
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 4. JULI 2018 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Leif Scherrebeck (Afdelingsbestyrelsen + Organisationsbestyrelsen) 

Katja Hillers (Organisationsbestyrelsen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Allan Søstrøm (Østjysk Bolig) 

Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 

Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.)  

Dagsorden: 

1) Beboerforhold  

2) Status på projektet, tidsplan mm. 

3) Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1) 

Rosita: E&P har ansat en pladsmand og en lærling siden sidst. Underentreprenører er også 

begyndt at rekruttere i afdelingen. 

Der er ikke så mange henvendelser fra beboere pt. Nogle spørger om sammenhængen mellem 

Tryghedsrenovering og ghettoplan. Vi forsøger at holde de to projekter adskilt. 

Der går rigtig mange mennesker igennem byggepladsen på trods af skiltning. Rosita prøver at få 

dem, hun ’fanger’, i snak. 

Vi har fået en henvendelse fra foreningen ’Sammen gror vi’, som gerne vil samarbejde med os. De 

har bl.a. lavet beboerhaver i Skanderborg tidligere. Vi skal have set på, om det koster os noget at 

være med – og om det passer ind i planerne. Kim og Allan ser på det. 

Leif: Hvornår får vi præsenteret gårdrummene? 

Rosita: Vi vil præsentere det første (ml. A7 og A6) efter sommerferien. Vi vil indkalde beboerne til 

et møde mellem blokkene i den forbindelse. Så snart de ligger klar, kan beboerne også henvende 

sig i Infocenteret og se dem.  

Ad 2) 

Kristian: I gårdrummet ml. A7 og A6 er man i gang med at afstive, inden der skal køres jord på. 

Derudover er der forskelligt arbejde i forbindelse med flytning af et transformerhus. Desuden 

ændres der i eksisterende kloaksystem. 

Leif: Det er svært for beboerne at forstå, hvad der sker – både når de ikke kan se, hvad der 

præcist bliver arbejdet med, og når de kan se, at tidligere tidsplaner ikke overholdes. Måske skal vi 

forklare yderligere i et infoblad om det ’usynlige’ arbejde. 



Kristian: Bag A7 er vi snart klar til det afsluttende arbejde. 

Mellem A5 og A4 skal vi, efter svalerederne er blevet fjernet, i gang med yderligere miljøsanering 

og nedrivning. Svaleungerne er heldigvis lige flyttet hjemmefra, så rederne kan fjernes, inden 

forældrene skal i gang med kuld to. 

Vi arbejder stadig med at få lokalplanen på plads for området, hvor det nye fælleshus skal bygges. 

Der er sikkerhedsrundering hver fredag, hvor vi tager en runde på byggepladsen/i området og 

sikrer os, at området er sikkert at færdes i. 

Der er taget beslutning om de nye døre til lejlighederne. Det bliver Daloc S43 Sikkerhedsdøre. De 

samme døre, som vi har brugt, når vi har skiftet ud, i den senere tid. Vi har endnu ikke oplevet 

indbrud de steder, vi har sat dem ind. Vi starter udskiftningen i de lave blokke til september. Der 

skiftes selvfølgelig ikke i de lejligheder, der allerede er skiftet i. Der skal laves 6-ugersvarsling klar, 

Vibeke laver udkast i næste uge. 

E&P har bekræftet, at de udenlandske arbejdere, der er i afdelingen, arbejder på dansk 

overenskomst. 

 

Der er indkaldt til næste møde den 15. august. Her planlægger vi de næste mødedatoer. 


