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Velkommen til februars infoblad

Her får du det niende infoblad om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse om 
parkering, affald og sikker skolevej.

God læselyst :)

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Hvor langt er vi? 

Vi er stadig godt i gang med mockuppen ved 
Hasle Centervej 271, som går efter planen. Vi 
går i gang med resten af gårdrummet mellem 
A6 og A7 cirka midt i marts. Det vil sige, at 
gårdrummet - og dermed også parkerings-
pladserne derinde - vil blive lukket af inden da.

Derudover er vi i gang med at lave bygge-
plads mellem A5 og A6, så dette gårdrum er 
helt afspærret. Vi er så småt gået i gang med 
at nedbryde betonen. Dette meget larmende 
arbejde er vi færdige med omkring den 23. 
marts.

Hasle Centervej lukkes i uge 10

I uge 10 (i begyndelsen af marts) skal vi 
have fjernet broen over Hasle Centervej. Det 
betyder, at gennemkørsel ikke vil være muligt 
i den periode. Man vil kunne køre ind fra hver 
side, og ind i de gårdrum, der ikke er luk-
ket af, men man kan ikke komme hele vejen 
igennem.

På billedet her til venstre kan du se, hvor der 
spærres af. Og på næste side kan du læse 
om, hvilken betydning broens fjernelse har for 
den sikre skolevej til Ellekærskolen.

Afspærring

Afspærring

Broen



Parkering

Lukningen af gårdrummet mellem A5 og A6 i 
forbindelse med omdannelsen til byggeplads 
har givet pres på de øvrige parkeringspladser 
i området. Vi har lavet nye parkeringspladser 
langs Hasle Centervej, som I meget gerne må 
bruge. Vi har også åbnet ind til de garager, 
der ikke længere er udlejet, og disse må I 
også gerne bruge.

I må til gengæld ikke parkere, hvor der ikke 
er parkeringspladser. Det er både til gene for 
de andre beboere, og det kan potentielt være 
farligt, hvis en bil holder således, at brand-
væsenet for eksempel ikke kan komme frem 
til en eventuel brand. Hvis en bil holder ulov-
ligt parkeret, kan vi være nødt til at kontakte 
politiet for at få den fjernet.

Affald

Hvis du ikke kan komme til at smide dit affald i 
de nedgravede containere i dit eget gårdrum, 
så smid det i containeren i nabogårdrummet.

Storskrald kan stilles på den dertil indrettede 
plads mellem A3 og A4.  

Sikker skolevej

Som nævnt fjernes broen over Hasle Cen-
tervej i uge 10. Det betyder, at mange af 
Bispehavens børn skal finde en ny skolevej. 
Vi har talt med Morten Dam Madsen, som er 
skoleleder på Ellekærskolen. Han har efter 
vores information skrevet følgende besked til 
skolens forældre:

“Kære forældre
 
Lige om lidt starter et stort og omfattende 
renoveringsarbejde i Bispehaven og på Hasle 
Centervej. Det betyder, at gangbroen over 
Hasle Centervej rives ned, og Hasle Centervej 
bliver endnu mere trafikeret, fordi der nu også 
etableres parkeringspladser derude.
 
Det har betydning for den sikre skolevej fra 
Bispehaven til Ellekærskolen.
 
Vi anbefaler, at børnene indtil videre går i 
skole via det store lyskryds ved Ringvejen og 
Jernaldervej.
 
Vi anbefaler ikke, at børnene anvender tunnel-
len under ringvejen.
 
Ellekærskolens skolepatrulje vil indtil videre 
blive placeret ved lyskrydset. De hjælper ele-
verne med at passere Ringvejen på en sikker 
måde.
 
Lærerne gennemgår trafikregler i klasserne.
Færdselspolitiet er orenteret om en forøget 
morgentrafik ved krydset.

Som forældre kan I:

• Tale om sikker trafik med jeres børn
• Følge eleverne i skole et par gange
• Sørge for, at eleverne har reflekser på tøj 

og taske
• Opfordre til, at børnene følges med kam-

meraterne i skole.”

Vi håber, at I forældre er trygge ved denne 
løsning. 

Når Bispehaven genopbygges, er sikker 
skolevej ét af de emner, vi tager med, så vi 
efter renoveringen igen har en god og sikker 
skolevej for Bispehavens børn.



Byggeplads og adgangsforhold 

Vi har lavet et kort, der viser, hvordan ad-
gangsforholdene omkring byggepladsen kom-
mer til at se ud. Har du spørgsmål, så kom 
endelig ned i Infocenteret!

Keglemænd

Nogle af Bispehavens mange børn brugte lidt 
af deres vinterferie på at lave keglemænd til 
Enemærke & Petersen. Keglerne blev lavet 
som selvportrætter, og de skal symbolisere, 
at Bispehavens børn passer på byggeplad-
sen. Hold øje med mændene ude i området :)



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.

Gårdrummet mellem A6 og A7

Vi går snart i gang med at forberede nedbryd-
ningen af betonen i gårdrummet mellem A6 og 
A7, hvor vi også er i gang med mockuppen. I 
den forbindelse begynder vi at miljøsanere de 
tomme ungdomsboliger, der ligger i mellem de 
to blokke. Dette arbejde begynder i starten af 
marts. Det kommer til at larme lidt, men burde 
ellers ikke genere på andre måder.

Opgangsmøder

Den 23. og 24. januar holdt vi opgangsmøder 
for beboerne i blok A6, således at de er ve-
linformerede, inden vi midt i marts går i gang 
med renoveringen af hele gårdrummet mellem 
A6 og A7. Til nogle opgangsmøder var der 
rigtig mange beboere, til andre var der faktisk 
slet ingen.

Vi håber, at der kommer rigtig mange, når vi til 
maj/juni vil afholde opgangsmøder for bebo-
erne i blok A4 og A5 og rækkehusene derimel-
lem, inden vi går i gang med gårdrummet her. 
Det er på opgangsmøderne, I får den informa-
tion, der er rigtig relevant for lige netop jeres 
opgang om arbejdet deromkring.

Infocenteret

Infocenteret har ændret lidt i sine åbnings-
tider. De ser nu således ud:

Mandag-torsdag: 10-12 
Fredag: 8-10

Kom endelig forbi de røde containere, hvis du 
har spørgsmål eller kommentarer til noget i 
forbindelse med renoveringen. Vi har kaffe på 
kanden :)


