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VI ER I GANG MED AT LAVE EN  
INTERAKTIV HJEMMESIDE 

BESTÅENDE AF ET KORT OVER  
BISPEHAVEN MED INFORMATIONER  
OM RENOVERINGEN PLOTTET IND. 

FØLG MED PÅ 
TRYGHEDIBISPEHAVEN.DK  

- ELLER KOM NED I DET  
NYE INFOCENTER :)

Velkommen til augusts infoblad

Her får du det tredje infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven.

Efter en dejlig sommerferie er vi nu klar til at 
fortsætte med det indledende arbejde, inden vi 
kan begynde det fysiske arbejde i forbindelse 
med Tryghedsrenoveringen. 

I dette infoblad kan du blandt andet læse nyt om 
Infocenteret og om den første lokale medarbejder 
i projektet.

God læselyst :)

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Første del af mock up’en er afsluttet

Som du måske allerede har bemærket, så er 
der blevet sat murstensprøver op ved Hasle 
Centervej 271. Murstensprøverne skal bruges 
til at beslutte, hvilke mursten der skal beklæde 
facaden på de nederste kælderetager, når alt 
betonen og parkeringskældrene fjernes. 

Anden del af mock up’en kommer snart 
 
Andel del af mock up’en er mere omfattende. 
Her fjerner vi svalegangen på facaden ud 
mod parkeringspladsen og laver en ny muret 
klimaskærm på kælderfacaden på begge 
sider af blokken. Desuden laver vi en prøve af 
belægninger (fliser mm.) i terrænnet i samme 
område. Anden del forventes at starte i løbet 
af efteråret 2017. 



INFOCENTERETS 
STARTÅBNINGSTIDER:

 
MANDAG 15-17

TIRSDAG, ONSDAG  
OG TORSDAG 10-12

FREDAG 8-10

DERUDOVER KAN DU  
SELVFØLGELIG OGSÅ 

ALTID KONTAKTE ROSITA  
PÅ TLF. 61 16 67 31  

ELLER DU KAN SENDE EN 
MAIL TIL 

TRYGHED@OJBA.DK

Infocenteret - åbning og fest

I Infocenteret, som er ved at blive gjort klar til ibrugtagning på bakken ved legepladsen syd for blok 
A5 og A6, kan du møde Rosita fra Enemærke & Petersen, og du kan møde Fatan, som er Spørg 
mig!-medarbejder - se bagsiden. De vil hjælpe dig med de spørgsmål, du måtte have til renoveringen. 

Infocenteret slår første gang dørene op mandag den 28. august kl. 15-17. 
I Infocenteret vil der altid være frisk kaffe og te på kanden. Vi glæder os til at se dig :)

ÅBNINGSFEST mandag den 11. september kl. 15-18
 
Vær med til at fejre det nye Infocenter. 
Oplev Bispehavens Køkken  
og deltag i forskellige aktiviteter.

Tag din kone, søn eller nabo under armen  
og kom og vær med :) 

Hvad kan jeg i Infocenteret?

Du kan henvende dig i Infocenteret, hvis du:

- har spørgsmål til renoveringen – både 
overordnet eller specifikt for din blok, opgang 
eller lejlighed 

- vil gå på opdagelse på eller få en guidet tur 
på vores nye interaktive hjemmeside 

- vil se på tegninger og plancher vedrørende 
renoveringen
 
- vil møde Anette eller Maria fra Byg Op, der 
kan hjælpe dig med at søge job i renoverin-
gen 

- vil møde en boligsocial medarbejder 

- vil møde dine naboer og have en kop kaffe



Fuglehuse

Rød, blå, gul og grøn. Renoveringen var 
også med, da Bispehavens børn malede  
fuglehuse. Hele 40 fuglehuse blev det til. 

Fuglehusene skal hænge udvendigt på Info-
centeret og i området. De skal være med til 
at gøre det mere hyggeligt at besøge Info-
centeret, så man forhåbentligt får lidt fugle-
kvidder med, når man kommer og går. 

Tegnekonkurrence

I sommerferien har den boligsociale indsats 
lavet forskellige aktiviteter for områdets børn. 
En af aktiviteterne var en tegnekonkurrence, 
hvor børnene skulle tegne renoveringen. 

Tegningerne udstilles i det nye Infocenter, og 
i forbindelse med åbningen af Infocenteret vil 
vinderne af konkurrencen blive kåret. 

Vinderne får to biografbilletter hver, mens de 
ikke-vindende deltagere får en trøstepræmie. 



KONTAKT

Du får løbende infoblade fra Østjysk Bolig med seneste nyt om Trygheds- 
renoveringen. Du kan finde alle udgivne numre af infobladet og læse mere 
om renoveringen på TryghediBispehaven.dk. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til 
både infobladet og selve renoveringen. Send en mail til tryghed@ojba.dk eller ring til 
Rosita fra Enemærke & Petersen på 61 16 67 31.

Spørg mig!

Den første lokale medarbejder i Trygheds-
renoveringen er ansat. Hun hedder Fatan 
El-Youssef. 

Fatan skal sammen med Rosita fra Infocen-
teret hjælpe beboerne med bedst muligt at 
komme igennem renoveringen, og hun skal 
sørge for, at de får besvaret deres spørgsmål. 

Fatan kan træffes i Infocenterets åbningstider. 
Og du kan kende hende på hendes Spørg 
mig!-vest, når hun er i området.

Fatan er 32 år, har boet i Bispehaven i 25 år, 
er gift og har fire børn. Hun taler både arabisk 
og dansk. 

Gårdrum

Der arbejdes i øjeblikket videre med 
gårdrummene ovenpå gårdrumsbazarerne. 
Når landskabsarkitekten har sine udkast klar, 
hører I nærmere.

Tusind TAK - fra Trine

Kære alle beboere i Bispehaven 
  
Tre år er gået, og jeg har nu løst min del af 
opgaven med Tryghedsrenoveringen.  

Jeg vil derfor sige tusind tak til jer alle! Tak, 
fordi I har bidraget med jeres personlige his-
torier og vigtige viden om, hvordan det er at 
leve i Bispehaven og ikke mindst delt jeres 
drømme for området. Tak, fordi I besøgte 
den sorte container og Tryghedskontoret og 
fordi I åbnede jeres dør til en snak. 

Det har været rørende og noget helt særligt 
at opleve jeres åbenhed, ærlighed og vilje til 
at tro på det gode. 

Jeg glæder mig til at følge Bispehavens 
fremtid og ønsker det bedste for jer og hele 
bydelen. 
 
Kærlig hilsen Trine Blicher Folmer


