
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 6. JUNI 2018 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Leif Scherrebeck (Afdelingsbestyrelsen + Organisationsbestyrelsen) 

Else Christensen (Organisationsbestyrelsen) 

Magnus Borst (Organisationsbestyrelsen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Allan Søstrøm (Østjysk Bolig) 

Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 

Kim Kjærgaard (Østjysk Bolig) 

Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.)  

Dagsorden: 

1) Beboerforhold  

2) Opgangshaver 

3) Status på projektet, tidsplan mm. 

4) Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1) 

Rosita fortæller: De to blokmøder, der blev afholdt i sidste uge, gik godt. Fra A4 og D3 kom der 16 

lejemål, og der kom 18 lejemål fra A5. Der var mange, der ikke åbnede døren, da vi lavede 

opsøgende arbejde om eftermiddagen – måske pga. ramadan. Der var god stemning på møderne. 

Fordi der var flere beboere samlet ift. opgangsmøderne, så kom der nogle lidt andre spørgsmål. 

Det virker som om, beboerne er ret godt informerede om, hvad der sker i projektet pt., men det 

overordnede projekt er de ikke helt skarpe på. 

Der kommer ikke nær så mange henvendelser fra beboere i Infocenteret, som der tidligere har 

gjort. De henvendelser, der kommer, er generelt mest positive. 

Der er mange spørgsmål om parkering, især nu hvor det tredje gårdrum er lukket af. Vi har åbnet 

25 nye p-pladser bag A7, men de kan ikke tage hele presset. 

25 beboere har været involveret i et forløb ift. job i renoveringen. Fx er der netop ansat en beboer 

til at holde øje med byggepladsen; at folk ikke færdes på den osv. Fire beboere er pt. timeansat i 

renoveringen og flere er på vej. Enkelte beboere har været til samtale uden at tage imod et 

efterfølgende tilbud og enkelte har takket helt nej til en jobsamtale. Der har været problemer med 

især unge, som ikke er dukket op til samtaler/på arbejde. Måske kunne man tænke jobsamtaler og 

ansættelser lidt anderledes – fx med noget ’speeddating’, hvor man sætter parterne sammen med 

det samme. Rosita indkalder til møde mellem Byg Op, hende selv, Allan og Kim. 

 



Ad 2) 

Kim fortæller: Vi er kommet et skridt nærmere et koncept. Vi vil gerne udvide den inddragelse, der 

er lagt op til pt., hvor beboerne kan vælge mellem tre tilbud. Vi har søgt midler (280.000 kroner) 

hos Tryg i Aarhus-puljen, og denne ansøgning er blevet principgodkendt af Lederrådet. Vi vil have 

beboere i opgangene til at være aktive ift. at få andre beboere med i projektet – vi har efterhånden 

lært, at det opsøgende arbejde virker godt. Vi vil desuden have beboerne med til at bygge de ting, 

der skal være i opgangshaverne. Vi skal på næste byggeudvalgsmøde have talt om de nærmere 

præmisser for konceptet, så udvalget kan godkende planen. 

Ad 3) 

Kristian fortæller: Vi har fået udarbejdet en mere overskuelig aktivitetsplan, som Leif også får 

udleveret, så han bedre kan svare på beboeres spørgsmål ift. hvad der sker i renoveringen af hvert 

gårdrum. 

Flytning af transformerstationer trækker lidt ud. Vi har møde med firmaet i morgen. Vi vil bl.a. bede 

dem om at få lidt mere fart på, og om at tage bedre hensyn til både gående og biler på Hasle 

Centervej. 

Magnus: Kan man evt. lave bump på Hasle Centervej, hvor der pt. køres ret stærkt? 

Kristian undersøger med kommunen. 

Ift. kælderydervægge er man ved at have overblik over revner osv. Vi skal søge ekstra midler ved 

Landsbyggefonden ift. udbedrelse, som ikke er medregnet i Tryghedsrenoveringens budget. 

Der er ved at blive skåret huller til yderdøre i A7. Vi skal have lavet mockup med døre og 

låsesystemer (brik), og så skal byggeudvalget vælge en model. 

Gårdrum 3 mellem A4 og A5 er vi startet på den 4. juni. Her er vi stødt på fugleproblemer. Der bor 

svaler i parkeringskælderen, og det er ulovligt at fjerne deres reder, da de er fredet. Kristian er pt. i 

kontakt med Naturstyrelsen, som er de eneste, der muligvis kan give dispensation til flytning. 

Kristian skal udfylde en ansøgning snarest, så vi forhåbentlig kan komme videre. Får vi ikke 

tilladelsen, kan det give forsinkelser på et par måneder. Nogle ting kan de dog gå i gang med, fx at 

rive det gamle selskabslokale ned. 

Kristian har lavet kort med etapeangivelser og afleveringsdatoer – se bilag.  

Ad 4) 

Leif: Vi skal sikre os, at de polske medarbejdere på pladsen har samme vilkår som de danske. 

Leif: Mange beboere undrer sig over, at der ikke konsekvent bruges hjelme og høreværn på 

byggepladsen. Det skal vi lige tjekke op på. 



Mennesker, der bygger for 
mennesker

Vækststrategi midt i 

en finanskrise

Henrik Mielke

CEO

Enemærke & 

Petersen a/s

Aflevering af Etape 1 og Etape 2
Bispehaven

28.05.18



Etape 1 delområde A
Sanktionsgivende termin

Aflevering: uge 35 2019



Etape 1 Delområde B
Sanktionsgivende termin

Aflevering uge 17 2020



Etape 1 Delområde C
Sanktionsgivende termin 

Aflevering Uge 46 2020



Etape 1 delområde D
Sanktionsgivende termin

Aflevering: uge 53 2020



Delaflevering af Gårdrum 6 og blok A7 vest facade
Start: Uge 10

Slut: Uge 39

Aflevering: Uge 41



s

Delaflevering af Gårdrum 5 og blok A7 Ø/N og blok A6 V/S facade 
Start: Uge10 2018

Slut:  Uge 06 2019

Aflevering: Uge 09 2019



le

Delaflevering af Gårdrum 4 og blok A6 Ø/N og blok A5 V/S 
Start: Uge 1 2018 (Etablering af byggeplads) – reetablering i uge 37

Slut:  Uge 12  2019

Aflevering: Uge 15 2019



l

Delaflevering af Gårdrum 3 og blok A5 Ø/N og blok A4 V/S 
Start: Uge 23 2018

Slut:  Uge 12  2019

Aflevering: Uge 15 2019



Delaflevering af Gårdrum 2 og blok A4Ø
Start: Uge 11 2020

Slut:  Uge 50 2020

Aflevering: Uge 53 2020



Delaflevering af Hasle centervej og P -pladser
Start: Uge 8 2019

Slut:  Uge 33 2019

Aflevering: 35 2019



Delaflevering af Rymarken 1
Start: Uge 5 2019

Slut:  Uge 14  2020

Aflevering: Uge 17 2020



Delaflevering af fælleshuset
Start: Uge 14 2019

Slut:  Uge 08 2020

Aflevering: Uge 11 2020



Delaflevering af Rymarken 2 og 

udvidelse af Hasle centervej
Start: Uge 14 2020 

Slut:  Uge 44 2020

Aflevering: Uge 46 2020



Aflevering  af etape 2
Start: Uge 9 2019

Slut:  Uge16  2020

Aflevering: Uge 18 2020


