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RYHAVENS FREMTID – DIT VALG

Det er anden gang, vi renoverer i Ryhaven. 
Vi gjorde det tilbage i 1991, og denne gang 
skal gerne være den sidste. Derfor er det 
vigtigt, at vi vælger rigtigt! 

Når vi om lidt giver boligerne et 
tiltrængt løft, er det nemlig ikke kun for 
Ryhaven i dag, men også for fremtiden. 
Nuværende og kommende beboere skal 
også om mange år have glæde af det 
pragtfulde område, Ryhaven er, med gård
miljø og græs, stisystemer og skole tæt på, 
et unikt fællesskab og kort afstand til byen 
– som om få år vil føles endnu kortere, når 
letbanen åbner. 

Vi vil gøre det, vi gør, ordentligt, og 
derfor har renoveringsprojektet været un
dervejs længe. Hovedbestyrelsen og jeg er 

både glade og imponerede over det store 
engagement, I som beboere har udvist ved 
at deltage i afdelingsmøder, workshops, 
beboergruppe og i snakke over hækken. 
Det beviser, at Ryhaven betyder noget.

Nu bliver det konkret, og vi skal til at 
vælge, hvilken vej, vi skal gå. Og første 
skridt er, at  I som beboere skal beslutte, 
om vi går efter en gennemgribende reno
vering, eller vi i stedet river husene ned til 
soklerne og bygger nye.

Avisen her beskriver, hvorfor en reno
vering er påtrængende nødvendig, og så 
går den i dybden med de to løsningsmo
deller: Henholdsvis renovering og nye huse 
på soklerne inklusiv 50 nye ungdomsboli
ger. Hvad de hver især indebærer, og hvad 

de kommer til at koste. Vi har tilstræbt 
at udvikle en avis, der giver dig et solidt 
grundlag for at tage stilling ved afdelings
mødet. For dit kryds er med til at forme 
Ryhavens fremtid.

Allan Søstrøm,  
direktør for Østjysk Bolig

RYHAVEN
RENOVERINGSPROJEKT I ØSTJYSK BOLIG
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Smuldrende tage, fugt og i værste fald astmadiagnoser 
på grund af skimmelsvamp er hverdags betingelserne  
for beboerne i Ryhaven. En grundig renovering er  
tiltrængt og lige om hjørnet. Østjysk Bolig har nemlig 
endelig modtaget det økonomiske tilsagn, der skal  
fremtidssikre Ryhaven.

Tre hostende børn, der senere udviklede 
astma, fik Mervat Daniel til at flytte fra Ry-
haven i februar sidste år. Selvom hun kun-
ne lide afdelingen og holdt af de hyggelige 
omgivelser og husets have, så ville hun ikke 
fortsætte med at bo i et hus med for små 
værelser, der tilmed var direkte skadeligt 
for familiens helbred.

- Der var meget skimmelsvamp i mit 
hjem. Derudover var der mus i væggene, 
som kradsede og peb og forstyrrede os om 
natten, siger Mervat Daniel, der flyttede 
efter at have boet i Ryhaven i halvandet år.

NØDVENDIG RENOVERING

Det er ingen hemmelighed, at Ryhaven 
længe har trængt til mere end en kærlig 
hånd. Beboerne lever med utidssvaren-
de køkkener og badeværelser og lytter til 
trægulve, der knirker, fordi opklodsninger-

ne under gulvet forsvinder. Ikke nok med 
det mangler boligerne sokkelpap, hvilket 
har medført, at Ryhaven er præget af skim-
melsvamp og meget store fugtproblemer.

- Et par gange inden for de sidste tre år 
har vi sammen med tilsynet været indkaldt 
af Embedslægen til gennemgang af boli-
gerne. Gennemgangen afslørede tydeligt, 
at de er mættet af fugt og skimmel. Em-
bedslægen valgte dog ikke at erklære Ry-
haven uegnet til beboelse, da renoverings-
sagen var undervejs, bemærker teknisk 
chef i Østjysk Bolig, Kristian Wind Jensen.

Sidst Ryhaven blev renoveret var i 1991, 
hvor tagene blev udskiftet og asbesten ind-
kapslet i loftkonstruktionen, men de smuld-
rer nu og er misfarvede af alger, lav og mos. 
Renoveringen havde dengang også til mål 
at komme af med fugten. Men man fik ikke 
ordentlig bugt med problemet, og mange af 

boligernes vægge, gulve, døre og vinduer er 
i dag tydeligt mærkede af skimmelvækst.

- Der er et åbenlyst behov for renove-
ring. Afdelingen har et meget højt energi-
forbrug, og fugtproblemerne skaber bety-
delige vedligeholdelsesudgifter, siger Allan 
Søstrøm, der er direktør i Østjysk Bolig.

DET ENDELIGE ØKONOMISKE TILSAGN

Vejen mod renoveringen har dog været 
langstrakt og krævet tålmodighed fra alle. 
Sagen har været hele 10 år undervejs, og 
det skyldes blandt andet, at Østjysk Bolig 
har foretaget grundige undersøgelser af 
afdelingens tilstand for at kunne sikre det 
bedste og mest holdbare renoveringsresul-
tat. Derudover har boligforeningen også 
ventet på de nødvendige støttemidler fra 
Landsbyggefonden.

- Renoveringsforløbet i Ryhaven har 
været en noget længere proces, end vi nor-
malt ser, blandt andet fordi landsbyggefon-
den har en lang kø af renoveringssager, de 
skal afvikle. Men nu har vi langt om længe 
fået det økonomiske tilsagn fra Landsbyg-
gefonden og kommunen.  Vi har endelig 
ressourcer til at påbegynde en renovering, 
der ikke efterlader uløste problemer lige-
som sidst, og derfor er det nu, vi skal i gang, 
siger Allan Søstrøm.

SYN FOR SAGEN

EN GENNEMGRIBENDE 
RENOVERING ER TILTRÆNGT

OM BEBOER-
PROCESSEN

FAKTA

• Fra Landsbyggefonden har Østjysk 
Bolig modtaget et støttet lån på 82 
millioner kroner.

