
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 26. OKTOBER 2017 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Heidi El-Banna (Afdelingsbestyrelsen) 

Leif Scherrebeck (Afdelingsbestyrelsen + Organisationsbestyrelsen) 

Else Christensen (Organisationsbestyrelsen) 

Jesper Finderup (Enemærke & Petersen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Anita Munch Jensen (byMunch Landskabsarkitektur) 

Esben Trier Nielsen (Link Arkitektur) 

Carsten Mortensen (Viggo Madsen) 

Allan Søstrøm (Østjysk Bolig) 

Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 

Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.) 

Dagsorden: 

1) Status på byggesagen (Kristian) 

2) Tidsplan (Jesper) 

3) Projektforhold: 

3a) Landskab, gårdrum og opgangshaver (Anita) 

3b) Mockup, facader og planer (Esben) 

3c) Byggeplads (Jesper) 

4) Tryghedsproces/granskning (Rosita) 

5) Beboerforhold (Rosita) 

6) Eventuelt 

 

Ad 1) 

Kristian: Byder velkommen. Vi er mange i dag, da E&P og deres rådgivere vil fortælle om diverse 

fra projekteringen.  

Der er godt gang i projekteringen, men der er endnu ikke sket noget fysisk i afdelingen. 

Der arbejdes videre med lokalplanen for området ved det nye fælleshus – det ser ud som om, 

lokalplanområdet bliver udvidet op til ringvejen. 

Mageskifte – vi har rykket kommunen. 

Ad 2) + 3b) 

Kristian: Vi har fået Skema B-godkendelse fra Landsbyggefonden, men kun på 50 millioner kroner. 

Den kommer åbenbart i tre etaper. Det kan risikere at udskyde en opstart for E&P. Vi håber at 

kunne løse det. 

Jesper: Der er en vis usikkerhed i den foreløbige tidsplan. Vi har møder med advokater i morgen, 

og vi håber på at kunne løse det der. 



Jesper: Området mellem A5 og A6 (den grønne kile) bliver til byggeplads. Derfor bliver den gård 

ryddet for beton først – efter mockup’en ved 271. Gården mellem A5 og A4 bliver sprunget over i 

første omgang, da Trivselshuset skal blive stående indtil det nye fælleshus er på plads. Der 

arbejdes i to gårdrum af gangen forskudt. Der arbejdes i ca. seks mdr. i hvert gårdrum. 

Allan: Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt Hasle Centervej skal forlænges over til Viborgvej. 

Jesper: Der arbejdes på at finde parkeringspladser i området, som kan bruges, når andre lukkes 

af. Der findes også handicapparkeringspladser, som er tæt på de eksisterende, så handicappede 

ikke generes voldsomt af arbejdet. 

Jesper: Der vil blive markeret tydeligt, hvor beboerne må gå og hvor de ikke må gå ift. byggeplads 

og sikkerhed. 

Jesper: Der arbejdes også på belysning – det er E&P opmærksomme på. Der vil være belyst godt i 

arbejdsperioden. 

 

Ad 3a) 

Anita: Viste gårdrum 5 (mellem Blok A7 og A6) frem. Der er et tema for hvert gårdrum (denne 

hedder Vindhaven og har tarzanbane i gårdrumshjertet) og så er der opgangshaver til hver 

opgang. 

Belægning: Mange forskellige belægninger. Aktivitetssti i asfalt, der zigzagger sig gennem 

blokkene. Asfalt-p-plads. Klinkebelægning på stier. Betonfliser. Grusstier. Gummi- og 

sandbelægning på legeområder. Giver en god fornemmelse af, hvor man er og hvilken zone, man 

er på vej ind i. 

Inventar: Bænke, grill, espalier, graffitimalede betonflader, nedgravede affaldscontainere, 

belysning (LED) og specialbelysning (fx ved legepladser, uplight) 

Tarzanbane: Armgang, klatrenet, klatrevæg, balancebro, balancereb mm.  

Genbrug af de træer, der er i afdelingen nu – i dette gårdrum Himalayabirkene. 

Opgangshavekatalog: Tre varianter: Grill, småbørnsleg og spise. 

Allan: Måske kunne der arbejdes med hundetoiletter. Eller evt. stande med hundeposer. Anita 

kigger på det. 

Kristian: Der skal jo også være små haver til rækkehusene – vi skal sørge for, at de ikke får høje 

hække omkring, da de skaber utryghed. 

Beplantningskatalog: Allétræer ved p-pladserne, træer i gårdrum (også genbrug), klatreplanter ved 

opgangshaver og op ad søjler, hække i gårdrum, prydgræs, plænegræs, bunddække. 

Leif: Der er stadig uklarheder omkring tilgængelighed i gårdrummene. 

Ad 3b) 

Esben: Facader: Tre typer teglsten er jo valgt og vil blive brugt lige meget på facaderne. Der skiftes 

sten, når man når til et tremmestykke, så overgangene bliver naturlige. Alle gavle vil blive 

forskellige. 

Leif: Bliver jordvolden bag A7 fjernet? Ja. 



Esben: Facaderne på altansiden bliver trukket frem til altanfacaderne (i dag er der et hak ind ved 

nederste etage). 

De åbne indgange i P-niveau laves om til lukkede rum. 

Der bliver gennemsyn fra indgange på begge sider af bygningen – på nær tre steder, hvor der 

bliver indgang fra forskellige planer i samme opgang – der vil dog være lysgennemgang alle 

steder. Man kommer stadig til at kunne tage elevatoren fra alle indgange. Der bliver lavet cykelrum 

i flere kælderrum pr. blok. 

Fælleshuset: Indretningen er blevet ændret. Trappen er fx flyttet. Der er kommet foldevæg ind til 

cafeområdet. 

Ad 4) 

Rosita: Der er blevet lavet en rapport af en arkitekt og en antropolog, der har gransket trygheden i 

det projekterede. Den er udsendt til byggeudvalget i dag. 

Proces for gårdrummene og tryghedsgranskning: Gårdrumsbazar i maj, tilretning, mockup 1, 

tryghedsgranskning, præsentation for byggeudvalget, mockup 2, tilretning, præsentation for 

beboerne, opfølgning. 

Leif: Beboerne var ikke bredt repræsenteret på gårdrumsbazarerne. Jeg er bange for, om det kan 

give uro senere. 

Snak om opgangsambassadører, samarbejde med foreningerne, mulighed for bredere 

kommunikation. Pointerne fra workshoppen i august skal bruges. 

Tjekliste fra granskningen – ting der skal ændres eller være fokus på i det projekterede: 

Adgang 

Belysning 

Parkering 

Blokkens ydervæg 

Beplantning 

Ad 5) 

Rosita: Der har været afholdt opgangsmøder for beboerne i A7 og D4 i denne uge. Flot fremmøde 

(knap 1/3 af lejemålene var repræsenteret). Bred kommunikation på mange platforme og flere 

sprog. Generelt virkede opsøgende arbejde rigtig godt. Intime møder ift. hvis det havde været 

blokmøder. 

Der har været afholdt forskellige beboeraktiviteter, fx tegnekonkurrence, fuglehusmaling, 

sommerfest, indvielse af infocenter, vandtårnsarrangement, 50+information, beboeraften. 

Ad 6) 

- 

Næste møde:  

Der indkaldes til næste byggeudvalgsmøde, når der er emner at tage fat på. 


