
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 28. NOVEMBER 2018 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Katja Hillers (Organisationsbestyrelsen) 

Elsebeth Persson (Organisationsbestyrelsen) 

Dina Musleh (Enemærke & Petersen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Esben Trier Nielsen (Link Arkitektur) 

Jonas Goltermann (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 (Dina) 
2) Byggeplads (Dina) 
3) Tidsplan (Dina) 
4) Etape 2 landskab (Jonas) 
5) Fælleshus (Esben) 
6) Tryghedsproces/-granskning (Rosita) 
7) Beboerforhold (Rosita) 
8) Lokalplan Rymarken (Kristian) 
9) Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1+3: G6 (bagved blok A7) er delafleveret. P-plads og belysning er stort set færdigt. P-pladser 

ved ungdomsboligerne bliver også afleveret i morgen. 

G5 (ml. A6 og A7): Terrænet er hævet. Efter nytår går vi videre med opbygning. 

G4 (ml. A5 og A6): Byggepladsen er blevet flyttet i denne uge. Ligger nu ved Bispehavevej 51. Der 

skal laves kloakrenovering og terræn her.  

G3 (ml. A4 og A5): Færdig med nedbrydning. I gang med kloakrenovering. 

G4 og G3 følges ad og skal begge afleveres i uge 20 2019. 

Vi er i gang med at projektere Etape 2 (de lave blokke). 

Vi har set på forskellige løsninger ift. fælleshuset. Vi er jo blevet forsinkede, fordi vi stadig venter 

på lokalplan. Derudover er der lang leveringstid på de betonelementer, vi havde planer om at 

bruge. Derfor planlægger vi i stedet at bruge stålelementer. Vi kan spare 34 uger ved at bruge stål 

i stedet for beton. Det vil ikke give store ændringer ift. udseende – se Ad 5. 



Der er en del jord- og kabelarbejde på grunden, inden vi kan begynde at bygge fælleshuset op. 

Vi regner med at starte på det i maj 2019, og byggeriet (hvis vi vælger stålløsningen) tager i alt 11 

mdr. Vi regner altså med, at det nye fælleshus er helt færdigt til april 2020. 

Hele Tryghedsrenoveringen ser pt. ud til at være færdig i uge 8 2021. 

Vi vil starte Etape 2 (de lave blokke) op i marts. Starter ved vandtårnet og arbejder ned. 

Udskiftning af døre går planmæssigt i de lave blokke. Der skiftes fire døre pr. dag. 

Ad 2: 

I morgen starter vi på at fjerne belægning syd for A5/A6, der hvor skurbyen stod. På et tidspunkt 

bliver vi nødt til at spærre stien her en periode, og så skal folk ud på HCV at gå. Vi vil forsøge at 

bibeholde den så længe som muligt. Det er umuligt at lave sløjfe på stien, da der også skal fjernes 

støttemure. 

Skurbyen ligger som nævnt ved BHV 51. Her er der masser af mulighed for beboere for at komme 

til; der er sti lige forbi, og det ligger ud til vejen. 

Ad 4: 

Der bliver en asfalteret kile ned gennem de lave blokke. 

Ændring: Dyrkningshaven er blevet flyttet. Espalier er blevet ændret, der kommer ikke vand i dem. 

Der har været afholdt møde med brandmyndighederne. Vi har fået afklaret ift. brandveje. 

Vi skal have tjekket efter, om vores egne snerydningskøretøjer kan være på stierne – især hvor de 

skal kunne dreje. 

Nogle steder er der opgangs/blokhaver på begge sider.  

Der er skåret ned på antallet af træer. Men diskussionen om at grabbe træer andre steder fra er 

ikke helt afsluttet endnu. Østjysk Bolig vil gerne bevare så mange træer som muligt. 

Materialer osv., som er gennemgået tidligere, blev hurtigt løbet igennem igen. 

Ad 5: 

Det, der nok skal være af stål i stedet for beton, er konstruktionen hele vejen rundt om huset. De 

indvendige vægge skal stadig være af beton, og de vil så skulle støbes på stedet. Det giver 

mulighed for at sætte større præg på det indvendige. Flottere overgange, det bliver mere lækkert. 

Vi regner stadig med aluplader yderst udenfor. Ændringen kan umiddelbart kun være et plus for 

energiklassen. 

Der kommer til at være tre bærende stolper ved indgangspartiet – de kommer selvfølgelig til at 

fylde, men de kommer til at virke naturlige i rummet. 

Væggen i indgangspartiet bliver af kork, som en stor opslagstavle. 

Landskabsarkitekterne er i gang med at kigge på udeområderne ved fælleshuset. 

Ift. lokalplanen så er der pt. uenighed om, hvorvidt fortovet skal gå hen foran fælleshuset eller 

nedenom. 

 



Ad 6: 

Vi gransker alle planer, fx landskabsarkitekternes, for tryghed. Vi gjorde det i Etape 1, og nu har vi 

gjort det for Etape 2. 

Principperne er stadig bl.a. lave hække og transparent beplantning, tryghedsskabende belysning 

på både stier og evt. også facader i gavle. 

Ad 7: 

Der har været en enkelt episode med en beboer, der havde virket truende på nogle håndværkere. 

Rosita fik det løst godt. Ellers er der en generel fornemmelse af, at de fleste er glade for projektet. 

Der har været et arrangement med maling af byggepladshegn, som gik fint. 

Sociale klausuler: 32 personer har indtil nu være i et forløb gennem BygOp. 

Vi skal i gang med at planlægge SelvByg/MedByg-projekter, hvor beboerne skal være med til at 

bygge nyt eller shine gammelt op. 

Der har været afholdt tre opgangshave-workshops. Rigtig mange beboere er mødt op. Nils og/eller 

Dorte fra Den Boligsociale Indsats vil gerne komme med næste gang og fortælle mere. 

Ad 8: 

Lokalplansområdet dækker over Rymarken og området ved Spar. Der skal bygges nye boliger ved 

Spar. 

Der skal laves fortov og cykelsti på begge sider af Rymarken. Op mod Ringvejen bliver vejen 

rykket ud til venstre ift. hvor den ligger i dag. 

Foran fælleshuset laves der en lille plads. Kommunen betaler merudgift for dyrere materialer her. 

Pt. siger tidsplanen, at lokalplanen kan være godkendt den 18. april 2019. Det kan muligvis blive 

lidt før. 