• Renoveringsprojektet kan forvente 
en støtte på yderligere 14 millioner 
kroner fra bolig foreningen selv.  
Hertil kommer diverse lån og tilskud. 

• Renoveringen skal i modsætning  
til den i 1991 ikke blot løse presse
rende bygningsmæssige problemer, 
men også sørge for at Ryhaven 
fremtidssikres og lever op til de 
kommende årtiers boligstandarder.

NEDSLIDTE TAGE. Mosvækst og over
fladeafskalninger kræver nye tagplader.

SKIMMELSVAMP. Fugtskaderne i en  
stor del af boligerne taler for sig selv.

MØRT MURVÆRK. Nedslidt murværk og 
sokler, algevækst og defekte fuger er ikke 
et særsyn – tværtimod.

MANGLENDE ISOLERING. Under bagmu
ren mangler der mange steder isolering – 
eller den eksisterende er drivvåd.

Skal Ryhaven ”bare” renoveres eller rives ned til soklerne? 
Det er et stort spørgsmål, som i høj grad ligger i hænderne 
på beboerne. En grundig beboerproces har været med  
til at sikre, at alles mening er blevet hørt, og at I som  
beboere er klædt på til at tage den vigtige beslutning. 
Læs her om noget af det givende output, der kom ud  
af processen.

For at få en fornemmelse for, hvad lavere hegn gør for 
Ryhavens udeliv, fællesskab og privathed, inviterede 
afdelingsbestyrelsen til ’hegnssyn og havehygge’ hos  
Ole og Lene fra nummer 93. Hyggefaktoren var høj, 
men beboerne er stadig overvejende skeptiske over  
for åbne haver.

For at få alle synspunkter med og sikre, at 
beboerne har følt sig informeret i den ind-
ledende proces, valgte Østjysk Bolig tidligt 
i forløbet at iværksatte en beboerproces. 
Det er sket med løbende afdelingsmøder 
og nedsættelse af en beboergruppe, som 
har fungeret som beboernes talerør. Cen-
tralt for processen var de to workshops, 
styret af proceskonsulenter fra Bascon, 
hvor deltagerne fik mulighed for at mødes 
i et forum med plads til at diskutere og til-
kendegive ønsker for fremtidens Ryhaven.

RYHAVEN SKAL FORTSAT VÆRE  

ET GRØNT, SOCIALT OG TRYGT  

OMRÅDE AT BO I

Workshop A blev afholdt i december 2013 
og havde overskriften ”Det fælles – der 
hvor vi er sammen”. De 75 fremmødte – 

heraf 13 børn – deltog aktivt ved at sætte 
ord og billeder på tankerne om afdelingens 
udearealer og det, der ellers vedrører fæl-
lesskabet. Børnene tegnede og byggede 
skatte af legoklodser, som de byggede ind i 
sprækker i murene og på stierne i Ryhaven. 
Imens var de voksne på en guidet vandre-
tur. ved hver af de seks stop drøftede de et 
tema så som letbanen, de grønne områder, 
bebyggelsen og gårdrum. 

Vandringen var grundlag for en efter-
følgende dialog i fælleshuset. Om end alle 
naturligvis ikke deler holdning om alt, var 
der enighed om, at der er kvaliteter ved Af-
deling 3, som er vigtige at værne om – og 
forhold, der trænger til forbedring. Ryha-
vens grønne områder, naboskabet og at her 
er fred, ro og trygt for alle aldre står på po-
sitivlisten. Til gengæld glæder de fleste sig 

til huse, der er tidssvarende og har et sundt 
indeklima, så man ikke behøver bekymre 
sig om at blive syg på grund af boligens 
tilstand. Endelig er det vigtigt at bevare 
det gode naboskab og den familiemæssige 
tryghed i området. 

DRØMME OM FLEKSIBLE BOLIGER  

OG BEDRE PLADSUDNYTTELSE

Da beboerne mødtes igen i januar til 
workshop B, var det med fokus på det nære 
– selve boligen. Her stod det igen klart, at 
fugtproblemet bekymrer, men også at hu-
senes indretning og tilstand generelt lader 
meget tilbage at ønske. Det handler blandt 
andet om for få stikkontakter, dårlig lydiso-
lering og for store radiatorer. Adspurgt til 
drømmene om fremtidens bolig, ytres der 
for eksempel ønske om integrerede skabe, 
varme i gulvet og vægge, der kan holde til 
ophæng. 

Ole stod og tog imod ved havesiden af 
nummer 93, mens Lene havde godt gang i 
den store pandekagebagning over bålfadet 
i haven. Et sejl var spændt op hen over ha-
vebordet med øl, vand og chips og andre 
lækkerier for at give læ for det ustadige 
april-vejr. Cirka 10 beboere lagde vejen for-
bi nummer 93 lørdag d. 5. april, nysgerrige 
på at se det lave hegn og få sig en snak om 
haverne, hegnene og livet generelt i Ryha-
ven. Børnene nød også godt af gæstfrihe-
den og de sprøde pandekager. Imens kun-
ne de løbe frem og tilbage mellem haven 
og den lille legeplads, som Lene og Ole nu 
har fået udsyn til både fra haven og fra hu-
set. Og parret kan lide det mere åbne ind- 
og udsyn.

– Vi nyder det. Nu føler jeg ikke længere, at 
jeg bor i en hundegård, siger Lene.

FÅ FORETRÆKKER LAVERE HEGN

Det skal dog ikke være nogen hemmelig-
hed, at de fremmødte ikke var tilhængere 
af en åben have. Hverken i forhold til at 
have det selv eller til at kunne kigge ind i 
naboens have. Det handler for de fleste om 
privathed – at man skal kunne være sig selv 
og ikke tænke på, om nogen kan kigge ind. 
Derfor er der enighed om, at der bør være 
en grænse for, hvor åben haven må være. 
Hvis man fremadrettet overvejer mere 
åbne haver, er det fra beboernes synspunkt 
vigtigt at tage højde for, hvordan de enkelte 
huse er placeret i forhold til tæthed og ter-

rænforskelle, da der nogle steder sandsyn-
ligvis vil komme for meget indsyn. 

