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Referat fra møde i Beboergruppen om renovering  
3. juni 2013 

 
 
Til stede: 
Sussi Madsen, formand for afdelingsbestyrelsen, Ryhaven  
Klaus Djernes, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Erik Hald, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Jonas Rosenstedt, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Lisbeth Thuesen, medlem af afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Mette Rosenstedt, suppleant i afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Leif Kjeldsen, suppleant i afdelingsbestyrelsen, Ryhaven 
Ole Nørgaard Madsen, Ryhaven 
Søren Christensen, Ryhaven 
 
Kristian Jensen, teknisk chef, Østjysk Bolig 
Morten Kraft, økonomichef, Østjysk Bolig 
Allan Søstrøm, direktør, Østjysk Bolig 
Vibeke Harder, kommunikationsansvarlig, Østjysk Bolig (referent) 
 
Tre repræsentanter fra Bascon 
 
Afbud: 
Lene Nørgaard Madsen, Ryhaven 
 
 
Dagsorden: 
1) Bascons miljøscreening 
2) Økonomi 
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Velkomst ved Ole og Allan. 
 
Ad 1) 
Fremlæggelse ved Bascon – miljøscreening. 
Har arbejdet med at se på, hvilket footprint på CO2-udledning osv., de tre modeller 
(renovering, totalrenovering og nybyggeri) efterlader. 
 
Konklusion: Nu og her er nybyggeri ikke det bedste for miljøet. Men ser vi ca. 40 år frem, 
hvilket byggeriet skulle kunne holde uden yderligere tiltag, så vil nybyggeri klart være det 
mest fornuftige, set fra et bæredygtigheds-, herunder energimæssigt, synspunkt. 
 
Leif: Hvad med vinduer? 
Bascon: De er ikke regnet med, da nye vinduer er en del af alle projekter. Men de er indtænkt 
ift. energiberegningen over 40 år. 
 
Lisbeth: Hvorfor har I to forskellige renoveringsmodeller? Vi har kun talt om én slags 
renovering, ikke en totalrenovering. 
Bascon: Vores tre scenarier svarer nogenlunde til jeres tre modeller. 
Allan: Der er også kommet en fjerde mulighed. Renovering, men med ny boligplan. 
Bascon: Vores beregninger handler mest om, hvor store mængder der skiftes. På den måde 
kan der sammenlignes. 
 
Bascon: Med en renovering af de eksisterende huse bliver det meget svært, nærmest umuligt, 
at nå energiklasse 2020. 
 
Leif: Ved nybyggeri bør man regne byggemodning og nedrivning med. Det har I ikke gjort. 
Bascon: Det har du ret i. Vi har regnet med, at man bruger de eksisterende sokler. 
Allan: Hvis der kommer ungdomsboliger, så har finansieringen af dem ikke noget med 
renoveringssagens at gøre. Om det har indvirkning på energien, det ved jeg ikke. 
 
Leif: Nye forsyningsledninger vil koste 20 mio. kr.  
Allan: Jeg ved ikke, om det vil være nødvendigt at få skiftet alle forsyningsledninger. 
Bascon: Vi skal passe på, at vi ikke blander tingene sammen. Vi har kigget på de ting, der skal 
ændres – alt andet lige. Forsyningsledninger kommer i spil, lige meget hvilket scenarie vi ser 
på. 
 
Lisbeth: Det er godt med en miljøscreening – men det er selvfølgelig ikke kun det, der betyder 
noget for beboerne. 
Bascon: Det er rigtigt. Men vi skal lave en miljørigtig projektering af de tre projekter. 
Allan: Ja, det skal vi, og den skal fremlægges for beboerne den 18. juni. Vi skal tænke på 
fremtiden og fremtidens beboere. 
Bascon fremlægger deres fremtidsplan (miljøprogram, miljøplan og miljøteam). 
 
Allan: Jeg troede, da jeg ringede til Bascon, at miljøarbejdet ville tage et par uger, og så havde 
vi et resultat. Men det er meget mere omfattende, har jeg fundet ud af. Det er et stort arbejde. 
 
Bascon: Det er vigtigt, at tilbudsgiverne (der skal bygge) forpligtes til at tænke på miljøet også. 



