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Velkommen til januars infoblad

Her får du det ottende infoblad om Tryg-
hedsrenoveringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse om, 
at renoveringen nu for alvor er i gang, og du 
kan se en tidsplan for den første etape af 
renoveringen.

God læselyst :)

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Så er vi i gang! 

Anden del af mockuppen ved Hasle Cen-
tervej 271 startede op lige efter juleferien - og 
dermed er Tryghedsrenoveringen nu i gang. 

Som bekendt er mockuppen en prøve på 
renoveringen, hvor vi bliver kloge på, hvordan 
vi bedst håndterer nedbrydning osv., når vi går 
i gang med resten af gårdrummet.

Opgangsmøder for blok A6

Beboerne i blok A6 (Hasle Centervej 231-239) 
fik i sidste uge invitationer til opgangsmøder. 
På møderne vil de blive klogere på arbejdet 
omkring lige præcis deres opgange. På den 
måde er beboerne klar til, at håndværkerne 
inden længe går i gang på først den ene side 
af deres blok og dernæst den anden side. 

Bor du i blok A6, og har du ikke hørt om op-
gangsmøderne, så prøv at kigge i din post-
kasse. Du kan også henvende dig i Infocen-
teret, så kan Rosita fortælle mere.



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.

Afspærringer

Vi oplever desværre allerede, at de afspærrin-
ger, der er blevet sat op omkring Hasle Cen-
tervej 271, ikke bliver respekteret. Vi beder 
jer om - af hensyn til jeres egen sikkerhed - at 
respektere de afspærringer, vi sætter op i 
forbindelse med renoveringen. Tal også meget 
gerne med jeres børn om, hvor vigtigt det er, 
at de holder sig på den rigtige side og ikke 
kommer for tæt på bl.a. de store maskiner.

Tidsplan for første del af renoveringen

Sammen med dette infoblad får I en overord-
net tidsplan for første etape af Tryghedsreno-
veringen - den del, der handler om de første af 
de høje blokke. 

Har du spørgsmål til tidsplanen, så kom 
endelig over i Infocenteret, vi vil meget gerne 
fortælle mere.

Parkering under den nye byggeplads

Snart begynder vi på at etablere byggeplads 
mellem A5 og A6 (i den såkaldte grønne kile). 
Det betyder, at parkeringspladserne herunder 
lukkes af. 

Fra mandag den 22. januar skal vi bede jer 
om at finde andre steder at parkere. Der vil 
blive opsat skilte, så I ikke er i tvivl om, hvor I 
må parkere, og hvor I ikke må.
 
Vi går snart i gang med at etablere parkerings-
pladser på den modsatte side Hasle Cen-
tervej, som I meget gerne må bruge.

Her etablerer vi 
midlertidig

skråparkering

Infocenteret

A5
A6

A7

Hasle Centervej
Hasle Centervej

Her kan du parkere

Fra mandag den 22. januar bliver denne p-kælder spærret helt af. 
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Mock up ved 
Hasle Center-
vej 271 (A7) 
påbegyndes

Arbejdet med at 
lave byggeplads 
mellem blok A5 og 
A6 påbegyndes

Renovering af resten 
af gårdrummet mel-
lem blok A6 og A7 
påbegyndes

Arbejdet med at lave 
et nyt fælleshus på 
Rymarken påbegyn-
des

Renovering af gård- 
rummet mellem blok 
A4 og A5 påbegyn-
des


