
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 19. SEPTEMBER 2018 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Leif Scherrebeck (Afdelingsbestyrelsen + Organisationsbestyrelsen) 

Else Christensen (Organisationsbestyrelsen) 

Magnus Borst (Organisationsbestyrelsen) 

Michael Ekmann (Enemærke & Petersen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Esben Trier Nielsen (Link Arkitektur) 

Anita Munch Jensen (ByMunch Landskabsarkitektur) 

Tariq Gholam (ByMunch Landskabsarkitektur) 

Allan Søstrøm (Østjysk Bolig) 

Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 

Kim Kjærgaard (Østjysk Bolig) 

Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.)  

Dagsorden: 
1) Status på byggesagen (ME) 

2) Byggeplads/parkering (ME) 

3) Tidsplan (ME) 

4) Dobbelthøje rum (ETN) 

5) Mock-up (ETN) 

6) Præsentation gårdrum 3 og 5 (AMJ) 

7) Etape 2 landskab (AMJ) 

8) Tryghedsproces/-granskning (RA) 

9) Beboerforhold (RA) 

10) Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1+2) 

Michael: Torsdag den 20. er der gennemgang af G6 – der er blevet asfalteret til 60 p-pladser i dag. 

I G5 er vi ved at planlægge jordindbygning til fremtidigt terræn. 

Midt i oktober vil vi flytte Infocenter + skurby over til Bispehavevej.  

I G4 arbejder vi med forstærkning ved kælderrummene på østsiden af A6. Derfor vil der ikke 

længere være udgang her – kun ved 239. Senere vil vi også lukke af ved 239 på den side, og så vil 

der i stedet blive åbnet ned til Hasle Centervej på vestsiden. Det er især arbejdet med de 



dobbelthøje rum, der stiller krav til forstærkningen – og der skal jo være et dobbelthøjt rum i 239-

gavlen. 

Ad 3) 

Michael: Vi er i gang med at lave en tidsplan for Etape 2 (de lave blokke). Vi håber at kunne starte i 

februar 2019, hvis vejret tillader det og hvis alle beslutninger mellem Enemærke & Petersen og 

bygherren er afklaret. Det kommer også an på, om vinteren bliver mild eller hård. Gårdrummene 

på Hasle Centervej vil blive færdiggjort sideløbende med arbejdet i Etape 2. Efter Etape 2 går vi i 

gang med området ved det nye fælleshus. Først når det nye fælleshus står klart, vil vi gå i gang 

med G2 og dermed rive Trivselshuset ned. 

De fire første gårdrum på Hasle Centervej (G6, G5, G4 og G3) vil alle stå færdige i løbet af 2019. 

Mere præcise tidsplaner for de forskellige etaper kommer, når lokalplan/omfang kendes. 

Leif: Vi skal have tydeliggjort for beboerne, hvad der præcis sker hvornår, så de ikke tror, at der 

ikke sker noget. 

Michael: Vi tager det til efterretning og går hjem og taler om, hvordan vi bedst kan formidle det. 

Ad 4) 

Esben præsenterede det dobbelthøje rum i A6: 

Rummet, som er et selskabslokale, bliver til max 50 pers. Der bliver stort opholdsrum med plads til 

borde og stole, tre toiletter og et anretterkøkken. Ovenpå, hvor der ikke er dobbelthøjt, kan der fx 

være ungdomsafdeling med spil el.lign. Da etagehøjden er lav i U-niveauet, vil vi forsøge at sænke 

gulvet 13-20 cm. Hvis vi får 20 cm, vil lofthøjen blive 220 cm, der hvor der ikke er dobbelthøjt. 

Det har vist sig, at der ikke var armering alle de steder, hvor tegningerne viste, at der var. Derfor 

har vi måttet omtegne fra de første planer, hvor der var mere dobbelthøjde. Men vi vil ingen 

chancer tage ift. sikkerhed. 

Byggeudvalget godkendte planerne, som der hermed kan arbejdes videre med af ingeniører og 

arkitekter. 

