
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 30. NOVEMBER 2017 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Leif Scherrebeck (Afdelingsbestyrelsen + Organisationsbestyrelsen) 

Katja Hillers (Organisationsbestyrelsen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Jesper Finderup (Enemærke & Petersen) 

Carsten Mortensen (Viggo Madsen) 

Esben Trier Nielsen (Link Arkitektur) 

Anita Munch (byMunch Landskabsarkitektur) 

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) Tryghedsproces/-granskning 

5) Beboerforhold 

6) Eventuelt 

Referat: 

Ad 1) 

Kristian: Status er mere eller mindre den samme som sidst – der projekteres videre, men vi er ikke 

i jorden endnu. Der er nyt ift. lokalplanen ved Rymarken – den kommer kun til at indbefatte stykket 

fra Ryhavevej op til Hasle Centervej. 

Vi har talt med kommunen om, at man kan opstarte mageskifte snarest. Der er byggetilladelse for 

de første tre gårdrum. 

Ad 2) 

Jesper: Nedbrydning starter den 3. januar. Der etableres byggeplads i den grønne kile (ml. A5 og 

A6). Renovering vil tage cirka seks måneder pr. gårdrum. Det første gårdrum vil formentlig tage lidt 

længere tid end de næste. 

Leif: Der er rigtig mange, der spørger til parkering.  

Jesper: Vi er klar over, at det bliver et stort emne. Vi gør, hvad vi kan for at skaffe så mange ekstra 

pladser som muligt, både i afdelingen og på kommunens arealer. Der laves et 

parkeringsbalanceregnskab. 

Ad 3)  

Anita: Udkast til planer for gårdrum. Forskellige oplevelser i hvert gårdrum.  



Anita: Gårdrum ml. A1 og A2: Denne kaldes Jordhaven. Der laves parkeringspladser to steder – ud 

mod vejen og inde i gårdrummet. Jordpukler rundt omkring, legeområde med bl.a. legehus, 

tunneller (som formentlig skal belyses, så de ikke bliver utrygge), lerovn, siddetrappe. Der skal 

plantes frugttræer i dette gårdrum. Ligusterhække ved opgangshaver og rækkehusene. Evt. en 

anden hæktype, da klipning er dyrt – Anita kigger på det. Debat om, hvorvidt der skal laves private 

haver foran rækkehusene eller ej. Desuden er der vedbend, div. bunddække (spiselige).  

Leif: Ift. tilgængelighed: Skråningen på parkeringspladserne er en udfordring. 

Anita: Der er ca. 4 meter fra Hasle Centervej op til rækkehusene. Det betyder, at der vil være lidt 

hældning på parkeringspladserne også. Vi laver det, så vi holder os til lovkravene. 

Kristian: Vi har talt om at lægge handicapparkeringspladserne så fladt som muligt. Vi har det med i 

vores overvejelser, og vi forsøger hele tiden at optimere. 

Det aftales, at når Anita er færdig med at tegne, så indkaldes der til et møde om tilgængelighed, 

hvor Anita, Carsten, Kristian og Leif deltager. Leif sender datoforslag til Kristian. 

Anita: Næste gårdrum – mellem blok A3 og A4. Dyrkningshave med drivhuse – flere sat sammen. 

Man overvejer at bruge polycarbonat eller hærdet glas i stedet for alm. glas. Espalier. Parasoller af 

stål. Betonmøbler. Sandkasser og dyrkningsbede. Særbelysning. Der skal laves megaskilte – 

beboerne skal inddrages heri. Hække og stauder – stedsegrønt.  

Anita: Næste gårdrum – mellem blok A4 og A5. Vand- og ildhave. Vi håber at kunne bruge toppen 

af stålbroen, som alligevel skal rives ned og på den måde genbruge historien. Jordvolde. Vandleg. 

Bålplads. Grill og bordebænkesæt. Master med spots. Lønnetræer i røde nuancer.  

Kristian: Der føres tomrør ud til alle p-pladser, så vi er klar til elbiler. 

Kim: Hvad med vinden herude? Det blæser meget i Bispehaven. 

Anita: Vi vil lave spredte plamager af træer blandt andet. Ikke for mange lange lige flader. 

Esben: Facader på A1. Indgange på denne blok vil være i samme plan som pt. Der er umiddelbart 

ikke lysgennemgang. 

Leif: Det kan være et problem med lyset – denne blok er nemlig den, der er hårdest ramt ift. 

kriminalitet.  

Esben tager det input med videre. 

Esben: Facader på A2. Kun parterreetagen er synlig udefra fra begge sider. Der arbejdes med 

nogle bærende vægge, som man gerne vil fjerne/erstatte. 

Esben: Facader på A3. Nyt selskabslokale ligger i den ene ende (dobbelthøjt rum, apteret). 

Esben: Facader på A4. Vi har et stort rum ud mod Hasle Centervej. Vi skal huske lysgennemgang i 

de opgange, hvor der er indgang på forskellige niveauer.  

Esben: Facader på A5. Altansiden vender mod den grønne kile. Her er også én opgang med 

indgang på forskellige niveauer. 

Esben: Facader på A6. Her er også et stort rum ud mod Hasle Centervej. 

Esben: Facader på A7. Vaskeri i den ene ende. 



Opsamling: Alle facader og alle blokke er altså forskellige, og mange har forskellige udfordringer, 

som der arbejdes med. 

Esben: Gennemgang af et dobbelthøjt rum, ikke apteret.  

Ad 4) 

Jesper: Gennemgang af tryghedsgranskning: Overskrifterne er: Synlighed, overskuelighed og god 

belysning ved bl.a. stier. Sikring imod graffiti. Belysning skal testes af. Storskraldsområdet – godt 

belyst, aflåst eller ej? Stier skal være synlige fra blokkene. Belysning i opgangene. 

 

Ad 5) 

Rosita: Vi er i gang med en proces omkring den grønne kile. 

Kim: Vi vil blandt andet involvere Børneby Ellekær. 

Rosita: Der ligger en stor opgave i at få beboerne til at bruge den grønne kile, når den er færdig. 

Kim: Måske kunne skolen lægge nogle idrætstimer her. 

 

Ad 6) 

Der indkaldes til næste møde i byggeudvalget, når der igen er noget relevant at tage fat på. 

Formentlig i starten af det nye år, når det fysiske arbejde er gået i gang. 

 