BEHØVER IKKE VÆRE ENTEN-ELLER

Holdningerne til hegnene er blandt beboer-
ne meget bundet op på, om man er for eller 
imod lave hegn. Men det er værd at huske på, 
at der er mange muligheder for at anvende 
hegn og beplantning, som Trine Blicher Fol-
mer fra Bascon gav eksempler på:
– Den bedste inspiration er at gå en tur i 
kvarteret. For eksempel er St. Blichers Vej 
et godt billede på variation, for her kan alle 
typer at haveskel ses – raftehegn, hvide 
hegn, murstensmurer, stendiger, hække, 
buske og meget andet.

”VI SKAL IKKE NØDVENDIGVIS VÆRE 

FÆLLES OM ALT, SELVOM VI HAR 

BEBOERDEMOKRATI”

Der blev også talt meget om forskellighed 
blandt beboerne – både i forhold til alder, 
familieforhold, holdninger, idéer og be-
hov – og at det er vigtigt, at der er plads til 
denne forskellighed, også set i et fremtidigt 
perspektiv.

Arrangementet fik måske ikke mange til at 
ændre syn på hegnshøjden. Men beboerne 
fik tilføjet nuancer til den vigtige diskussi-
on om Ryhavens hegn, haver og udearea-
ler. For mange var det også sjovt og inspi-
rerende at få et nærmere kig ind i en anden 
’Ryhaven-have’ og se den variation, der 
kan være i terrassestørrelser, belægninger 
og bede. 

ÅBNE ELLER 
LUKKEDE HAVER?

Det er et stort ønske, at de forskellige 
boligbehov tilgodeses, når renoveringen 
nu faktisk giver mulighed for at gentænke 
indretningen. Det gælder i forhold til de 
varierende behov, der findes blandt nu-
værende beboere, men også med tanke på 
at få fleksible boliger, der kan ændre ind-
retning over tid – for eksempel når børne-
ne flytter hjemmefra. 

Bedre udnyttelse af kvadratmetrene, 
fleksibilitet i forhold til både indretning 
og opbevaringsløsninger er altså noget 
af det, Ryhave-beboerne ser mest frem 
til. Foruden selvfølgelig, at Ryhaven skal 
komme ud på den anden side af en gen-
nemgribende renovering med en boligaf-
deling, der fungerer, er moderne og tids-
svarende – også om 15 år.

“I gårdrummene 
samtaler beboerne 
med andre beboere”

“Åbenhed mellem stue og køkken, og 
vi ønsker mere fleksibilitet, da der er 
forskellige behov blandt beboerne”

“Flere borde 
og bænke”
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1

Denne løsning indebærer en gennemgribende renove
ring, hvor udtjente bygningsdele udskiftes eller repare
res alt efter behov. Det er forskelligt fra hus til hus, hvor 
store problemer der er med for eksempel fugt, men der 
vil blive udført det samme renoveringsarbejde i alle boli
ger, så vi er sikre på, at de alle bliver renoveret til samme 
stand. Bebyggelsen bevarer sin nuværende arkitektur, 
lige som haver, hegn og fællesarealer blot får en nødven
dig opdatering. 

LØSNING

HVAD MED HUSENES PLACERING?

Bebyggelsesplanen ændres ikke. Antallet 
af huse, placeringen af dem og størrelsen 
på den enkelte bolig forbliver det samme 
som nu. 

HVAD SKER DER MED UDEAREALERNE?

Vi udskifter alle nedslidte fliser og lægger 
ny asfalt, der hvor det trænger. En del af de 
udvendige trapper vil også blive udskiftet, 
og det samme sker med udtjente planke-
værk og lignende. Haverne genetableres 
efter renoveringen til det nuværende i vi-
dest muligt omfang.

Der ændres ikke ved fællesarealerne – dvs. 
stisystemer og lignende beholder den pla-
cering, de har nu. Fælleshuset er ikke om-
fattet af renoveringen ved løsning 1.

HVORDAN KOMMER HUSENE  

TIL AT SE UD?

Selve bygningsarkitekturen ændres der 
ikke på. Formen på huset er den samme, 
lige som de nye døre og vinduer placereres 
der, hvor de nu sidder. Men det er klart, at 
husets udtryk vil ændres en smule i kraft 
af de delvis nye facader og de nye vinduer, 
yderdøre og tagplader.

HVORDAN MED INDRETNINGEN?

Boligarkitekturen kan der ikke ændres ved, 
da væggene er blivende  - dvs. rumstørrelser 
og -fordeling forbliver som før.

HVILKE BYGNINGSDELE ÆNDRES –  

OG HVAD MED INSTALLATIONERNE?

Tagbelægningen, der nu er helt nedslidt, 
vil blive udskiftet med nye plader. Mur-
stensfacaderne (skalmuren) mures op på 
ny, mens facadeplader vil få en grundig 
afrensning. Der kommer nye vinduer og 
yderdøre i alle boliger. Indvendigt vil alle 
gulve blive udskiftet, men ikke lofterne. 

Der er ikke i budgettet sat penge af til 
maling af indvendige vægge, lofter og 
træværk – bortset fra til ’lapninger’ i for-
bindelse med, at rør udskiftes mv. Ønsker 
den enkelte beboer at male, kan man bruge 
af vedligeholdelseskontoen.  

I løsningen er der prioriteret at installere 
nye vandrør, da de nuværende er udtjente. 
Varmerørsinstallation og radiatorer skiftes 
ikke, og det samme er gældende for afløbs-
rør. Elinstallationer skiftes som udgangs-
punkt ikke, men vi opdaterer dem natur-
ligvis, hvis vi finder sikkerhedsmæssigt 
uforsvarlige installationer.

