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I ugerne 28, 29 
og 30 vil håndvær- 
kerne afvikle ferie, 

og derfor vil der ikke 
være så meget aktivitet 

på byggepladsen i  
de uger :)

Velkommen til junis infoblad

Her får du det 13. infoblad om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse om 
svaler, blokmøder og ghettoplan.

Vi holder ferie i juli, og derfor kommer næste 
infoblad først i august.

God læselyst og rigtig god sommer!

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Hvor langt er vi? 

Den 4. juni lukkede vi gårdrummet mellem A4 
og A5. Du kan læse mere om dette gårdrum i 
boksen her til venstre. 

I gårdrummet mellem A6 og A7 er vi ved at 
være helt færdige med nedbrydningsarbejdet. 
Vi regner med, at jordarbejdet starter op i sep-
tember. Indtil da arbejder vi med at forstærke 
bygningerne, så de kan holde til det tryk, der 
vil komme på dem, når vi begynder at fylde 
jord på i gårdrummet. 

Mellem A7 og ungdomsboligerne på Rytoften 
begynder vi inden længe på belægningsarbej-
det. Vi regner med at være helt færdige her 
omkring oktober 2018.

Arbejdet med opgravning af strømkabler, der 
er i gang på Hasle Centervej, er færdigt snart. 
Vær OBS på, at det ikke er Enemærke & Pe-
tersen, der udfører dette arbejde.

Svaler

Måske har du lagt mærke til, at vi har arbejdet 
lidt langsomt i det gårdrum, vi spærrede af 
først på måneden mellem A4 og A5. Det skyl-
des, at vi blev gjort opmærksom på, at der var 
svalereder i parkeringskælderen, og at vi ikke 
kunne gå i gang med arbejdet uden tilladelse 
fra Miljøstyrelsen. 

Vi tog derfor kontakt til Miljøstyrelsen og søgte 
om dispensation til at få rederne fjernet. Den 
har vi nu fået, så nu kan vi komme rigtigt i 
gang med arbejdet i det gårdrum.



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.

På kortet kan du 
se, hvordan ad- 

gangsvejene omkring 
renoveringen ser 

ud pt.

Infocenteret holder 
sommerferie i uge 28, 
29 og 30. Husk, at du 

altid kan sende en 
mail til  

tryghed@ojba.dk :) 

Blokmøder 

Den 29. maj holdt vi blokmøder for beboerne 
i A4, A5 og D3. Møderne var velbesøgte, 
og fordi der var flere deltagere end ved op-
gangsmøderne, blev der stillet flere forskel-
lige spørgsmål. Vi regner med, at vi fortsætter 
med at afholde blokmøder i stedet for op-
gangsmøder, når det bliver de næste blokkes 
tur.

Hasle Centervej nr. 271-279

Hasle Centervej nr. 231-239

Hasle Centervej 

Indkørsel til parkering 

Ghettoplanen og Tryghedsrenoveringen

Rigtig mange af jer har hørt, at Byrådet har 
besluttet, at der i forbindelse med Ghetto-
planen skal rives tre af de høje blokke ned og 
at tre af de lave blokke skal omdannes. 

Vi har fået rigtig mange spørgsmål om, 
hvordan disse planer påvirker Tryghedsreno-
veringen. Svaret er, at vi ikke ved det endnu. 
Når der er nyt om ghettoplanen, vil I høre fra 
Østjysk Bolig, som løbende vil opdatere jer. 
Husk på, at tidshorisonten er 12 år; det er først 
i 2030, vi skal være nede på de 40 procent 
almene boliger i Bispehaven.

Tryghedsrenoveringen fortsætter derfor som 
hidtil, men vi har lavet en ændring i tids-
planen. Det betyder, at vi allerede primo 2019 
regner med gå i gang med at renovere ved de 
lave blokke, samtidig med, at vi arbejder på at 
færdiggøre gårdrum ved A7 til A4. I vil få mere 
information om den ændrede tidsplan på den 
anden side af sommerferien.


