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Velkommen til augusts infoblad

Her får du det 14. infoblad om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse om 
nye døre, fælleshuset og den ændrede 
tidsplan.

God læselyst!

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Hvor langt er vi? 

Imellem blokkene A6 og A7 er vi godt i gang 
med etableringen af det nye gårdrum. 

Der er ved at blive lavet opgangshaver bag-
ved A7. Der bliver lagt fliser, og beplantningen 
bliver sat, når vi når til plantesæsonen om-
kring oktober.

Imellem blokkene A4 og A5 er vi blevet fær-
dige med at rive det gamle selskabslokale 
ned. Vi forsætter med at fjerne beton her.

Som I måske har lagt mærke til, er vi begyndt 
at bruge området ved vandtårnet til opbeva-
ring af sand og grus.

Trivselshuset bliver stående,  
til det nye fælleshus er klar 

Vi bliver ofte spurgt, om vi river Trivselshuset 
ned, inden vi bygger det nye fælleshus på Ry-
marken. Det gør vi ikke - Trivselshuset bliver 
stående, til det nye fælleshus er klar til brug.

I det nye fælleshus vil endnu flere aktiviteter 
blive samlet, end der er i Trivselshuset i dag. 
Ud over den boligsociale indsats skal Drifts-
centeret også bo her, der skal være en café, 
og der skal være plads til forskellige fore-
ninger og fællesskaber. Det skal være mere 
bydelshus end fælleshus, og dermed skal 
resten af Hasle også bruge huset. Vi regner 
med, at det nye fælleshus står færdigt inden 
sommeren 2020. 



Præsentation af gårdrum

Den 25. september vil vi invitere blokkene A6, 
A7 og D4 til præsentation af deres gårdrum. 
Landskabsarkitekten er helt færdig med at 
tegne, og opbygningen af gårdrummet er i 
gang, så beboerne er selvfølgelig spændte på, 
hvordan det kommer til at se ud.

Beboere fra de andre gårdrum er selvfølgelig 
også meget velkomne til at komme forbi og se, 
hvordan resultatet bliver. 

Arrangementet finder som skrevet sted den 25. 
september. Invitationen kommer snart.

Hvis vejret er godt, mødes vi på parkerings-
pladsen foran Infocenteret kl. 17.00. Hvis det 
regner, mødes vi inde i Infocenteret kl. 17.00 i 
stedet.

Nye døre til lejlighederne

I uge 38 går vi i gang med at udskifte døre 
ind til lejlighederne - de første beboere har 
fået deres 6-ugers varsling.

Døren, der bliver sat i, er en Daloc S43 
Sikkerhedsdør – det er den samme, som vi 
de seneste år har sat i, når der har været 
brug for ny dør efter for eksempel indbrud. 
Det er endnu ikke lykkes nogen at begå 
indbrud i nogle af de lejemål, der har fået 
isat ny dør, så derfor har vi valgt at bruge 
denne type i alle lejemål. Og af denne 
grund får de lejemål, der for nyligt har fået 
ny dør sat i, ikke en ny dør igen.

Rækkehusene får ikke nye hoveddøre - 
deres døre er kun ca. 10 år gamle, og der 
har aldrig været problemer med sikker-
heden i forhold til dem.



Den ændrede tidsplan

Som bekendt arbejder vi pt. i gårdrummene mellem A6 og A7, mellem A5 og A6 (den grønne kile/
byggeplads) og mellem A4 og A5. 

Vi har tidligere meldt ud, at vi derefter ville gå videre med det næste gårdrum i den række (mellem A3 
og A4), men deri ligger Trivselshuset, og da lokalplanen for området med det nye fælleshus er blevet 
forsinket, har vi måttet vente med at gå i gang med at bygge det. Vi kan ikke undvære et fælleshus, 
og derfor flytter vi byggeriet op til de lave blokke længst mod nord i løbet af efteråret.

Vi er blevet spurgt, om flytningen har noget med ghettoplanen og nedrivningerne at gøre, og svaret 
er både ja og nej, da vi jo stadig ikke ved, hvilke blokke der skal rives ned. Men det er selvfølgelig 
dumt at forstætte med at renovere ved de høje blokke, når vi nu har fået besked om, at tre af dem 
skal rives ned. Vi arbejder derfor på at få Tryghedsrenoveringen og den Udviklingsplan, der skal laves 
i forbindelse med Ghettoplanen, til at spille bedst muligt sammen, inden vi går videre med de høje 
blokke.

Tryghedsrenoveringen får sin egen hjemmeside

I dag kommer man ind på en underside på Østjysk Boligs hjemmeside, når man trykker sig ind på 
www.TryghediBispehaven.dk. Men sådan er det ikke ret meget længere - Tryghedsrenoveringen får 
nemlig sin egen flotte, dynamiske hjemmeside. 

På siden vil du blandt andet kunne følge med i, hvordan renoveringen omkring lige præcis din blok 
skrider frem, du vil kunne læse ofte stillede spørgsmål - og svar herpå - og du vil kunne finde billeder 
af både den nuværende status og tegninger af fremtidens Bispehaven.

Snup en kop kaffe og brug gerne fem minutter på at klikke dig rundt på siden, når den kommer on-
line - vi vil meget gerne høre om din oplevelse, hvis du synes, der er noget, der fungerer ekstragodt 
eller mindre godt. I så fald må du meget gerne sende en mail til tryghed@ojba.dk.

Har du ikke selv computer, så kom ned i Infocenteret og prøv hjemmesiden. Rosita hjælper gerne :) 



KONTAKT
Du får løbende infoblade fra Østjysk Bolig med seneste nyt om Trygheds- 
renoveringen. Du kan finde alle udgivne numre af infobladet og læse mere 
om renoveringen på TryghediBispehaven.dk. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til 
både infobladet og selve renoveringen. Send en mail til tryghed@ojba.dk eller ring til 
Rosita fra Enemærke & Petersen på 61 16 67 31. Du kan også møde Rosita og  
Faten, som er Spørg mig!-medarbejder, i Infocenteret.

Adgangsveje 

Herunder får I en opdateret tegning over adgangsvejene omkring D4, A4, A5, A6 og A7.

Adgangsforholdene omkring A6 bliver etableret midlertidigt som på tegningen i løbet af næste uge. 
Hold øje med skiltene omkring bygningen, da de kan ændre sig.