I såvel denne løsning som ved løsning 2 
etablerer vi mekanisk ventilation med var-
megenvinding. Med anlægget bliver det 
nemmere at opretholde et optimalt inde-
klima, hvilket er afgørende for forebyggel-
sen af nye fugtskader.

Badeværelser og køkkener renoveres 
og moderniseres. Det betyder, at slidte 
facader og elementer som for eksempel 
klinker og skabe udskiftes med nye, mere 
tidssvarende. Renoveringen indbefatter til 
gengæld ikke nye hvidevarer. Vægge, køk-
kenelementer mv. beholder samme place-
ring som nu. Det har været et stort ønske at 
få gulvniveauet på badeværelset hævet, og 
derfor skal gulvene i denne løsning bræk-
kes op og hæves op i normalt niveau.

EKSEMPLER PÅ, 
HVAD RENOVERIN-
GEN GIVER:

Nye tagplader

Nye vinduer og døre

Dele af facader samt gavle ommures

Ny vandrørsinstallation

RENOVERING AF  
EKSISTERENDE HUSE    

DET KOSTER DET

Leje i kr.  
pr. 1.1.2014

Stigning  
i kr. pr. måned

Ny leje  
i kr. pr. måned

12 lejemål på 31 m2 2.343 464 2.807

12 lejemål på 69 m2 4.352 862 5.214

100 lejemål på 97 m2 5.968 1.181 7.149

Samlet økonomisk ramme 122.799.000 kr

Finansering:

Støttet lån 81.754.000 kr.

Ustøttet lån 37.738.000 kr.

Tilskud:

Landsbyggefonden fællespulje 2.480.000 kr.

Landsbyggefonden trækningsret 827.000 kr.

Nuværende gennemsnitsleje 745 kr.

Låneydelser støttet lån    (81.754.000 kr.) 293 kr.

Låneydelser ustøttet lån  (37.738.000 kr.) 191 kr.

Ny gennemsnitsleje pr. m2  
før støtte og besparelser 1.229 kr.

Huslejestøtte -200 kr.

Kapitaltilførsel (femkantsdepot) -22 kr.

Besparelse på udamortiserede lån -13 kr.

Besparelse på henlæggelser  
til planlagt vedligeholdelse 

-80 kr.

Besparelse på løbende vedligeholdelse -21 kr.

Ny gennemsnitsleje pr. m2 pr. år 893 kr.

 

ÅRLIGE OMKOSTNINGER FORDELT PÅ KVADRATMETER

HVAD BLIVER 
MIN HUSLEJE?

ÆNDRES MIT ENERGIFORBRUG 
EFTER RENOVERINGEN?

LØSNING 1: RENOVERING AF EKSISTERENDE HUSE

B

C

A

D

E

HUSLEJESTØTTE 
I Ryhaven er der bevilliget den maksimale sats på 200 kr. pr. m2 pr. 
år i de første 4 år. Herefter aftrappes støtten med 9 kr. pr. m2 pr. år.

KAPITALTILFØRSEL (FEMKANTSORDNING)
Kapitaltilførslen placeres typisk i obligationer og udbetales løbende 
til afdelingen som løbende støtte. Det årlige beløb, som udbeta
les, er maksimalt 240.000 kr., og det forventes, at depotet er tomt 
omkring 2033, hvor det så erstattes af udamortiserede lån.

De fem parter bag tilførslen:
– Realkreditforeningen (lån)
– Aarhus Kommune (lån)
– Landsbyggefondens ene andel (lån) 
– Landsbyggefondens anden andel (tilskud)
– Østjysk Bolig (tilskud)

UDAMORTISEREDE LÅN 
Udamortisede lån er lån, som er indfriet. Når dette sker for an
skaffelseslån i en almen boligafdelingen, fortsætter betalingen af 
ydelsen til den lokale dispositionsfond med 1/3 og til Landsbygge
fonden med 2/3 af ydelsen. I forbindelse med renoveringer er der 
søgt fritagelse for indbetalinger til den lokaledispositionsfond og 
derved opnåede en besparelse som kan være med til at finansiere 
ydelser på de nye lån. Ryhaven indbetaler pt. ca. 142.519 kr. årligt 
til den lokale dispositionsfond. Ved en fritagelse udgør dette beløb 
en årlig besparelse på 13 kr. pr. m2. 

BESPARELSE PÅ HENLÆGGELSER TIL  
PLANLAGT OG LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE  
I forbindelse med renovering vil der være besparelser på de fremti
dige udgifter til vedligeholdelse af bygninger. Der er udarbejdet 
nye 30årige vedligeholdelsesplaner og skøn over fremtidige dagli
ge vedligeholdelsesudgifter.

A

B

C

ED

LÆS MERE I OVERSIGTEN SIDE 10.

Ja, som følge af mere/bedre isolering, nye vinduer m.m. kan du forvente at få lavere 
forbrugsregninger efter renoveringen. Østjysk Bolig har i samarbejde med Bascon 
A/S foretaget beregninger og forventer, at besparelserne på varmeforbrug i forhold 
til i dag vil være op til 190 kr. pr. måned pr. lejemål.

Vær opmærksom på, at varmebesparelsen vil variere meget fra bolig til bolig,  
da der er store forskelle i varmebehov mv.
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NYE HUSE PÅ EKSISTERENDE  
SOKLER OG 50 UNGDOMSBOLIGER

UNGDOMSBOLIGER  
I RYHAVEN

Med denne løsning river vi husene ned til soklerne og 
bygger nye, tidssvarende boliger. Byggeriet sendes i  
konkurrence, hvor vi vil stille krav til, at byggeriet  
udformes med respekt for den nuværende arkitektur  
og i tråd med beboernes ønsker. Beboerne får også  
indflydelse på, hvordan husene skal indrettes. 
Afdelingen udvides samtidig med 50 ungdomsboliger. 

HVAD SKER DER MED HUSENES  

PLACERING? 

Grundlæggende laves der ikke om på be-
byggelsesplanen, da byggeriet opføres på de 
eksisterende sokler, hus for hus.

