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Velkommen til decembers infoblad

Her får du det syvende infoblad om Tryg-
hedsrenoveringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse om 
den snarlige opstart af det fysiske arbejde 
og om en hyggelig juleafslutning.

God læselyst :)  
Og rigtig god jul!

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Så er vi klar til at gå i gang! 

Efter juleferien er vi klar til at tage hul på 
anden del af mockuppen ved Hasle Centervej 
271 - og dermed sætte Tryghedsrenoveringen 
i gang. 

Vi skal bryde betonen ned og lave ny facade, 
så vi kan blive klogere på, hvordan processen 
bedst håndteres fremover, når vi går i gang 
med hele gårdrummet mellem A6 og A7 til 
marts.

I slutningen af januar/starten af februar går 
vi jo desuden i gang med at omdanne den 
grønne kile (mellem A5 og A6) til byggeplads. 
Så der kommer snart til at ske rigtig meget i 
Bispehaven!

Vedlagt dette infoblad finder du en tegning af 
de ting, der kommer til at ske, hvor du kan se, 
hvordan den ene ende af Bispehaven bliver 
påvirket her i den første del af renoveringen.

Stien og broen fjernes 

Stien i den grønne kile (mellem A5 og A6) og 
broen over Hasle Centervej forsvinder, når vi 
i slutningen af januar eller starten af februar 
omdanner den grønne kile til byggeplads.

Det betyder, at rigtig mange børn fra både 
Bispehaven og fra områder syd for Bispe-
haven skal finde en ny skolevej - mange 
børn bruger nemlig broen, når de skal i 
skole om morgenen.

Vi har orienteret Ellekærskolen om emnet, 
og ellers opfordrer vi jer forældre til at over-
veje, om jeres børn skal tage en anden vej, 
når de fremover skal i skole.



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.

Juleafslutning i Infocenteret

Både beboere og medarbejdere fra Bispe-
haven - og et par interesserede fra nabolaget 
- mødte op, da Tryghedsrenoveringens Info-
center holdt juleafslutning den 14. december. 

Alle havde et par hyggelige timer med 
æbleskiver, gløgg og kaffe. Og der blev også 
talt om den spændende tid, der venter på den 
anden side af juleferien.

Vi fik hjælp til at pynte juletræ 

Den 28. november var der hygge med 
pebernødder, sodavand, kaffe og the i In-
focenteret. En flok børn var mødt op for at 
hjælpe Enemærke & Petersen med at jule-
pynte Infocenterets juletræ. Det var en rigtig 
hyggelig eftermiddag og træet blev så fint :)



Her etablerer vi en byggeplads. 
Vi nedbryder 
betondækket, spær-rer hele p-kælderen af og fjerner broen. Det arbejde forven-ter vi at starte på i løbet af januar/

februar 2018

Broen over 
Hasle Centervej 
bliver fjernet i 

forbindelse med 
byggeplads

Infocenteret

Beboersti
Beboersti

Her laver vi
mock-up. 

Vi starter  januar 2018.  
Vi laver mock-up både 
i gavlen, på havesiden 

og indgangssiden

A5
A6

A7

Beboersti

Mulighed for parkering

Hasle Centervej

Umiddelbart efter 
etablering af 
byggeplads mellem 
blok A5 og A6 går vi i 
gang med nedbrydning 
af denne p-kælder.  
Det arbejde forventer 
vi at starte på i løbet af 
marts 2018. 

Mulighed for parkering

Hasle Centervej

            viser beboerstier
under renoveringen. Der vil 
altid være adgang fra enten 
havesiden eller indgangssiden