 3 

Allan: Ja. Men lige nu skal vi tænke på at få fundet ud af, hvilken model vi skal vælge – 
renovering vs. nybyggeri. 
 
Leif: Hvad med fx løbende vedligehold af trævinduer? Det skal jo også regnes med ved 
nybyggeri. 
Allan: Generelt er der jo mere vedligehold, når man vælger at renovere. Nybyggeri kræver 
mindre løbende vedligehold. 
 
Leif: Når man vurderer omgivelserne (Ringvej, transformatorstation, kommende letbane 
gennem området), så er det ikke det bedste sted at bygge ift. energi. 
Bascon: Denne rapport er udarbejdet uafhængigt at det. 
 
Allan: Vi skal holde et møde mere, inden beboermødet den 18. juni. Det bliver dagen før – den 
17. juni kl. 18.00. Bascon skal lave yderlige beregninger, og vi skal tale om, hvordan Bascon 
skal fremlægge de forskellige scenarier for beboerne. 
Lisbeth: Hvad er så planen herfra? 
Allan: Vi skal ikke beslutte noget nu og her. Vi skal holde flere møder og flere 
beboermøder/informationsmøder for beboerne. Vi skal også lave en ”avis” til beboerne, hvor 
vi grundigt skitserer løsningerne og de konsekvenser, de hver især har. 
 
Kommentarer til energidelen kan sendes til Vibeke, som sorterer i dem og sender til Bascon 
og til beboergruppen. Deadline for kommentarer er mandag den 10. juni. 
 
Klaus: Det er vigtigt, når vi sender mails omkring grupperelaterede emner, at de sendes til alle 
gruppemedlemmer, så alle kan følge med. 
 
 
Ad 2) 
Morten: Lad os se på økonomien for den nye mulighed (nr. 4): Renovering med ny boligplan. 
Bascon: Vi har lavet et par nye forslag til indretning af husene (otte siders forslag blev 
omdelt). De er lavet på skitseniveau. 
Morten: Eksempel: A1 vil koste 1500 kr. pr. måned i huslejestigning. Uden støtte. Prisen ligges 
oveni selve renoveringsprisen, dvs. det er kun for den ændrede plantegning. 
Lisbeth: Kan hver enkelt beboer vælge hver sin plantegning? 
Morten: Det er ikke besluttet, om det skal være en mulighed. 
Klaus: Så bliver prisen (huslejen) den samme som for nybyggeri. 
Allan: Det er rigtig fint, at vi nu har fået set på muligheden. Men jeg tror ikke, det bliver en 
løsning, som vil blive brugt. 
Bascon: Nogle af løsningerne kan evt. laves over den almindelige finansieringsordning for den 
enkelte beboer. 
Allan: Jeg frygter, at vi vil få svært ved at leje de lejligheder ud igen senere, hvis der bliver 
lavet nye (dyre) plantegningsløsninger i nogle boliger. 
Sussi: Jeg synes ikke, denne mulighed med nye plantegninger skal være med i vores 
præsentation for beboerne – med den pris kan vi lige så godt bygge nyt. 
Lisbeth: Så denne fjerde løsning vil både betyde dyrere husleje og  at løbende vedligehold 
bliver dyrere. 
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Leif: Hvorfor bliver der kun givet tilskud fra boligselskabet, hvis der bygges 2020 
energiklasse? Handicapper man ikke renoveringsforslaget? 
Allan: Nej. Det er fordi, selskabets målsætningsprogram vægter energien højt. 
 
Ole: En konklusion: Er det rigtig forstået, at vi konkluderer, at dette fjerde forslag er 
urealistisk, fordi det er for dyrt? 
Alle: Ja. Men alle kan selvfølgelig bruge deres råderet, hvis de vil have ændret noget. 
Ole: Vi fortæller til beboerne, at vi har drøftet dette forslag, men at vi ikke vil anbefale det. 
 
Er der spørgsmål til Mortens økonomiark, så kan de sendes til Vibeke. 
 
Næste møde: Mandag den 17. juni kl. 18.00 på Søren Frichs Vej 25. Der vil være sandwiches. 
På mødet skal beboer/informationsmødet den 18. juni kl. 19.00 i Trivselshuset planlægges. 


