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Velkommen til oktobers infoblad

Så nærmer vi os for alvor den fysiske del af 
renoveringen. I starten af november går håndvær-
kerne i gang med anden del af mockup’en ved 
Hasle Centervej 271 - og efterfølgende fortsætter 
de med resten af gårdrummet mellem blok A6 og 
A7. Det bliver dejligt at komme rigtigt i gang.

I dette infoblad kan du desuden læse om lys på 
vandtårnet og om opgangsmøder. 

God læselyst :)

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Mockup’ en fortsætter

I starten af november går håndværkerne i 
jorden ved Hasle Centervej 271, hvor der 
tidligere har været lavet en lille mockup, som 
bestod af en prøve på forskellige mursten. 
Anden del af mockup’en er den store del - der 
bliver lavet en prøve på renoveringen af be-
tondækket og på, hvordan den bedst hånd-
teres omkring en opgang. Betonen ved opgan-
gen fjernes og der laves en ny facade nederst 
på bygningen - både foran og bagpå.



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. Du kan også møde Rosita og Fatan, 
som er Spørg mig!-medarbejder, i Infocenteret. 

OPGANGSMØDERNE 
AFHOLDES: 

DEN 23. OKTOBER: HCV 271 OG 273 
DEN 24. OKTOBER: HCV 275 OG 277 
DEN 25. OKTOBER: HCV 279 OG D4  

 
DU FÅR EN REMINDER PÅ SMS, OG 
SÅ KOMMER VI OG BANKER PÅ DIN 

DØR PÅ SELVE DAGEN 
- VI VIL NEMLIG RIGTIG GERNE  

HAVE DIG MED :)

Lys på vandtårnet

Den 20. oktober bliver lyset på Bispehavens 
vandtårn tændt. Lyset skal være med til at 
symbolisere alle de positive ting og foran-
dringer, der sker i området pt. - blandt andet i 
forbindelse med Tryghedsrenoveringen.

De sidste uger har Aarhus Kommune brugt på 
at grave huller til lyskasser og sætte lyset op, 
og nu er det klar til at blive tændt, så alle kan 
se det.

Hold øje med opslag i området, hvis du vil 
være med, når lyset tændes den 20. oktober.

Opgangsmøder

I forbindelse med, at mockup’en fortsætter 
ved blok A7, har vi inviteret alle opgange 
i A7 og beboerne i rækkehusene (D4) til 
såkaldte opgangsmøder (- invitationen blev 
afleveret i din postkasse i mandags). Hver 
opgang mødes i Infocenteret med Rosita 
Ahmadian fra Enemærke & Petersen, Fatan 
ElYoussef, der er Spørg mig!-medarbejder 
i projektet, og Kristian Wind Jensen fra 
Østjysk Bolig. Her får I information om tids-
plan, adgangsforhold, parkering og andre 
ting, arbejdet kommer til at have betydning 
for.

Vi afholder opgangsmøderne som en slags 
forsøg. I andre afdelinger afholdes der blok-
møder, hvor hele blokke indkaldes samtidig, 
men vi vil gerne gøre møderne mere intime 
og give mere plads til hver enkelt beboer. 
Derfor prøver vi at gøre det på denne måde. 
Men hvis der ikke kommer ret mange be-
boere til opgangsmøderne, så er vi nødt 
til at holde blokmøder fremover. Så vi er 
spændt på at se, hvor mange der dukker op.


