen inden der skal besluttes noget. 

 
- Nyt møde i beboergruppen i januar, med præsentation af de to modeller og økonomien.  
- Møde med beboerne – forventeligt i marts måned. 

o Dette i første omgang informerende og debatterende. 
 
 
 
Alt materiale fra de tidligere møder i Beboergruppen om renovering, sørger Klaus for bliver 
rundsendt sammen med referatet. 
 
 


