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Velkommen til novembers infoblad

Her får du det femte infoblad om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse om 
tidsplanen for det fysiske arbejdes opstart 
og om forskellige julearrangementer.

God læselyst :)

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Tidsplan 

I sidste infoblad skrev vi, at vi håbede at 
kunne starte på andel del af mockup’en 
(prøven ved HCV 271) i starten af november. 
Det har siden vist sig, at det desværre ikke er 
muligt at starte før januar 2018 på grund af 
nogle godkendelser fra Landsbyggefonden. 

At vi først starter på mockup’en i januar 2018 
betyder, at starttidspunktet for opstart af reno-
veringen af resten af gårdrummet mellem blok 
A6 og A7 også rykker sig. Vi forventer at gå i 
gang med renoveringen af hele gårdrummet 
i marts måned, og at gårdrummet er færdig-
renoveret omkring november 2018.

Derudover har vi planer om at gå i gang med 
nedbrydning af den grønne kile (mellem blok 
A5 og A6) som det første lige efter mockup’en, 
da der skal etableres byggeplads på området. 
Det arbejde håber vi på at starte på sidst i 
januar/først i februar.  

Arbejdet ved den grønne kile vil have betyd-
ning for adgangsforholdene for beboerne i A5 
og A6. Det betyder, at der fx kan være spærret 
for ud- og indgang på den ene side af byg-
ningen. Der vil dog altid være mulighed for at 
komme til og fra sin bolig på enten den ene 
eller den anden side af bygningen. Vi vil sørge 
for at skilte tydeligt, så du aldrig er i tvivl om, 
hvilken indgang du skal bruge.

Opgangsmøder

I forbindelse med opstart af mockup’en ved 
HCV 271 i januar 2018 afholdt vi i oktober 
opgangsmøder for beboerne på HCV 241-
279. Vi afholdt 6 opgangsmøder, hvor der 
deltog beboere fra 26 lejemål. 
 
Næste gang, vi afholder opgangsmøder, 
er det for blok A6, hvor vi håber, at endnu 
flere vil deltage. Du vil i god tid inden op-
gangsmødet få en invitation i postkassen. 

På opgangsmøderne fortæller vi om de 
praktiske forhold, som kan have betyd-
ning for din dagligdag, når vi går i gang 
med netop dit gårdrum. Det er fx adgangs-
forhold, arbejdstider og adgang til vaskeri. 
Vi håber meget at møde dig, når vi holder 
opgangsmøde i din opgang. 



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.

Nasima er ansat i Tryghedsrenoveringen 

Der er blevet ansat endnu en Bispehaven-
beboer i Tryghedsrenoveringen. Hendes navn 
er Nasima Safi Tahcill og hun skal gøre rent i 
blandt andet Infocenteret og byggeledelsens 
skurvogne. Nasima har boet i Bispehaven i 12 
år. Hun kommer oprindeligt fra Afghanistan.

Søren Pape besøgte Infocenteret

Mandag den 13. november besøgte vores 
justitsminister Søren Pape Poulsen Bispe-
haven. I den forbindelse var han også forbi 
Infocentret, hvor han hørte om Tryghedsreno-
veringen og om hvordan beboerne involveres 
i processen. 

Vil du hjælpe med at pynte  
vores juletræ? 

Vil du hjælpe os med at pynte vores store 
juletræ i Infocentret? Så skal du kigge forbi 
Infocentret tirsdag den 28. november kl. 17.
Kom glad og tag gerne hele familien med, 
når vi skal hygge med julepynt, pebernødder, 
sodavand, kaffe og the.  


