
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 28. FEBRUAR 2018 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Leif Scherrebeck (Afdelingsbestyrelsen + Organisationsbestyrelsen) 

Else Christensen (Organisationsbestyrelsen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Jesper Finderup (Enemærke & Petersen) 

Esben Trier Nielsen (Link Arkitektur) 

Carsten Carlo Friari Nielsen (ByMunch Landskabsarkitektur) 

Allan Søstrøm (Østjysk Bolig) 

Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 

Kim Kjærgaard (Østjysk Bolig) 

Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.)  

Dagsorden: 

1) Status på byggesagen 

2) Byggeplads/parkering 

3) Tidsplan 

4) Projektforhold 

5) Tryghedsproces/-granskning 

6) Beboerforhold 

7) Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1+2+3) 

Jesper: Vi er kommet i gang! Vi startede op lige efter årsskiftet. Vi har primært arbejdet med 

mockuppen ved Hasle Centervej 271. Siden er vi gået i gang med nedbrydning mellem A5 og A6, 

hvor der skal være byggeplads. 

Udfordringer: Vi har tjekket facaderne, og uheldigvis er kælderydervægge ikke armeret nok ift. det 

tryk, vi kommer til at lave på dem. Derfor skal vi have lavet afstivning på dem. Det gør det lidt 

sværere at planlægge gårdrummene i detaljer, da det tager lidt længere tid for hvert gårdrum. Vi 

har bl.a. skullet ind i kælderrum. Men fremadrettet har vi fundet ud af, at det kan laves udefra. Det 

er en betydelig merudgift, vi taler om. Vi kommer med en prisindikation i næste uge. 

Der er også revnedannelser i nogle af bygningerne – én har fx sat sig med mere end 10 cm., 

hvilket er meget.  

Der er lavet beboerstier i det område, hvor der arbejdes, så beboerne altid kan komme rundt i 

afdelingen og ind i deres opgange, selvom vi lukker af nogle steder. 

Vi regnede med at skulle starte på det nye fælleshus 30. august, men det bliver forsinket pga. 

lokalplan. 



Der kommer en stor parkeringsplads bag A7 senere, og dermed får vi ca. lige så mange 

parkeringspladser, som der spærres af. Pt. er der altid ledige p-pladser ude ved HCV, hvor der er 

etableret skråparkering. Der kan dog være kaotisk i p-kældrene, fordi folk gerne vil parkere tæt på 

deres opgange. Hvis der bliver større parkeringsproblemer, kan det være nødvendigt at få p-vagter 

på. 

De døre, der bliver sat i ind til lejlighederne, er de samme, som vi har brugt i nogle år, når vi har 

skiftet ud. De er gode, og er endnu ikke blevet brudt op. Der bliver ikke skiftet der, hvor der er 

blevet skiftet indenfor de sidste år. 

Ad 4) 

Carsten: Vi har lavet forslag til indhold i gårdrummene. De oprindelige forslag var mange steder for 

dyre. Der er 2.1 million kroner sat af til gårdrumsindhold. Vi nærmer os enighed om indholdet. 

Vi arbejder på at slette nogle af trapperne i afdelingen og lave stier med stigning i stedet. Vi 

overholder selvfølgelig stadig myndighedskrav og regler. 

Esben: Vi har lavet 3D-billeder af indgangsniveauerne. De fleste steder vil der være indgang på 

hver side af blokken på parterreniveau. Men der er nogle steder afvigelser, hvor indgange ikke er i 

samme niveau på de to sider af blokken. De steder skal vi arbejde med lysgennemstrømning på 

anden vis. 

Loftshøjde i indgange på parterre vil være ca. 2,5 m. 

Yderdørene bliver med pal-låsesystem – ikke magneter som i dag. 

Det nye fælleshus: Den store trappe er blevet mindre, da 1. etage ikke skal være for brugere. Der 

er blevet lavet teknikrum på 1. salen. 

Ad 6) 

Rosita: Gennemgang af div. kommunikation til beboerne + indhold på opgangsmøder. Diskussion 

om, hvorvidt vi fortsat skal afholde opgangsmøder for én opgang af gangen eller om vi skal slå 

flere sammen.  

 

Der indkaldes til næste møde ved behov. 


