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Velkommen til majs infoblad

Her får du det 12. infoblad om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven.

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

God læselyst!

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Hvor langt er vi? 

I gårdrummet mellem A6 og A7 er vi stadig i 
gang med nedbrydning.

Den 4. juni starter vi op på det næste gårdrum 
mellem A4 og A5. Se kortet på næste side. Vi 
starter ud med såkaldt miljøsanering, derefter 
bryder vi beton ned, og til sidst bygger vi det 
nye gårdrum op.

Vi har jo fjernet en del jord på arealet bagved 
A7. Her vil vi snart gå i gang med at etablere 
flere parkeringspladser.

Affald 

Det er rigtig vigtigt, at I sørger for altid at 
smide jeres affald i en affaldscontainer, og 
IKKE på jorden. Vi risikerer problemer med 
både rotter og måger, hvis der flyder affald i 
afdelingen. 

I forbindelse med renoveringen kan det mulig-
vis være nødvendigt at gå lidt flere skridt, når 
I skal finde en container - men vi håber, at I vil 
tage de ekstra skridt for vores alle sammens 
skyld :)

Blokmøder

Vi har i sidste uge udsendt invitationer til 
blokmøder til A4, A5 og D3. Som bekendt har 
vi indtil nu afholdt opgangsmøder, men da 
det koster ret mange ressourcer for os med-
arbejdere at afholde så mange møder, så vil 
vi forsøge at spare lidt ved at afholde blok-
møder i stedet - og når vi så har afholdt dem, 
vil vi evaluere på, om de kan tiltrække lige så 
mange beboere, for det skal jo stadig gerne 
være attraktivt for jer at komme. 

Én ting er sikkert - møderne er stadig lige så 
relevante for jer og lige så nærværende i sit 
indhold. Og der er stadig plads til at stille alle 
de spørgsmål, I må have til både små og store 
emner og udfordringer.

Vi håber at se mange af jer den 29. maj :) 



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.

Den 4. juni går vi i gang med næste gårdrum 

Snart er vi klar til at gå i gang med renoveringen af gårdrummet mellem A4 og A5. På kortet herunder 
kan du se, hvilken betydning det får for adgangsforholdene i området. De gule streger er beboerstier.

  Hasle Centervej 211-219

  Hasle Centervej 171-179

P

Parkering og adgang 
forbudt fra mandag 

den 4. juni 2018 
kl. 7.00

Byggeplads

Adgang forbudt

Parkering

Parkering

Beboervej 
på P-niveau

Byg Op holdt åbent hus

Den 9. maj havde Byg Op inviteret til åbent hus 
i Infocenteret. Her kunne man komme at høre 
om mulighederne for at få et job i forbindelse 
med renoveringen. Det var en rigtig hyggelig 
dag.

Kunne du ikke være med den 9. maj, og vil du 
gerne vide mere om, hvilke muligheder du har 
for at få et job i forbindelse med Tryghedsreno-
veringen, så ring til Anette Nitschke eller Maria
Aagaard Jensen fra Byg Op. Du kan ringe til
Anette på 2624 0363 og Maria på 3135 3639.