Afdelingen tilføres 50 ungdomsboliger, 
som giver liv til området og desuden bi-
drager positivt til byggeregnskabet. De 50 
ungdomsboliger erstatter ikke eksisterende 
boliger eller sokler, men placeres på friare-
alerne langs Ryhavevej i tre grupperinger 
(læs mere om ungdomsboligerne på næste 
side).

Når vi bygger nyt fra soklerne og op, 
vil der, hvad angår de nuværende boliger, 
være mulighed for at orientere boligerne 
anderledes. Det betyder, at din hoveddør 
måske kan få en ny placering, at flere vin-
duer vender mod syd frem for mod nord 

Væsentligt for løsning 2 er, at vi ved reno-
veringens afslutning kan byde velkommen 
til nye, unge beboere. Udover at bidrage til 
mangfoldigheden i Ryhaven er ungdoms-
boligerne medvirkende til, at vi kan rea-
lisere et byggeri af høj standard og holde 
huslejen nede. 

Løsningen rummer 50 to-værelses ung-
domsboliger på hver 50 kvadratmeter, hvil-
ket udgør et samlet areal på 2500 kvadrat-
meter. Da en del bygninger opføres i to plan, 
overskrider vi ikke den maksimale bebyg-
gelsesprocent. 

Arkitekturen vil naturligvis blive sam-
tænkt med omgivelserne og den øvrige ar-
kitektur i Ryhaven.

PLACERING

I forhold til placering af ungdomsboliger-
ne har forskellige muligheder været i spil, 
og de enkelte forslag er blevet grundigt dis-
kuteret. På baggrund af denne proces og de 
placeringsstudier, rådgivere fra Bascon har 
foretaget, er Østjysk Bolig nået frem til den 
viste placering som den bedste. Det er dog 

og lignende ændringer. Fordelen ved den-
ne fleksibilitet er, at vi kan orientere boli-
gerne mere hensigtsmæssigt i forhold til 
ankomst, dagslys og sammenhængen med 
udearealerne. Det vil indgå i konkurrence-
oplægget, at tilbudsgiverne skal indtænke 
disse forhold i planløsningen.

HVAD SKER DER MED UDEAREALERNE?

Udearealerne renoveres med nye ankomst-
løsninger (stier m.m.), beplantning samt 
tilpasning af terrasser og haver. Der er også 
i budgettet afsat penge til at etablere nye 
hegn og hække. Her har vi mulighed for at 
skabe variation i forhold til hegnstyper og 
materialer og på den måde tilgodese bebo-
ernes forskellige behov og ønsker. Der vil i 
et vist omfang være mulighed for at vælge 
individuelle løsninger.

ikke mere fastlåst, end at det kan ændres, 
hvis der i det vindende tilbud foreligger en 
endnu bedre løsning. 

Placerer vi ungdomsboligerne i tre 
klynger frem for i en samlet gruppe, ska-
ber det en god sammenhængskraft, hvor 
de unge kan etablere fællesskaber – uden 
dog at blive isoleret fra det øvrige Ryha-
ven. Med den viste placering kan boli-
gerne opføres, så de ligger mest hensigts-
mæssigt i forhold til tæthed i bebyggelsen, 
og sådan at vi i størst mulig omfang und-
går indkig i nabohuse, og at bygningerne 
medfører skygge i andres haver.

NYT OG STØRRE FÆLLESHUS

Vælger vi renovering med nye huse og ung-
domsboliger – og en placering som vist på 
tegningen – får vi mulighed for at bygge et 
nyt, større og mere funktionelt fælleshus. 
Det vil blive udstyret med varmemester-
kontor, gæsteværelser og et rummeligt sel-
skabslokale. Vaskehuset forsvinder, til gen-
gæld kommer der vaskesøjle i de nye huse.   

HVORDAN KOMMER HUSENE TIL AT SE UD?

Idet vi bygger husene op fra ’de bare sok-
ler’, er arkitekturen ikke styret af eksiste-
rende forhold så som højde, hældning og 
bærende vægge. Det er derfor muligt at 
gentænke husenes udformning såvel som 
materialevalg, så vi får boliger, der er til-
passet moderne byggestil og lever op til 
tidens krav om funktionalitet og komfort. 

Ryhaven har i manges optik en arkitekto-
nisk kvalitet, som det er værd at værne om. 
Derfor vil vi stille som krav, at byggeriet uan-
set valg af form og farve udformes med re-
spekt for den oprindelige arkitektoniske idé.

HVORDAN BLIVER ARKITEKTUREN  

INDVENDIG?

Lige som med det udvendige er der ved 
denne løsning rig mulighed for indendørs 
at gentænke og modernisere boligernes ud-
tryk, indretning og materialer. 

Da hele soklen udnyttes, og det nuvæ-
rende fyrrum integreres som boligareal, vil 
løsning 2 indeholde flere m2 – for hele af-
delingen samlet set 748 m2.

Der er lagt op til, at beboerne skal have 
indflydelse på væsentlige indretnings-
detaljer, for eksempel omkring køkken og 
bad. Og generelt vil de mange input om 
jeres ønsker og forventninger – blandt  
andet indsamlet under den seneste tids be-
boerworkshops og afdelingsmøder – væg-

te højt, når udbudsmaterialet skal skrives. 
Når vi taler fleksibilitet, er rumfordelin-

gen central, da der især for de første lejere 
(nuværende beboere) vil være stor mulig-
hed for at få skillevægge placeret, som man 
ønsker det. Læs mere om dette side 8.

HVILKE BYGNINGSDELE ÆNDRES –  

OG HVAD MED INSTALLATIONERNE?

Idet vi taler om huse bygget op fra sokler-
ne, får vi både nye installationer og nye 
bygningsdele fra gulv til loft.

På det udvendige plan gælder det blandt 
andet ny tagkonstruktion, nye facader (ma-
teriale afhængig af det tilbud, vi vælger) 
samt nye vinduer og yderdøre. Indvendigt 
vil boligerne få nye vægge – både de bæ-
rende og de fleksible skillerumsvægge – 
foruden nye døre, gulve og lofter. 

