
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 2. MAJ 2018 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Leif Scherrebeck (Afdelingsbestyrelsen + Organisationsbestyrelsen) 

Else Christensen (Organisationsbestyrelsen) 

Elsebeth Persson (Organisationsbestyrelsen) 

Katja Hillers (Organisationsbestyrelsen) 

Magnus Borst (Organisationsbestyrelsen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Jesper Finderup (Enemærke & Petersen) 

Esben Trier Nielsen (Link Arkitektur) 

Anita Munch (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) 

Jesper: Vi er godt i gang med etape 1. Der er gang i en del nedbrydning, og der er jordopbygning 

ved A7. Vi er positivt stemt over måden, det kører på herude – ikke meget hærværk ud over de 

almindelige væltede hegn. Vi bruger meget tid på planlægning af de næste skridt i projektet. Vi er 

desuden godt i gang med det afstivningsprojekt, som viste sig at være nødvendigt. 

Leif: Hvad gør I med den jord, der ikke skal genbruges? 

Jesper: Vi forsøger at deponere det og bruge det andre steder i afdelingen, men noget har vi været 

nødt til at køre væk. 

Ad 2) 

Jesper: Ift. tidsplanen, så har vi inddelt første etape i 1A og 1B. Etape 1A er fra A7-A4. Etape 1B er 

fra A3-A1. Etape 2 er de lave blokke. Vi starter op på etape 2, når 1A er slut. Etape 2 starter 

nærmest vandtårnet og arbejder sig ned. 



1A:  oktober 2017 – februar/marts 2019 

1B:  februar 2019 – september/oktober 2020 

2:   februar/marts 2019 – april/maj 2020 

Det nye fælleshus starter vi på, så snart lokalplanen for Rymarken-området ligger klar. 

Vi ved endnu ikke, hvornår byggepladsen flyttes fra den grønne kile over til de lave blokke. 

Murerarbejdet starter på A7 indenfor de næste 14 dage cirka. Det bliver dejligt at komme i gang 

med at bygge op igen. 

Leif: Der er stadig udfordringer ift. skiltningen – folk flytter rundt på dem, og mange bliver 

forvirrede. Det kan også være svært at finde rundt; prøv selv at gå turen efter skiltene, når de er 

sat op. 

Rosita: Det kigger vi på. 

Ad 3) 

Der har været forvirring i entreprenørgruppen ift. de afsatte 400.000 kroner til hvert gårdrum. Den 

økonomiske koordinering i entreprenørgruppen har været mangelfuld. De ting, beboerne er blevet 

præsenteret for, får de derfor desværre ikke helt alligevel, fordi der ikke er de midler, 

landskabsarkitekten havde budgetteret med. 

Der var enighed om, at byggeudvalget skal inddrages mere ift. den slags problematikker. Det 

aftaltes, at der indkaldes til byggeudvalgsmøder én gang om måneden. Så aflyses de, når de ikke 

er relevante. 

Anita: Bag A7 har vi tegnet parkeringspladsen, så vi undgår for mange trapper. 

Mellem A6 og A7 har vi også skåret ned på trapper, og der, hvor der er store hældninger, vil vi 

skilte. Der er stadig tarzanbane i gårdrummet, men ikke i samme form som på de første tegninger. 

Det har bl.a. vist sig, at nogle betonsøjler alligevel ikke kan genbruges på den måde, det var tænkt. 

Nu bruges de til bænke i stedet, og der lavet stålsøjler til tarzanbanen i stedet. 

Vi har budgetteret med faldsand under legeområderne – det undersøges, hvad det vil koste med 

faldunderlag i stedet. 

Der opsættes gamle gelændere, som der skal males graffiti på og stå beplantning op ad. 

Beplantningen skal bl.a. være birketræer (med lav pollen). 

Mellem A4 og A5 genbruger vi den gamle bro, der var over Hasle Centervej. Den skal bruges som 

skulptur, med segl i og lys på. Der bliver bålplads og grill. Der laves en lille vold. Beplantningen 

bliver primært røde træer. 

Mellem A3 og A4 kommer der tre drivhuse. Der kommer også træ-espalier med drivhus-look, men 

uden glas. Derudover kommer der parasoller i farvet stål. Beplantningen bliver primært 

kirsebærtræer. 

Mellem A1 og A2 bliver der lavet jordvolde, rør man kan klatre igennem, rutche på osv. Desuden 

kommer der sandkasse og lerovn. Beplantningen bliver primært frugttræer og bærbuske. 

I den grønne kile (mellem A5 og A6) kommer der en lang bro over et regnvandsbassin, de store 

plantekrukker bibeholdes med træer i. Der bliver parallelparkering på en vej langs A6 og 

parkeringspladser ved indgangen til badmintonhallen. 



Byggeudvalget godkendte gårdrumshjerterne. 

Ad 4) 

Esben: Gennemgang af etape 2: Blanding af haverum og parkeringsrum. Der bliver kun muret på 

altansiden. I det hele taget bliver forandringen mindre end ved de høje blokke, da der jo ikke er 

parkeringskældre under. Indgangssiderne forbliver som udgangspunkt som de er nu, bortset fra at 

der kommer nye døre. Det undersøges, hvad det vil koste at lave vinduer i facaden, således at der 

bliver gennemkig i indgangspartierne, fordi der jo er en halv etage mellem indgangene på hver 

side. På den måde kan man få lidt af den samme lysgennemstrømning, som man kommer til at få i 

de høje blokke. Det er endnu uvist hvor mange af aktivitetslokalerne i underetagen, der kan 

bibeholdes. 

Anita: Der kommer flere veje mellem blokkene. Området bliver meget mere fladt, end det er i dag. 

Der bliver parkering både ved de nye veje og ud mod Rymarken. Der vil også komme 

opgangshaver til hver opgang som i etape 1. 

Esben: Ift. fælleshuset så er vi ved at finde materialer og farver. Bl.a. til beklædningen udenfor. 

Ad 6) 

Rosita: Beboerne er generelt glade, vi får færre klager over larm end forventet. Der er mange 

positive tilbagemeldinger. Vi har pt. tre ansatte fra området – en ’spørg mig’-medarbejder og to 

rengøringsfolk. Derudover har vi to lærlinge. Byg Op holder åbent hus i infocenteret den 9. maj, så 

flere kan høre om mulighederne for at få et job i renoveringen. 

Ad 7) 

Esben prøver at tegne lidt på, hvordan det evt. kan se ud med altaner/karnapper på syd/nord-siden 

af de høje blokke. E&P kan prissætte det. Det skal ikke laves i Tryghedsrenoveringen, men det kan 

måske laves i et andet regi.  

Kristian indkalder til de næste møder. 

 


