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Velkommen til marts’ infoblad

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

Denne gang kan du blandt andet læse om 
bannere, døre og afspærringer, der ikke 
respekteres.

God læselyst!

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Hvor langt er vi? 

Gårdrummet mellem A6 og A7 blev lukket af 
den 16. marts. I den forbindelse har vi henvist 
beboerne i området til parkering langs Hasle 
Centervej i den periode, hvor arbejdet står på. 

Lige nu er vi i gang med at gøre klar til ned-
brydningen i gårdrummet mellem A6 og A7. 
Selve nedbrydningen regner vi med, at vi kan 
gå i gang med i uge 15 efter påskeferien. 



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  
Faten, som er Spørg mig!-medarbejder, i Infocenteret.

INFOCENTERET 
HOLDER LUKKET  
I PÅSKEFERIEN  

(UGE 13)

Nye døre ind til lejlighederne

I forbindelse med renoveringen får I jo alle 
sammen nye døre ind til jeres lejligheder 
(undtagen jer, der allerede har fået skiftet ud 
til sikkerhedsdøre). Vi har fået flere spørgsmål 
om, præcis hvilke døre der blevet sat i. Vi 
skriver det her i infobladet, så snart vi kender 
et modelnummer.

Film om renoveringen

Der skal laves en film om renoveringen, som 
blandt andet skal bruges som dokumentation 
til Landsbyggefonden. Derfor vil I muligvis 
møde LionArt med deres kameraer engang 
imellem. LionArt skal også filme med drone - 
første gang bliver formentlig den 26.-27. marts 
- hvis vejret er til det. Dronen filmer ikke tæt 
på lejligheder eller personer.

Bannere er blevet hængt op

I uge 10 blev der hængt bannere op på C4 (ud 
mod Ringvejen) og A3 (ud mod Ryhavevej/
Rymarken). På den måde kan resten af byen 
også se, at der sker noget inde bag jordvol-
dene.

Beboerveje

Adgangsvejene omkring blok A6 og A7 har 
ændret sig lidt i forhold til, hvad vi ellers har 
meldt ud. Se den vedhæftede tegning.

Afspærringer skal respekteres

Håndværkerne på byggepladsen oplever 
ofte, at byggepladshegn og afspærringer ikke 
bliver respekteret i området. 

Skilte bliver fjernet og byggepladshegn og 
afspærringer bliver flyttet på, ødelagt eller 
sparket ned. Vi bruger mange timer dagligt på 
at sætte skilte op og rette op på eller udskifte 
ødelagte byggepladshegn. 
 
I sidste uge var der fx en ung mand, der ikke 
respekterede byggepladshegnet og havde 
bevæget sig ind på byggepladsen midt i ar-
bejdstiden. Han kom meget tæt på en grave-
maskine, der vejer 30 tons og flytter på store, 
tunge mængder jord. Det er farligt!
 
Vi skal bede jer om endnu engang at tale 
med de unge mennesker om, hvor vigtigt det 
er, at man respekterer afspærringerne.



Hasle Centervej 

Affaldscontainer

Hasle Centervej nr. 271-279

Hasle Centervej nr. 231-239


