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Velkommen til septembers infoblad

Her får du det 15. infoblad om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse om 
gårdrumspræsentation, betonknusning og 
affald, der smides ud af vinduerne.

God læselyst!

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Frank Mortensen, projektleder og bygge-
pladschef, fortæller: Hvad laver vi lige nu? 

Imellem A6 og A7 er vi i dag, tirsdag, klar til 
præsentere det nye gårdrum, som vi skal 
opbygge. Præsentationen er kl. 17.00, og 
A6, A7 og D4 har fået invitationer. Selv om 
du ikke bor i de blokke, er du selvfølgelig 
også velkommen til at komme og se, hvordan 
gårdrummet skal se ud. I løbet af uge 40 vil vi 
gå i gang med opbygning af det fremtidige ter-
ræn og indbygning af jord i dette gårdrum.

Vi er stadig i gang med at lave opgangshaver 
bagved A7. Derudover har vi arbejdet på 
højtryk på at få gjort p-pladsen her færdig, 
så nogle af bilerne fra Hasle Centervej kan 
parkere heromme. Pladsen er nu åben.

Imellem A4 og A5 er vi blevet færdige med at 
rive beton ned. Vi regner med, at betonen skal 
knuses i uge 40 og 41. Beboerne i A4 og A5 
får brev herom i denne uge.

Vi planlægger at flytte de røde containere 
(Infocenteret og byggeledelsens kontorer) og 
hele byggepladsen, der pt. er i gårdrummet 
mellem blok A5 og A6, i løbet af oktober. Vi 
flytter det over til området ved de lave blokke.

Affald ud af vinduerne 

Vores håndværkere er bange. De frygter, at 
de en dag får noget af det affald, I smider ud 
fra jeres altaner, i hovedet. For kort tid siden 
blev der også smidt en sten ud.

Det er ikke usædvanligt, at håndværkerne 
finder gammelt legetøj, møbler osv. på deres 
byggepladser mellem de høje blokke.

Vi har sendt jer på Hasle Centervej et brev 
om, at affald selvfølgelig skal i affaldscontai-
nerne eller til storskrald, og IKKE smides ud 
af vinduerne - heller ikke selv om der nu er 
byggeplads mellem blokkene. Vi skal passe 
på vores område - og på de håndværkere, der 
hjælper os med at gøre det bedre.



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.

Blokkene og deres numre/navne 

Som I nok har lagt mærke til, så kalder vi jeres blokke for et bogstav og et tal. Vi prøver også at gøre 
det tydeligt, fx ved hjælp af de kort, vi tit har med, med adgangsveje tegnet ind, hvilken blok der er 
hvilken. Men vi bliver alligevel tit spurgt af jer beboere, hvilken blok I bor i. Derfor har vi lavet denne 
lille oversigt, der forhåbentlig gør det helt tydeligt, hvilken blok der hedder hvad :)
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