
Vi har nu afholdt alle seks opgangsmøder for jer i Blok A7 og D4. Det var nogle rigtig gode møder, og det 
var dejligt at møde så mange af jer.

På disse sider har vi samlet de væsentligste informationer fra møderne til jer.

Mange hilsner fra Rosita (Enemærke & Petersen) og Kristian (Østjysk Bolig)

Kære beboere på  
Hasle Centervej 241-279

Tidsplan

På opgangsmøderne fortalte vi, at vi håbe-
de at kunne starte på den anden del af 
mockup’en (prøven ved HCV 271) i starten af 
november. Det har siden vist sig, at det des-
værre ikke er muligt at starte før januar 2018 
på grund af nogle godkendelser fra Landsbyg-
gefonden. 

Det betyder, at starttidspunktet for opstart af 
renoveringen af resten af gårdrummet mellem 
Blok A7 og A6 også rykker sig. Vi forventer at 
gå i gang med renoveringen af hele gårdrum-
met omkring marts/april 2018. Vi forventer, at 
gårdrummet mellem Blok A7 og A6 står helt 
færdigt omkring november/december 2018. 

Mockup’ en ved 271 

Til januar går håndværkerne i jorden ved Has-
le Centervej 271, hvor der tidligere har været 
lavet en lille mockup, som bestod af en prøve 
på forskellige mursten. 

Anden del af mockup’en er den store del - der 
bliver lavet en prøve på renoveringen af be-
tondækket og på, hvordan den bedst hånd-
teres omkring en opgang. Betonen ved opgan-
gen fjernes og der laves en ny facade nederst 
på bygningen - både foran og bagpå.



DENNE RENOVERING FINAN-
SIERES AF MIDLER FRA LANDS-

BYGGEFONDEN OG INFRASTRUK-
TURPULJEN. PENGENE KAN KUN 
BRUGES TIL AT SKABE TRYGHED I 

UDEOMRÅDERNE - DE KAN ALTSÅ 
IKKE BRUGES TIL FX NYE KØKKENER 

ELLER BADEVÆRELSER.

Arbejdstider, støj mm.

Det larmende arbejde vil blive lavet på hver-
dage mellem klokken 7.00 og 16.00. Da der 
er rigtig meget beton, der skal nedbrydes, vil 
arbejdet komme til at larme og støve en del.  
 
Vi ved, at det vil blive træls i perioder, men det 
bliver rigtig godt, når det er ovre - og vi skal 
nok tage så meget hensyn til jer, som muligt.

Gårdrum

Gårdrummet mellem Blok A7 og A6 har af 
landskabsarkitekten fået navnet Vindhaven. 
Når arkitekten har tegnet gårdrummet helt 
færdigt (bl.a. med input fra gårdrumsbaza-
rerne i maj), så vil I få tegningerne at se.

Der bliver også lavet små opgangshaver ved 
hver opgang. Vi vil gerne have jer til at vælge 
mellem tre modeller for, hvordan jeres op-
gangshaver skal se ud. For at renoveringen 
kan lykkes, er det vigtigt, at I tager ejerskab 
over og bruger det kommende gårdrum og 
opgangshaverne. 



Adgangsforhold

Når vi arbejder på en opgang, vil der være 
ændrede adgangsforhold i en periode. Det 
betyder, at der fx kan være spærret for ud- og 
indgang på den ene side af bygningen. Der vil 
dog altid være mulighed for at komme til og 
fra sin bolig på enten den ene eller den anden 
side af bygningen. Vi vil sørge for at skilte 
tydeligt (se eksempel herunder), så I aldrig er i 
tvivl om, hvilken indgang I skal bruge.

Fællesområder

Når vi går i gang med at arbejde i opgangene, 
vil I få besked om, når der skal flyttes ting fra 
fællesområderne, for at vi kan komme til (fx 
cykler og barnevogne, der står i rummet med 
postkasser). 

Jeres postkasser vil også blive flyttet til en an-
den væg, så I stadig har agang til dem. Hold 
øje med opslag i opgangene.

Udskiftning af døre

I forbindelse med renoveringen skal alle lej-
ligheder have nye indgangsdøre. I får alle sik-
kerhedsdøre med ny karm. Vi er ved at finde 
ud af, præcis hvilken model det bliver - når vi 
ved det, hører I om det.

Parkering og cykelparkering

I forbindelse med mockup’en vil nogle parke-
ringspladser blive spærret af, og når renove-
ringen af hele gårdrummet går i gang, vil der 
blive helt lukket for indkørsel til parkeringsare-
let mellem A6 og A7. 

Vi vil løbende informere jer om, hvor I kan 
parkere i stedet, men der vil blive perioder, 
hvor det vil være mere bøvlet. 



Rosita Ahmadian, Enemærke & Petersen

Fatan ElYoussef, Spørg mig!-medarbejder

Vaskeri i 271

Du vil stadig vil kunne bruge vaskeriet i kælderen under HCL 271, men under renoveringen kommer vi 
til at afspærre den dør, der er vist på tegningen. Du skal derfor bruge døren fra kælderen. Hvis du ikke 
har en nøgle til kælderen under 271, skal du henvende dig til Driftscenteret og få en midlertidig nøgle. 

Mere info

Husk, at I altid kan komme ned i Infocenteret 
og få mere information om Tryghedsrenove-
ringen - Rosita og Fatan er klar til at hjælpe.

I kan også ringe til os på 61 16 67 31 eller 
sende os en mail på tryghed@ojba.dk.


