
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 12. JUNI 2017 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Leif Scherrebeck (Afdelingsbestyrelsen) 

Lene Hansen (Organisationsbestyrelsen) 

Else Christensen (Organisationsbestyrelsen) 

Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 

Kim Kjærgaard (Østjysk Bolig) 

Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.) 

Dagsorden: 

1) Status på byggesagen 

2) Tidsplan 

3) Projektforhold 

4) Beboerforhold 

5) Eventuelt 

Referat: 

Mødet blev indledt med en snak om, hvem der bør deltage på disse møder og hvad møderne helt 

præcist skal bruges til. Vi blev enige om, at entreprenører osv. kan indkaldes ad hoc. 

Ad 1) 

Kristian fortæller, at status desværre er, at vi ikke rigtig er kommet videre med byggeopstarten. Vi 

har blandt andet afventet godkendelse på mockup’en (den er i hus nu), vi afventer stadig Skema 

B-godkendelse (som formentlig kommer i august), og vi venter på godkendelse af lokalplan for det 

nye fælleshus. 

Enemærke & Petersen er ikke nået helt så langt med projekteringen, som vi havde håbet. Vi har 

bedt dem om at skrue op for tempoet. 

Leif efterspørger afklaring omkring indgange. Kristian svarer: I alle opgange (undtagen tre 

specielle) går man ind fra samme højde på begge sider af blokken og kan tilgå elevatoren direkte 

fra begge sider. I de tre specielle opgange kan man, som handicappet, parkere sig ud af problemet 

ved at holde på den anden side af blokken, hvis man ikke kan gå på trapper. 

Leif siger, at vi skal være opmærksomme på at informere badmintonhallen, hvis det på et tidspunkt 

bliver umuligt at komme derind. 

Kristian fortæller, at der ifm. mockup vil blive lavet murede felter på 1x1 m, som skal bruges ifm. 

valg af stentype ved opgangene. Vi skal desuden kigge på indgangsdøre, adgangssystem osv. i 

samme forbindelse. 

Kim fortæller, at der ift. infocenter har været forskellige udfordringer. Blandt andet materialer i 

restordre, som skal bestilles hjem fra Schweiz. Desuden afventes der godkendelse til at få lov til at 

køre indover kommunal grund ifm. opstilling af infocenteret. E&P vil meget gerne kunne sætte 

noget op snart, da de jo egentlig havde lovet beboerne, at det ville blive i maj. Men byggeudvalget 



synes ikke, der er grund til at opsætte noget midlertidigt, hvis materialerne til det permanente 

kommer i august. Så er det bedre at vente og så sætte det op i august – det er alligevel 

sommerferie om lidt. Kristian taler med E&P om det. 

Ad 2) 

Vi har bedt E&P om at komme med en detaljeret tidsplan, hvor beboerne også kan se, hvor der 

arbejdes hvornår. Det bliver ikke sådan, at man vælter alle gårdrum på én gang, og først går i gang 

med at bygge op bagefter. Man river ned og bygger op på samme tid. Man vil naturligvis altid 

kunne komme til og fra sin lejlighed. 

Ad 3) 

Kim præsenterede ’Handleplaner for opmærksomhedspunkter’.  

Vi laver samlet handleplan for fælleshus og ’aktiverede rum’, da de er afhængige af hinanden. Evt. 

med fokus på de ’aktiverede rum’ tættest på fælleshuset. 

Ift. festlokale – måske giver det ikke mening at have det i fælleshuset, da det eksisterende er 

udlejet meget tit – det vil betyde rigtig meget fest og larm i fælleshuset, der jo også skal fungere 

som en arbejdsplads. Måske kunne det lægges i en kælder i en blok i stedet – men så skal man 

naturligvis lydisolere grundigt. 

Diskussion om kunstgræsbane – placeringen skal overvejes. Måske skal den ligge ved 

Ellekærskolen i stedet for inde i Bispehaven? I det hele taget skal vi overveje, hvad området 

omkring fælleshuset skal bruges til. Der skal skabes liv omkring det, og hvordan gør vi bedst det? 

Opgangshaver – beboerne skal fx kunne vælge (fra et katalog med fem muligheder), hvordan 

deres små opgangshaver foran hver opgang skal se ud. Beboerne kan få lov til at give indspark til 

de fem muligheder. Kim indkalder relevante parter til et møde omkring formen. 

Ved parkeringspladsen ved A1 arbejder vi på en 400 m2 stor bygning til materiel og til 

Serviceafdelingen. 

Ad 4) 

Der er stadig rigtig mange beboere, der ikke ved, hvad der skal ske i afdelingen. Det skal vi hele 

tiden arbejde på at få gjort noget ved. Man kunne fx få lavet en professionel video, som kunne køre 

nede ved Kiwi/Spar. Så kunne både beboere – og andre interessenter i området – se den.  

Vi ramte nogle beboere med gårdrumsbazarerne – men vi skal stadig tænke i andre veje til at nå 

resten. Vi skal hele tiden kommunikere på mange forskellige platforme og via mange kanaler. Var 

blokambassadører en mulighed? 

Vi skal have talt nærmere om den grønne kile, som jo er den mest offentlige del af Bispehaven.  

 

Næste møde:  

Onsdag den 16. august kl. 17-19 – Vibeke har indkaldt 

Forslag til resten af 2017: 

Onsdag den 13. september kl. 17-19 

Onsdag den 18. oktober kl. 17-19 

Onsdag den 15. november kl. 17-19 

Onsdag den 13. december kl. 17-19 

 


