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Den grønne kile mellem blok A5 og A6 vil i fremtiden blive 
endnu grønnere.

I JULI FÅR I 
PÅ GRUND AF 

SOMMERFERIE IKKE
ET INFOBLAD - MEN

VI SES IGEN TIL
AUGUST :)

GOD SOMMER!

Velkommen til junis infoblad

Her får du endnu et infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven.

Sommerferien venter lige om hjørnet, og når den 
er overstået, så begynder det for alvor at nærme 
sig, at Tryghedsrenoveringen bliver synlig hos jer 
- med gravemaskiner og hvad der ellers hører til.

I dette infoblad kan du blandt andet læse om 
gårdrumsbazarer og om Infocenter.

God læselyst :)

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Mock up

Som nævnt i sidste infoblad, så skal der laves 
en mock up - en prøve af den nederste facade 
mm. - på en af opgangene.  

I sidste måned skrev vi, at den vil blive lavet 
på Hasle Centervej 231. Vi har valgt i stedet at 
udføre prøven på Hasle Centervej 271, da vi 
vurderer, at det vil være til mindre gene for jer 
beboere, da der vil være mindre jordarbejde 
på det område. 

Vi sørger selvfølgelig for, at der altid er én 
indgang til opgangen i arbejdsperioden - enten 
fra havesiden eller indgangssiden. 

Det forberedende arbejde med tegninger, 
bestilling af materiale mm. er gået i gang, og 
vi regner med fysisk at gå i gang efter som-
merferien. Beboerne i blokken vil få mere 
information omkring mock up’en, når vi kom-
mer tættere på.



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.

Infocenter

Vi skrev i sidste infoblad, at vi ville gå i gang med at opføre et Infocenter i maj måned. Som I nok har 
lagt mærke til, så er arbejdet ikke nået ret langt. Det område, hvor Infocenteret skal placeres, er gjort 
klar, fundamentet er lavet og legeredskaberne er blevet fjernet. 

Men - for at vi kan køre ind og etablere Infocentret, har vi brug for tilladelse fra kommunen til at køre 
ind på det kommunale areal (ved Bygården) - og den lader desværre vente på sig. Desuden afventer 
vi nogle elementer, som skal bruges til byggeriet, fra Schweiz - de er desværre i restordre, men vi 
forventer at få dem i løbet af juli.

Vi vil derfor vente til august med at etablere Infocenteret. Og indtil det står klar, vil vi beholde Tryg- 
hedskontoret og udvide åbningstiden, så du altid har et sted at gå hen, hvis du har spørgsmål eller 
andet til projektet. Se aktuelle åbningstider på TryghediBispehaven.dk.
 
Legeredskaberne vil i øvrigt snart blive sat op igen tæt på den tidligere placering.

Fælleshus

I forbindelse med renoveringen skal der 
blandt andet laves en ny lokalplan for det 
område, hvor det nye fælleshus skal ligge. 
Processen er en del af projektet, og den vil 
derfor ikke forsinke det.

Vi forventer, at vi kan gå i gang med det 
nye fælleshus i løbet af 2018 - og det gamle 
fælleshus vil selvfølgelig ikke blive revet 
ned, før det nye står klar.

Gårdrum

Som vi reklamerede for i sidste infoblad, 
så blev der afholdt fire gårdrumsbazarer 
i maj måned. 150 beboere dukkede op 
og gav deres input til, hvad der skal ske 
i gårdrummene mellem de høje blokke, 
der som de første skal laves drastisk om i 
forbindelse med renoveringen. 

Det var fire rigtig gode eftermiddage med 
rigtig mange gode ideer - tak for dem :) Efter 
sommerferien vil der blive komme en op-
samling, hvor resultatet af bazarerne vil blive 
præsenteret.


