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Velkommen til augusts infoblad

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

Det indledende arbejde fortsætter, inden vi, 
forhåbentlig snart, kan begynde den mere hånd-
gribelige del af renoveringen. 

I dette infoblad kan du blandt andet læse om 
åbningsfesten i Infocenteret, om tidsplan og om 
kælderrum.

God læselyst :)

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Kælderrum 

Flere beboere har spurgt, om alle kælderrum i 
parterre, som pt. lejes af beboere, vil blive ind-
draget i forbindelse med renoveringen. 

Det vil de ikke som udgangspunkt - kun nogle 
få i endegavlene vil det være nødvendigt at 
inddrage. Dog vil der muligvis blive ændret på 
adgangsforhold - det vil I høre nærmere om, 
når det bliver aktuelt. 

De fleste kælderrum vil fortsat være lejet ud til beboere



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. Du kan også møde Rosita og Fatan, 
som er Spørg mig!-medarbejder, i Infocenteret.

Tamar vandt tegnekonkurrencen 

I sommerferien blev der afholdt tegnekonkur-
rence for Bispehavens børn. De skulle tegne 
renoveringen. Til åbningsfesten i Infocenteret 
blev vinderen af konkurrencen så fundet. 
Vinderen blev Tamar på 10 år. Han vandt to 
biografbilletter for sin flotte tegning.

Tidsplan

Vi venter alle sammen på én ting lige pt. - 
nemlig en tidsplan for renoveringen. Som det 
ser ud nu, så går vi i gang med anden del 
af mock up’en i starten af november. Og der 
bliver arbejdet hårdt på at få en tidsplan for 
første del af renoveringen i hus.

Når der kommer en tidsplan, så vil det ikke 
være den endelige. Det vil være den, vi arbej-
der ud fra, men der vil uundgåeligt ske æn-
dringer i den undervejs. Det er vigtigt at huske 
på. 

Når der kommer ændringer, vil vi bestræbe os 
på at informere om dem i god tid.

Rigtig mange kom til åbningsfest

Den 11. september afholdt vi åbningsfest for 
Infocenteret - og rigtig mange både børn og 
voksne kom forbi og stillede spørgsmål, fik 
lidt at spise, eller bare en hyggelig sludder 
med en nabo. Infocenteret har åbent alle 
hverdage, og alle er velkomne :)


