
  Hasle Centervej 211-219

  Hasle Centervej 171-179

P

Parkering og adgang 
forbudt fra mandag 

den 4. juni 2018 
kl. 7.00

Byggeplads

Adgang forbudt

Parkering

Parkering

Beboervej 
på P-niveau

Til beboerne i Blok 
A4, A5 og D3: 

Nu skal vi i gang med 
renoveringen af jeres 

gårdrum

Så er det blevet jeres gårdrums tur til at blive tryghedsrenoveret.

Den 4. juni 2018 kl. 07.00 lukker vi af ind til jeres gårdrum og går i gang 
med først det forberedende arbejde, og derefter skal vi nedbryde betonen og 
opbygge det nye gårdrum.

Din bil skal være ude af gårdrummet senest kl. 07.00 den 4. juni. Der er 
lavet parkeringspladser langs Hasle Centervej, som du kan bruge i stedet. 
Desuden er vi i gang med at lave flere parkeringspladser bagved A7. Du 
skal også fjerne din cykel, knallert, motorcykel, barnevogn og lignende fra 
gårdrummet. I A4 vil I fortsat kunne bruge jeres nuværende cykelrum, men 
ikke i A5. Her kan I i stedet enten bruge jeres egne pulterrum, eller I kan 
stille jeres cykler i siderne af kældergangen. Efter renoveringen kommer der 
igen aflåst cykelrum. 

Arbejdet vil både larme og støve, og det vil få betydning for adgangsforhol-
dene til jeres opgange. Vi vil sørge for at lave tydelig skiltning, så I altid ved, 
hvilken indgang I kan bruge. Det vil selvfølgelig altid være muligt at komme 
til og fra sin bolig.

Vi ses jo til blokmøderne den 29. maj, og hvis du derudover har spørgsmål 
til renoveringen, så kom endelig ned i Infocenteret (de røde containere syd 
for Hasle Centervej 231) - her kan du få svar på det meste. Åbningstiderne 
ser pt. således ud: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 10-12
Fredag 8-10 

Du kan også sende en mail til tryghed@ojba.dk eller du kan ringe til Rosita 
fra Enemærke & Petersen (totalentreprenørfirmaet) på 61 16 67 31.

Mange hilsner


