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OBS: 
For at benytte 
vaskeriet i A5, 
skal man igen-

nem nr. 211

Velkommen til aprils infoblad

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

Denne gang kan du blandt andet læse om 
tremmerum, adgangsveje og Byg Op.

God læselyst!

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Hvor langt er vi? 

I gårdrummet mellem A6 og A7 er vi gået i 
gang med nedbrydning efter, at vi i noget tid 
har ventet på en tilladelse til at rive ungdoms-
boligerne ned. Ventetiden har vi brugt på det 
forberedende arbejde og på miljøsanering af 
gårdrummet. 

Nedbrydningen starter med, at vi først river 
ungdomsboligerne ned, og vi går derefter i 
gang med nedbrydning af resten af gårdrum-
met.

På bagsiden af A7 er vi i gang med at flytte 
noget jord. Der skal senere være parkerings-
plads her.

Kom og mød Byg Op i Infocenteret 

Onsdag den 9. maj inviterer Byg Op sammen 
med Enemærke & Petersen på forfriskninger 
i Infocenteret fra klokken 13 og et par timer 
frem. Alle er velkommen! 

Arrangementet er især en mulighed for at 
høre om de job- og lærepladsmuligheder, der 
er i Tryghedsrenoveringen.
 
Hvis du ikke har mulighed for at komme den 
9. maj, men gerne vil arbejde eller have en 
læreplads inden for byggebranchen, kan 
du altid ringe til Anette Nitschke eller Maria 
Aagaard Jensen fra Byg Op. Du kan ringe til 
Anette på 26 24 03 63 og Maria på 31 35 36 
39. 

Tremmerum

I forbindelse med renoveringen er vi nødt til 
at inddrage nogle af jeres nuværende trem-
merum. Vi bygger selvfølgelig nye til dem, der 
skal afgive et rum.
 
18 beboere i blok A6 har lige fået besked om, 
at de skal have nye tremmerum. Og inden 
længe kommer der besked til en række be-
boere i A5. Hold øje med jeres postkasser :)



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.

Adgangsveje 

Herunder får I en opdateret tegning over adgangsvejene omkring A5, A6 og A7.

Hasle Centervej nr. 271-279

Hasle Centervej nr. 231-239

Hasle Centervej 

Både job og tryggere område

To af de beboere, der har fået arbejde i Tryghedsrenoveringen, er 
ægteparret Nasima Safi og Tahcill Paindazoye. De er begge ansat 
hos Enemærke & Petersen, der er totalentreprenør på Trygheds-
renoveringen. 
Nasima og Tahcill kommer fra Afghanistan og har boet i Bispeha-
ven i 13 år. De har 5 børn.   
Nasima og Tahcill hjælper med at holde skurbyen og håndvær-
kernes frokoststue pæn og ren.
”Jeg er glad for at være blevet ansat i en renovering, som er med 
til at gøre mit område til et tryggere område,” fortæller Tahcill. 
Nasima er enig med sin mand og tilføjer: ”Vores børn er glade 
for, at vi har fået arbejde, og det hjælper også på økonomien. Jeg 
er også glad for, at mine arbejdstider er fleksible og jeg selv kan 
planlægge mit arbejde.” 
Nasima og Tahcill har lige gennemført et rengøringskursus på 
Aarhus Tech. 


