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Velkommen til majs infoblad

Først og fremmest velkommen til det første 
infoblad, du modtager om den store trygheds-
renovering i Bispehaven. Du kommer fremover 
til at møde dette infoblad hver måned, så længe 
renoveringen er i gang.

Den 25. april blev der, som du måske ved, stemt 
JA til renoveringen ved et ekstraordninært afde-
lingsmøde. Derfor er vi nu klar til at gå i gang  
med at gøre Bispehaven til et endnu bedre sted 
at bo og være.

Dette infoblad er først og fremmest en velkomst, 
og så handler det lidt om, hvad der blandt andet 
kommer til at ske i løbet af de første måneder.

God læselyst :)

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Hvem skriver?

Infobladet her laves af Rosita Ahmadian, der 
er projektleder ved Enemærke & Petersen, 
som står for totalentreprisen for renoveringen, 
og af Vibeke Thiim Harder, der er kommunika-
tionsansvarlig i Østjysk Bolig.  

Du finder vores kontaktoplysninger herunder, 
hvis du gerne vil i kontakt med os omkring 
ideer til infobladet eller andet.

Det nye Bispehaven bliver grønnere og indbyder til mere udeliv



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.

Dette er Trygheds- 
renoveringens logo.  

Info med dette logo på  
handler altid om  

Tryghedsrenoveringen  
:)

I dette område skal vi 
udføre en prøve

Vi starter ca. her

Det blev et JA!

Tirsdag den 25. april mødte beboere fra 73 
af Bispehavens husstande op til det eks-
traordinære afdelingsmøde, hvor eneste 
punkt på dagsordenen var Tryghedsrenove-
ringen. 

På mødet blev projektet fremlagt af Østjysk 
Bolig, og så var der ellers tid til at stille 
spørgsmål om parkering, veje, facader, 
adgangsforhold, cykelparkering, garager, og 
hvad der ellers lå beboerne på sinde.

Stort set alle de fremmødte beboere sagde 
JA TAK til 250 millioner kroner til forbedring-
er af afdelingen. Så nu glæder vi os til at 
komme i gang med arbejdet :)

Infocenter

I løbet af maj måned går vi i gang med at opføre et infocenter, hvor I vil kunne finde masser af informa-
tioner om Tryghedsrenoveringen. I vil også kunne møde Rosita fra Enemærke & Petersen i centret, og 
hun vil kunne svare på jeres spørgsmål og tage jeres kommentarer og input med videre. Det er også 
her, I kan møde op, hvis I har lyst til at involvere jer i projektet på den ene eller den anden måde. 

Infocentret kommer formentlig til at ligge ved legepladsen på bakken ved sydenden af blok A5 og A6.

Mock up i 231

Inden Tryghedsrenoveringen for alvor går i 
gang, vil vi i løbet af sommeren lave en prøve 
- en såkaldt mock up - i de to nederste etager 
i opgangen HCV 231. Det betyder, at vi fjerner 
svalegangen på indgangssiden og laver en ny 
muret klimaskærm på kælderfacaden på både 
indgangssiden og havesiden. Desuden laver vi 
en prøve af belægninger i terrænnet i samme 
område. 

Arbejdet vil medføre, at de beboere, der bor i 
231, i en periode ikke kan bruge en eller flere 
opgangsdøre. Vi skal nok sørge for at hænge 
information op, så beboerne altid ved, hvilken 
udgang/indgang de kan bruge.

Vi håber, at I vil lægge vejen forbi 231 og se, 
hvordan jeres indgange kommer til at se ud :)

Gårdrum

Hvis du vil være med til at bestemme, 
hvordan der skal se ud lige uden for din blok, 
så sæt allerede nu kryds i kalenderen disse 
dage mellem klokken 17.00 og 19.00: 
17. maj: Gårdrum mellem blok A6 og A7 
19. maj: Gårdrum mellem blok A4 og A5 
22. maj: Gårdrum mellem blok A3 og A4
23. maj: Gårdrum mellem blok A1 og A2

Der kommer yderligere informationer i jeres 
postkasser inden længe :)


