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Velkommen til oktobers infoblad

Her får du det 16. infoblad om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse 
om opgangshaver, et dobbelthøjt rum og 
håndaftryk.

God læselyst!

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Frank Mortensen, projektleder og bygge-
pladschef, fortæller: Hvad laver vi lige nu? 

Bagved A7: Området bagved A7 er stort set 
færdigt. Plantning af træer og hække vil, af-
hængigt af vejret, opstartes i løbet af novem-
ber. Arealet foran ungdomsboligerne vil blive 
færdiggjort med p-plads og belysning hurtigst 
muligt. 

Mellem A6 og A7: Arbejdet med det nye 
terræn forventes at blive afsluttet i løbet af 
november. Derefter begynder arbejdet med 
facader og belægning. 

Mellem A5 og A6 (den grønne kile): Materiale-
container er ved at blive flyttet over til Bispe-
havevej. Kontorskuret og Infocenteret regner 
vi med at flytte omkring uge 48. Forstærkning 
af kældervægge i A6 er snart færdig.

Mellem A4 og A5: Knusning af beton er fær-
digt. Det næste, vi skal lave, er forstærkning af 
kældervægge samt kloakrenovering.

Dobbelthøjt fællesrum 

I gavlen af A6 ud mod Hasle Centervej (nr. 
239) er vi gået i gang med at gøre klar til etab-
lering af et dobbelthøjt (dvs. i både under-
etage og parterre) rum, som skal bruges som 
fællesrum - hvordan det præcis skal bruges, 
er vi ved at finde ud af.

Grunden til, at vi laver fællesrum her, er, at 
ét af målene med Tryghedsrenoveringen er, 
at der skal være flere øjne på udeområderne 
i afdelingen - og Hasle Centervej er ét af de 
steder, hvor der gerne skal skabes mere liv og 
være mere synlighed - derfor bliver gavlene 
herud imod åbnet op og brugt til tryghedsska-
bende formål.



TIP:  
DEN NYE HJEMMESIDE  

ER ONLINE!  
TRYGHEDIBISPEHAVEN.DK  

ER ADRESSEN, HVIS DU 
IKKE HAR SET DEN  

ENDNU :)

Opgangshaverne er i gang

I torsdags, den 25. oktober, mødtes beboerne 
fra Hasle Centervej 279 som de første til en 
workshop om deres helt egen opgangshave.

Deres lille havestykke var rammet ind og 
pyntet op, og inde i opgangen var der gjort 
plads til, at opgangens beboere kunne sætte 
sig og fortælle om, hvilke tanker de havde gjort 
sig om deres opgangshave. Og heldigvis kom 
der rigtig mange beboere med rigtig mange 
gode ideer, som vi nu kan arbejde videre med.

- Det var simpelthen bare så hyggeligt at 
komme hjem til en opgang, hvor der var liv, 
sagde en af beboerne meget rammende om 
arrangementet - det er jo netop dét, Trygheds-
renoveringen skal - skabe mere liv rundt om-
kring i afdelingen.

Byggeplads og skurby flytter

Det er blevet tid til, at vi skal have 
flyttet byggeplads og skurby, som 
indtil nu har ligget ved blok A5 og 
A6, fra Hasle Centervej-siden over 
til de lave blokke på Bispehavevej-
siden.

Den nye byggeplads kommer mere 
præcist til at ligge ved blok B5 og 
B6 (se kortet her til venstre). 

Vi er godt i gang med at gøre det 
nye område klar osv., og vi er også 
i gang med at flytte byggemateri-
aler over. 

Skurbyen, og dermed også Info-
centeret, vil blive flyttet omkring 
uge 48.

B5 
Bispehavevej nr. 51-55

Byggeplads

                =  Beboervej

B6
Bispehavevej nr. 71-75



Adgangsveje

Herunder kan du se det opdaterede kort over adgangsveje i det område, der pt. renoveres.

Håndaftryk på  
Tryghedsrenoveringen

Nogle af Bispehavens 
børn brugte et par timer 
af deres efterårsferie på 
at sætte deres håndaf-
tryk på Tryghedsrenove-
ringen. 

De gjorde det lidt ke-
delige byggepladshegn 
til deres eget ved at male 
på det. Mange af dem 
malede vandtårnet, som 
er blevet et symbol for 
Bispehaven.



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 i Info- 
centeret.

Parkering

Efter at parkeringspladsen bag A7 er blevet 
færdig, er parkeringsituationen på Hasle 
Centervej blevet meget bedre.

Det er naturligvis stadig vigtigt, at I både 
følger skiltningen ved vejen, og at I par-
kerer efter de almindelige færdselsregler. 
Altså fx ikke i en buslomme, henover et for-
tov eller foran vejen ind til byggepladsen.

Beboere kommer ofte til os med bøder, 
de gerne vil have betalt. Dette skyldes, at 
vi for nogle uger siden skrev til jer (inden 
vi fik markeret tydeligt, hvor det er tilladt 
og forbudt at parkere), at vi ville betale 
eventuelle bøder, I allerede havde fået i 
forbindelse med parkering hen over for-
tovet på Hasle Centervej. Efter vi fik skiltet 
godt og grundigt på vejen, tager vi os ikke 
længere af jeres parkeringsbøder.

Udskiftning af døre

Vi er godt i gang med udskiftning af døre 
ind til jeres lejligheder i de lave blokke. 
Men vi har et stort problem. Når vi skal 
skifte døren, er det selvfølgelig vigtigt, 
at vi får en nøgle til den. Vi skriver både 
seks uger før, og igen, når vi kender den 
specifikke dato, og alligevel modtager vi 
desværre kun ganske få nøgler inden den 
deadline, vi giver. 

Dette betyder, at vi bruger virkelig meget 
tid på at ringe til jer, banke på hos jer, lave 
aftaler med jer osv., når vi skal lave udskift-
ningen. Det er spild af ressourcer. 

Aflevér derfor gerne nøgle rettidigt, tak :)



TIDSPLAN, TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 
DE HØJE BLOKKE, 2018-2019

2018

OKT OKTDEC DECNOV NOVJAN MAJFEB JUNMAR JULAPR AUG SEP

2019

Vestsiden af A7 
står færdig

Gårdrummet mellem 
A6 og A7 forventes 
at stå færdigt

Gårdrummet mellem 
A5 og A6 (den grøn-
ne kile) forventes at 
stå færdigt

Hasle Centervej inkl. 
nye parkeringsplad-
ser på nordsiden for-
ventes at stå færdig

Byggeplads og skur-
by påbegynder flyt-
ning til Bispehavevej

Gårdrummet mellem 
A4 og A5 forventes 
at stå færdigt

HUSK:  
EN TIDSPLAN  

KAN VIL 
ÆNDRE  

SIG :)