Alle boliger får nye installationer hele 
vejen rundt, det vil sige: Nye afløbsrør, var-
merør, vandrør og elinstallationer.

Vi skal undgå, at Ryhaven igen plages af 
indeklima- og fugtproblemer. Derfor vil der, 
uanset valg af løsning, blive etableret meka-
nisk ventilation med varmegenvinding.

Endelig får vi med denne løsning nye, 
moderne badeværelser og køkkener, inklu-
siv sanitet og nyt køle-fryseskab.

NYE FACADER – NYE MULIGHEDER

2LØSNING

FAKTA

HER FORVENTER VI AT PLACERE 

UNGDOMSBOLIGERNE

• Område 1: Det nordvestlige hjørne 
af Ryhaven langs støjvolden til Åby 
Ringvej.

• Område 2: Centralt i Ryhaven ved 
det nuværende fælles og vaskehus. 

• Område 3: Det nordøstlige ende 
af Ryhaven ved den eksisterende 
parkeringsplads og i serviceområdet 
bag daginstitutionen.  
 
Boligerne opføres i en variation af 
et og toplansbygninger.

UNGDOMSBOLIGER OMRÅDE 3

UNGDOMSBOLIGER OMRÅDE 2

UNGDOMSBOLIGER OMRÅDE 1

MULIG PLACERING AF FÆLLESHUS

Her ses et udpluk af materialer,  
der kan komme i spil.

RYHAVEVEJ
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HVOR FLEKSIBEL  
BLIVER INDRETNINGEN?

Det er en del af grundprincippet, at bebo-
erne skal have en høj grad af indflydelse på 
boligernes indretning og udseende, hvis vi 
renoverer fra soklen. Og især i forhold til 
hvor skillevæggene skal placeres, har de 
nuværende beboere mulighed for at indret-
te boligen alt efter, om man f.eks. foretræk-
ker en stor stue eller flere små værelser. 

Selvom der er meget store muligheder for 
indretningsmæssig fleksibilitet, er det ikke 
hensigtsmæssigt for processen, hvis alle 
muligheder står åbne – lige som det kan 
blive uoverskueligt overhovedet at vælge. 
Byggeudvalget vil derfor, på baggrund af 
input fra beboerne og i samråd med byg-
gerådgivere fra Bascon, komme med en 

HUSLEJESTØTTE 
I Ryhaven er der bevilliget den maksimale sats på 200 kr. pr. m2 pr. 
år i de første 4 år. Herefter aftrappes støtten med 9 kr. pr. m2 pr. år.

KAPITALTILFØRSEL (FEMKANTSORDNING)
Kapitaltilførslen placeres typisk i obligationer og udbetales løbende 
til afdelingen som løbende støtte. Det årlige beløb, som udbeta
les, er maksimalt 240.000 kr., og det forventes, at depotet er tomt 
omkring 2033, hvor det så erstattes af udamortiserede lån.

De fem parter bag tilførslen:
– Realkreditforeningen (lån)
– Aarhus Kommune (lån)
– Landsbyggefondens ene andel (lån) 
– Landsbyggefondens anden andel (tilskud)
– Østjysk Bolig (tilskud)

UDAMORTISEREDE LÅN 
Udamortisede lån er lån, som er indfriet. Når dette sker for an
skaffelseslån i en almen boligafdelingen, fortsætter betalingen af 
ydelsen til den lokale dispositionsfond med 1/3 og til Landsbygge
fonden med 2/3 af ydelsen. I forbindelse med renoveringer er der 
søgt fritagelse for indbetalinger til den lokaledispositionsfond og 
derved opnåede en besparelse som kan være med til at finansiere 
ydelser på de nye lån. Ryhaven indbetaler pt. ca. 142.519 kr. årligt 
til den lokale dispositionsfond. Ved en fritagelse udgør dette beløb 
en årlig besparelse på 13 kr. pr. m2. 

BESPARELSE PÅ HENLÆGGELSER TIL  
PLANLAGT OG LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE  
I forbindelse med renovering vil der være besparelser på de fremti
dige udgifter til vedligeholdelse af bygninger. Der er udarbejdet 
nye 30årige vedligeholdelsesplaner og skøn over fremtidige dagli
ge vedligeholdelsesudgifter.

TILSKUD DISPOSITIONSFOND/TRÆKNINGSRET  
I forbindelse med løsning 2 har selskabets bestyrelse valgt at be
villige et tilskud fra den lokale dispositionsfond/trækningsret på 
14,0 mio. kr. Beløbet forvaltes på samme måde som femkantsord
ningen og forventer at bidrage årligt med ca. 1,0 mio. kr. svarende 
til årligt et løbende tilskud på 92 kr. pr. m2. Depotet forventes at 
være tomt i 2035, hvor tilskuddet erstattes af udamortiserede 
forbedringsarbejdslån.

ÅRLIGE BESPARELSER DRIFTSOMKOSTNINGER  
Ved etablering af 50 ungdomsboliger er det muligt at opnå bespa
relser på driftsomkostninger som renholdelse og beboerdemokrati

række bud på nogle gode varianter for hver 
boligstørrelse. Herefter kan beboerne så 
vælge den løsning, der bedst matcher be-
hov og ønsker.

På tegningerne kan du se, at det er muligt 
at indrette husene ganske forskelligt, både 
hvad angår antallet af rum og den indbyr-
des placering af dem. Husk – illustratio-
nerne her er kun for at give en idé om flek-
sibiliteten. 

Leje i kr.  
pr. 1.1.2014

Stigning  
i kr. pr. måned

Ny leje  
i kr. pr. måned

12 lejemål på 31 m2 2.343 522 2.865

12 lejemål på 73 m2 4.352 971 5.323

100 lejemål på 104 m2 5.968 1.331 7.299

Samlet økonomisk ramme 177.212.000 kr.

Salg af byggeret til ungdomsboliger -20.000.000 kr.

Rest til finansering 157.212.000 kr.

Finansering:

Støttet lån 81.754.000 kr.

