
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 16. AUGUST 2017 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Leif Scherrebeck (Afdelingsbestyrelsen + Organisationsbestyrelsen) 

Lene Hansen (Organisationsbestyrelsen) 

Else Christensen (Organisationsbestyrelsen) 

Katja Hillers (Organisationsbestyrelsen) 

Allan Søstrøm (Østjysk Bolig) 

Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 

Kim Kjærgaard (Østjysk Bolig) 

Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.) 

Dagsorden: 

1) Status på byggesagen 

2) Tidsplan 

3) Projektforhold 

4) Beboerforhold 

5) Eventuelt 

Referat: 

Vi mødtes ved HCV 271 for at se på mock up’en. Arkitekt Esben Trier Nielsen fra Link Arkitektur 

fortalte om de forskellige muligheder og gav os arkitekternes anbefaling ift. hvilke mursten, der skal 

bruges i renoveringen. De tre sten fra Strøjer Tegl blev valgt. 

Derefter gik vi til det nye Infocenter, som har første åbningsdag mandag den 28. august. Rosita 

Ahmadian fra Enemærke & Petersen fortalte om husets funktioner og om sin egen rolle i 

renoveringen. 

Tryghedskontoret bliver nu, hvor Infocenteret åbner, til et projektkontor i stedet. Her vil der blive 

afholdt byggemøder osv. 

Ad 1) 

Kristian: Der er desværre stadig ikke sket så meget. Byggestart er udskudt til november måned. Vi 

mangler stadig Skema A-godkendelse. Landsbyggefonden var sene til at frigive skemaet. Nu 

venter vi på byrådets godkendelse. Derefter skal Skema B laves og godkendes. Det vil sige, at der 

er nogle måneders ventetid endnu. 

Kristian: Lokalplanen for grunden ved det nye fælleshus er ved at blive færdiggjort. Der skal også 

laves for grunden ved Kiwi, bazaren, byggelegepladsen og klubben. De bliver formentlig først klar 

omkring februar 2018. 

Allan: Vi skal passe på, at entreprenøren ikke bruges disse lokalplaner til at udskyde 

projekteringen. 

Ad 2) 

Kristian: Der er blevet udarbejdet en ny tidsplan. Det er dog ikke den endelige. Vi prioriterer fortsat, 



at der ikke arbejdes i for mange gårdrum på én gang, tilgængelighed osv. Vi skal ikke offentliggøre 

en tidsplan endnu, da den formentlig kan skabe mere frustration end afklaring blandt beboerne. 

Ad 3) 

Kristian: Der bliver holdt mange møder osv. nu her op til opstarten. Pt. taler vi blandt andet en del 

om, hvor transformerstationen skal flyttes hen. Evt. i rum i enden af de forskellige blokke. 

Kristian: Der vil løbende være ting, der skal godkendes i denne gruppe – ligesom murstenene i 

mock up’en i dag. Jeg laver liste og sørger for, at vi taler om dem til byggeudvalgsmøderne, så vi 

ikke skal mødes ekstra. 

Kristian: Vi skal have kigget på birummene. Vaskerier osv. – altså de rum, der bliver ’lukket af’, når 

facaden bliver muret – hvor der gerne skal komme dagslys ind stadigvæk. 

Kristian: Der bliver snart opsat byggepladsskilt (formentlig ved toppen af Viborgvej) og to 

gavlbannere (formentlig ved bunden af A3 og toppen C4). Vi kigger på den endelige placering af 

den på C4. 

Kristian: Vi arbejder med indretningen af fælleshuset. Det ydre er fastlagt. 

Kristian: Det eksisterende antal handicappladser skal bibeholdes under renoveringen. 

Kim: Der arbejdes videre med handleplaner for opmærksomhedspunkter. Noget af det, der snart 

skal træffes beslutning om, er, om der skal være opgangshaver og i så fald hvordan det skal 

fungere. 

Ad 4) 

Kim: Der bliver tegnet på gårdrummene pt – i løbet af november (formentlig) vil resultaterne af 

gårdrumsbazarerne blive fremlagt for beboerne. Når landskabsarkitekten er færdig med at tegne, 

får vi tegningerne at se. Vi skal tidligt ind over, så landskabsarkitekten ikke tror, at det, hun laver 

nu, nødvendigvis er det færdige resultat. Der skal finpudses og beboerne skal inddrages. 

Kim: Vi holder møde den 22. august om beboerinddragelse for medarbejdere i Østjysk Bolig, Byg 

Op og Enemærke & Petersen. Her skal vi møde hinanden og have defineret roller. Næste punkt på 

dagsordenen er så at tage afdelingsbestyrelsen (beboerne) med på råd. 

Vibeke: Der kommer infoblad på fredag. 

Allan: Kim og jeg tager til København i morgen for at mødes med EFFEKT, som laver rapport ang. 

udvikling af området. Vi har haft besøg af dem. Vi vil meget gerne undgå nedrivning af blokke. 

Rapporten er færdig i løbet af 2018. Kommunen har bestilt rapporten. 

Ad 5) 

Kristian: Enemærke & Petersen har haft møde med politiet ift., hvis der skulle opstå utrygge 

situationer ifm. byggeriet. Der vil også blive afholdt møder med underentreprenører ift. sikkerhed. 

Kim: Der kommer fem lærlingepladser og syv virksomhedspraktikpladser i Etape 1. Muligvis kan 

der komme flere. Det er vigtigt, at vi husker at tænke på deres videre forløb – efter renoveringen. 

Næste møde:  

Torsdag den 26. oktober – Vibeke indkalder. 

På næste møde aftaler vi de kommende møder. 