Ad 5) 

Esben: Mockuppen ved A7 er i sin sidste fase; vi er i gang med at få mange af de sidste detaljer på 

plads. Samlinger, dør til vaskeri, vinduer ved vaskeri, facade ved cykelrum, indgangsparti og 

nedløbsrør blev vist frem. 

Kristian: Vi kigger på, hvor meget det vil koste med døre i vaskerierne, der åbner af sig selv, når 

man sætter sin brik på. 

Leif: Skal baggrunden ved lamellerne ved indgangspartierne være forskellig? Det er den ved de to, 

der er lavet nu. 

Esben: Nej, den skal være ens. 

Leif: Der er striber på murværket ind mod gårdrummet. Går det af? 

Esben: Vi skal have talt med murerne, om det kan vaskes af. 

Kristian: Mockuppen er endnu ikke endelig godkendt, det skal den, når den er færdig. 

Ad 6) 

Anita viste de plakater, der skal bruges til præsentationen af gårdrum 5 (mellem A6 og A7) den 25. 

september. 



Ad 7) 

Anita: Etape 2 (ved de lave blokke) består af 9 gårdrum med hver sin oplevelse i. Bl.a. 

regnvandshave og bærhave. I gårdrummene i midten vil der primært være parkering. I dem til 

højre og venstre vil der være mindre parkering og mere park. Der bliver lavet indkørsel to steder 

fra Rymarken og ind i området. 

Vi arbejder på at få slettet de trapper, der i dag er op til hver indgang, så vi får hævet niveauet. 

I stedet for opgangshaver, som i Etape 1, vil der formentlig ved de lave blokke være blokhaver. 

Legepladsen ved vandtårnet vil bliver flyttet ned mellem blokkene. Meget andet legepladsudstyr 

bl.a. fra Etape 1, bliver genbrugt i Etape 2. 

Gennemgang af belægning – asfalt, fliser, græsarmering osv. – og beplantning – store og små 

træer. Vi ser også på, om nogle eksisterende træer kan genanvendes. Også gennemgang af 

brandveje (endnu ikke godkendt), affaldsstationer, og terræn langs facader. 

Der er pt. kun én handicapparkeringsplads i Etape 2. Vi regner med at lave flere i forbindelse med 

renoveringen. 

Diskussion: Blokhaver eller opgangshaver i Etape 2? Som det ser ud nu, vil der blive blokhaver, 

men med terrasser, der tilhører opgangene. Med opgangshaver risikerer vi mindre liv i haverne, da 

der bor færre beboere pr. opgang end i de høje blokke. 

Ad 8) 

Rosita: Vi har fokus på tryghed i Etape 2, og kigger både på hækhøjder og genbrug af 

genkendeligt materiale – ligesom vi gjorde ved Etape 1. Mange af løsningerne er ’genbrug’ fra 

granskningen i Etape 1. 

Ad 9) 

Rosita: En del beboere har været i praktik, fået job el.lign. i forbindelse med renoveringen. Bl.a. er 

tre beboere blevet ansat på fuld tid hos E&P eller underentreprenører.  

Det har været svært at få fat i beboere og at fastholde dem. 

Forslag: Det blev foreslået, at processen hos Byg Op kan kortes ned, så der er kortere fra tanken 

om et job i renoveringen til opstart. Dvs. at ansøgningsprocessen bliver kortere eller processen 

blive tilrettelagt anderledes. Papirarbejdet kan være en showstopper. Der skal selvfølgelig være 

styr på det forsikringsmæssige osv. 

Beboerhenvendelser pt. handler primært om parkering, adgangsveje, gårdrum og tidsplan. 

Ad 10) 

Leif: Der er problemer med, at man ikke kan komme til på adgangsvejene (fra Hasle Centervej og 

op til blokkene) – fx bliver der læsset materialer af på dem. Når det bliver vinter, vil adgangsvejene 

blive meget glatte. Lad os tage det på forkant. Man kunne fx sætte gelænder op. 

Michael: E&P ser på det. 