Ustøttet lån 72.151.000 kr.

Tilskud:

Landsbyggefonden fællespulje 2.480.000 kr.

Landsbyggefonden trækningsret 827.000 kr.

I ALT 157.212.000 kr.

Nuværende gennemsnitsleje tillagt 748 m2 fyrrum 698 kr.

Låneydelser støttet lån (hovedstol 81.754.000 kr.) 274 kr.

Låneydelser ustøttet lån (hovedstol 72.151.000 kr.) 342 kr.

Ny gennemsnitsleje pr. m2 
før støtte og besparelser 1.314 kr.

Huslejestøtte -200 kr.

Kapitaltilførsel (femkantsdepot) -21 kr.

Besparelse på udamortiserede lån -12 kr.

Besparelse på henlæggelser  
til planlagt periodisk vedligeholdelse -75 kr.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse -20 kr.

Tilskud fra dispositionsfond/trækningsret -86 kr.

Årlig besparelse på driftsomkostninger -47 kr.

Ny gennemsnitsleje pr. m2 pr. år 853 kr.

ÅRLIGE OMKOSTNINGER FORDELT PÅ KVADRATMETER

LØSNING 2: NY HUSE PÅ EKSISTERENDE  
SOKLER (TILLAGT 748M2 FYRRUM) OG 50 UNGDOMSBOLIGER

A

B

C

ED

F

G

B

C

A

D

E

F

G

EKSEMPEL PÅ BOLIGEN I DAG EKSEMPLER PÅ, HVORDAN RUMFORDELINGEN KAN SE UD

OSV.

HVAD BLIVER 
MIN HUSLEJE?

ÆNDRES MIT ENERGIFORBRUG 
EFTER RENOVERINGEN?

Ja, som følge af mere/bedre isolering, nye vinduer, solceller m.m. kan du forvente at 
få lavere forbrugsregninger efter renoveringen.
  
Østjysk Bolig har i samarbejde med Bascon A/S foretaget beregninger og forventer, 
at besparelserne på varmeforbrug i forhold til i dag vil være op til 620 kr. pr. måned 
pr. lejemål. Vær opmærksom på, at varmebesparelsen vil variere meget fra bolig til 
bolig, da der er store forskelle i varmebehov mv.

I forhold til elforbruget kan der forventes en besparelse på op til 480 kr. pr. måned 
som følge af solcellerne, der indgår i denne løsning. Vær opmærksom på, at bespa
relsen på el vil variere meget fra bolig til bolig, da der er store forskelle i forbrug mv.

DET KOSTER DET
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At det skal være skidt, før det bliver godt, 
er en passende vending at bruge om det 
kommende byggeri i Ryhaven. Det kan 
ganske enkelt ikke udgås, at arbejdet bli-
ver til gene for alle beboere – også selv-
om du bliver genhuset, som du kan læse 
andetsteds på denne side. Maskiner vil 
køre rundt på hele arealet og efterlade sig 
mudder og støv. Håndværkerne vil støje. 
Desuden vil både håndværkerbiler og byg-
gematerialer komme til at optage en del af 
afdelingens p-pladser og fællesarealer.

Det kan heller ikke undgås, at maskinerne 
efterlader skader på de udendørs arealer. 
Alt bliver naturligvis reetableret, når byg-
geriet er overstået, så Ryhavens udendørs 
rammer lever op til de nye, flotte boliger.  

DU BLIVER INFORMERET
I god tid inden du skal genhuses, vil 
du modtage nærmere information. 

!

Alle beboere bliver genhuset, mens byggeriet  
står på i deres bolig. Enten i en anden af Ryhavens  
boliger eller i en møbleret pavillon på græsplænen.

Støv, støj, maskiner og mudder bliver uundgåeligt en del 
af hverdagen under byggearbejdet. Desuden vil der være 
færre ppladser til rådighed.

Uanset om boligerne i Ryhaven skal reno-
veres efter model 1 eller 2, bliver arbejdet 
så omfattende, at du ikke kan bo i din bo-
lig, mens håndværkerne er i gang. Du skal 
regne med en genhusningsperiode på op til 
seks måneder.

– Hvis der inden byggefasen er bebo- 
ere, der opsiger deres lejemål, vil disse bo-
liger blive brugt til at genhuse andre bebo-
ere. Desuden etablerer vi en pavillon-by på 
græsplænen, hvor alle andre kan bo, mens 
deres bolig er under ombygning, siger Allan 
Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig. 

– Vi møblerer alle pavilloner og sørger 
for, at der er bad, køkkenudstyr, fjernsyn, 
internet og andre nødvendigheder. Det skal 
være sådan, at man kan bo der på normal 
vis og invitere gæster til middag, uddyber 
han og tilføjer, at afdelingens kørestolsbru-
gere vil få samme muligheder under gen-
husningen, som de har i deres hjem i dag.

OVERVEJ, HVAD DU SKAL HAVE MED

Inden du flytter midlertidigt ud af din bo-
lig, skal du gøre op med dig selv, hvilke af 
dine ting du ikke kan undvære under gen-
husningen. Det er dig selv, der pakker tin-
gene ned, og her er det rigtig vigtigt, at du 
nøje overvejer, hvad der skal med. Når du 
har gjort det, opmagasinerer flyttefolkene 
dine øvrige ejendele.

Når byggeriet er overstået, bliver dine 
ejendele flyttet tilbage i din nye bolig, in-
den du selv flytter ind. Og har du kastet 
din kærlighed på noget af det udstyr og 
inventar, som Østjysk Bolig har indkøbt 
til din genhusning, får du chancen for at 
overtage det.

– Når byggesagen er færdig, sætter vi 
et stort telt op, hvor vi holder auktion over 
alt det, vi har købt ind: sofaer, borde, sto-
le, fjernsyn, potter og pander, siger Allan 
Søstrøm.

