
KÆRE BEBOER I BISPEHAVEN

Dette ark giver dig et overblik over, hvad 
der skal ske i Bispehaven under Tryg-
hedsrenoveringen, som udføres fra 2018-
2020.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Tryghedsrenoverin-
gen på vores hjemmeside  
TryghediBispehaven.dk. 

Du er velkommen til at sende en mail til  
tryghed@ojba.dk.

Du kan også besøge Infocenteret (den 
røde container syd for Hasle Centervej 
231). Her kan du få en kop kaffe og en 
snak om renoveringen.

GODT AT VIDE

• Vi har 250 mio. kr. til renoveringen.

• Pengene må kun bruges til at skabe
tryghed i udearealer, ved indgange til
blokkene og til et nyt fælleshus.

• Jeres husleje kommer ikke til at
stige pga. Tryghedsrenoveringen.

• I vil løbende blive inddraget og involve-
ret i planerne for Tryghedsrenoveringen. 

• Østjysk Bolig informerer løbende om 
renoveringen.

MELLEM BLOKKENE

Områderne mellem blokkene - både de
høje og de lave blokke - vil i fremtiden
blive kaldt gårdrum. Ved de høje blokke 
fjernes alt beton. Gårdrummene vil være 
forskellige fra hinanden, men der vil sta-
dig være parkering tæt på dit hjem. Der 
vil være grønne områder til ophold og 
leg. Du er selv med til at bestemme, hvad 
der skal være i dit gårdrum.  

DIN OPGANG

I Tryghedsrenoveringen handler det om
at være tryg, når du kommer hjem til
din bolig. 

Der kommer nye indgange i blokkene 
med dørlås, cykelparkering og post. Du 
vil også stadig kunne komme til depot- 
rummene. Desuden får hver lejlighed ny 
sikkerhedsdør.

GRØNNE OMRÅDER

Renoveringen har fokus på at gøre  
Bispehaven grønnere. En grøn og vild 
‘kile’ går fra Klokkerparken, gennem 
Bispehaven mellem de høje blokke A5 
og A6, forbi Ellekærskolen og ud til Hasle 
Bakker. Her kan du og dine naboer ople-
ve naturen, lege på bakketoppe eller bare 
ligge i det høje græs, og kigge på folk,
der cykler eller løber gennem området.

FÆLLESHUSET

Fælleshuset betyder meget for livet i
Bispehaven. Idéen er, at huset skal 
være samlingssted for både beboe-
re og hele bydelen. Huset kommer til 
at indeholde forskellige funktioner for 
både varmemestre og den boligsocia-
le helhedsplan, og der bliver lokaler til 
beboeraktiviteter. Der vil naturligvis også 
være en ny café og plads til fester.


