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TRYGHEDSRENOVERINGEN

I BISPEHAVEN
www.tryghedibispehaven.dk



KÆRE BEBOER
I BISPEHAVEN

Her får du information om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven, der blev
offentliggjort i januar 2017.

Når du folder papiret ud, finder du på den 
ene side et kort over hele Bispehaven. På den 
anden side finder du billeder og tekst om ud-
valgte fremtidige områder mellem blokkene, 
det nye fælleshus, opgange og stueetager.

Vi håber, dette gør dig lidt klogere, og vi vil 
altid gerne svare på dine spørgsmål.

Mange hilsner
Østjysk Bolig

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Tryghedsrenoveringen 
på vores hjemmeside tryghedibispehaven.dk.
Eller sende en mail til tryghed@ojba.dk.
Du kan også besøge Tryghedskontoret
på Hasle Centervej 219 st., hvor du kan få en 
kop kaffe og en snak om renoveringen.
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MELLEM BLOKKENE

Områderne mellem blokkene - både de 
høje og de lave blokke - vil i fremtiden 
blive kaldt gårdrum. Gårdrummene vil 
være forskellige fra hinanden, men der 
vil stadig være parkering tæt på dit 
hjem. Der vil også være grønne områder, 
der kan bruges til ophold og leg. Du kan 
selv være med til at bestemme, hvad der 
skal være i dit gårdrum.

GRØNNE OMRÅDER

Renoveringen har fokus på at gøre Bis-
pehaven grønnere. En grøn og vild ‘kile’ 
går fra Klokkerparken, gennem Bispe-
haven mellem de høje blokke A5 og A6, 
forbi Ellekærskolen og ud til Hasle Bak-
ker. Her kan du og dine naboer opleve 
naturen, lege på bakketoppe eller bare 
ligge i det høje græs, og kigge på folk, 
der cykler eller løber gennem området.

FÆLLESHUSET

Fælleshuset betyder meget for livet i 
Bispehaven. Idéen er, at huset skal være 
samlingssted for både beboere og hele 
bydelen. Huset kommer til at indeholde 
forskellige funktioner for både varme-
mestre og den boligsociale helhedsplan, 
og der bliver lokaler til beboeraktiviteter. 
Der vil naturligvis også være en ny café 
og plads til fester.

GODT AT VIDE
• Vi har 190 mio. kr. til renoveringen
• Pengene må kun bruges til at skabe 

tryghed i udearealer, ved indgange til 
blokkene og til et nyt fælleshus.

• Beboernes husleje kommer ikke til at 
stige pga. Tryghedsrenoveringen

• Østjysk Bolig vil løbende informere 
om renoveringen

• Beboerne vil fortsat blive inddraget 
og involveret i planerne for 

      Tryghedsrenoveringen

VED DIN OPGANG

I Tryghedsrenoveringen handler det om 
at være tryg, når du kommer hjem til 
din bolig. Der kommer nye indgange i 
blokkene med dørlås, cykelparkering og 
post. Du vil også stadig kunne komme til 
depotrummene.
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