… flytter du ud

Når håndværkerne  
rykker ind…

VALGET  
ER  
DIT

OM BYGGEGENER  
OG GENHUSNING

RENOVERING AF  
EKSISTERENDE HUSE

NYE HUSE PÅ  
EKSISTERENDE SOKLER  
OG 50 UNGDOMSBOLIGER

Økonomi –  Husleje: Mellem 2.807 og 7.149 pr. måned
–  Besparelse på varmeforbrug: Op til 190 kr. pr. måned

–  Husleje: Mellem 2.865 og 7.299 pr. måned
–  Besparelse på varmeforbrug: Op til 620 kr. pr. måned
– Besparelse på elforbrug: Op til 480 kr. pr. måned

Genhusning –  Ca. 6 måneder –  Ca. 46 måneder (afhængig af byggeprincip)

Bebyggelsesplan –  Bebyggelsesplan ændres ikke –  Der placeres ungdomsboligbyggeri  
på friarealerne langs Ryhavevej

–  Det er muligt at orientere nye boliger 
anderledes på eksisterende sokler i forhold  
til ankomst, dagslys/sol og udeophold

Udearealet –  Udearealet renoveres med udskiftning  
af fliser, nedslidte trapper, hegn m.m.

–  Udearealet renoveres med udskiftning  
af fliser, nedslidte trapper, hegn m.m.

Bygningsarkitektur  
– arkitektur udvendigt

–  Bygningsarkitektur ændres ikke –  Det er muligt at gentænke eller ”modernisere” 
nuværende arkitektur – med respekt for den 
daværende arkitektoniske idé

Boligarkitektur  
– indvendigt boligfleksibilitet

–  Boligarkitekturen kan ikke ændres, da arkitekturen  
er styret af eksisterende forhold

–  Boligarkitekturen kan gentænkes og  
moderniseres med baggrund i beboervalg  
– fx på indretning af køkken og bad

Boligfleksibilitet –  Der er ingen indretningsmæssig fleksibilitet,  
da eksisterende vægge m.v. er styrende

–  Der er store muligheder for indretningsmæssig 
fleksibilitet, især for de første lejere

Bygningsdele  
og installationer

– Ny tagbelægning
– Nye udvendige murede facader
– Facadeplader afrenses
– Nye vinduer og yderdøre
– Mindre reparationer af indvendige vægge
– Placeringen af indvendige skillevægge ændres ikke 
– Døre genanvendes
– Begrænset malearbejde
– Nye gulve og nye vandrør
– Eksisterende lofter
– Indvendige afløbsrør skiftes ikke
– Varmeinstallation og radiatorer skiftes ikke
– Elinstallation opdateres efter behov
– Mekanisk ventilation med varmegenvinding
– Badeværelse og køkken renoveres og moderniseres
– Hårde hvidevarer genanvendes (udskiftes i 2015/16)
– Varmeisoleringstykkelsen øges ikke

–  Ny tagkonstruktion
–  Nye facader
–  Nye facader 
–  Nye vinduer og yderdøre
–  Nye indvendige vægge
– Fleksibel placering af skillevægge
–  Nye døre
–  Nye overflader
–  Nye gulve og nye vandrør
–  Nye lofter
–  Nye afløbsrør
–  Ny varmeinstallation
–  Ny elinstallation
–  Mekanisk ventilation med varmegenvinding
–  Nye badeværelser og køkkener (inkl. sanitet)
– Nye hårde hvidevarer (kølefryseskabe)
– Varmeisoleringstykkelsen hæves til standarden 
   for lavenergibyggeri
– Solcelleanlæg

2LØSNING1LØSNING
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TIDSPLANEN

SÅDAN FOREGÅR  
AFSTEMNINGEN

OM VEDLIGE-
HOLDELSESKONTOEN

Hvis én af deltagerne på afdelingsmødet 
foreslår en urafstemning, skal forsamlin
gen som det første stemme om, hvorvidt 
en urafstemning skal iværksættes. Hvis 
mindst 25 procent af de deltagende  
stemmer for, afgøres valget af renove
ringsløsning ved en urafstemning.

Det vil så betyde, at alle husstande  
modtager et brev med en stemmeseddel, 
som de returner til Østjysk Bolig inden 
en fastsat dato. Den løsning, som får flest 
stemmer, bliver den gældende.

Er udfaldet derimod, at mindre end en 
fjerdedel ønsker en urafstemning, afgøres 
valget på selve mødet med simpelt flertal. 

Vil du sikre dig, at din stemme bliver talt 
med, er det derfor nødvendigt at møde 
op til selve afdelingsmødet. Man kan ikke 
brevstemme, lige som man ikke kan over
drage sin stemme til en anden. 

Hver husstand har to stemmer.

Mange har spurgt til, hvad der sker med 
vedligeholdelseskontoen efter renoverin
gen. Det korte svar er: Det kommer an på, 
om vi vælger renovering eller nybyggeri. 

Bliver det en renoveringsløsning 1, går 
vedlige holdelses kontoen blot videre, og 
beboeren kan som før bruge af det op
sparede beløb til maler arbejde og anden 
indvendig vedligeholdelse.

Vælger vi derimod løsning 2, nulstilles 
vedligeholdelseskontoen, og beløbet føres 
over i byggesagen. Med de nye huse vil der 
gå lang tid, før vedligeholdelse er påkrævet. 
Der vil således være god tid til at spare op, 
før behovet opstår.

30. april 2014 Afdelingsmøde, hvor beboerne stemmer om løsning

Maj/juni 2014 Konkurrence planlægges og udbudsmateriale udarbejdes

Juni 2014 Renoveringen sendes i konkurrence

September 2014 Konkurrencedeltagerne afgiver tilbud på opgaven

September/oktober 2014 Bedømmelsesudvalget vælger tilbud, og entreprise   
kontrakter indgås med den vindende entreprenør

Ultimo 2014 Opstart projektering

Primo 2015 til medio/ultimo 2016 Renovering

VIL DU VIDE MERE?

På www.østjyskbolig.dk finder du  
alle referater og øvrigt materiale  
om renoveringen. Skriv ’Renovering’  
i søgefeltet for at få genvejen til  
den relevante side.


