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Skurbyen er i  
gang med at 

flytte. Fremover 
finder du skurbyen 

inkl. Infocenteret ved 
Bispehavevej 51

:)

Velkommen til novembers infoblad

Her får du det 17. infoblad om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse om, 
hvad der sker i de forskellige gårdrum lige 
nu, om Kayvan, der er ansat som spørg-
mig-medarbejder, og du kan se et opdateret 
kort over adgangsvejene.

God læselyst!

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

- Beplantning er opstartet bagved blok A7. 
Hække ved opgangshaverne er plantet. 
 
- Sidste lag asfalt på p-pladsen bag A7 bliver 
lagt i løbet af marts. 

- I gårdrummet mellem A6 og A7 er belæg-
ningsarbejdet opstartet. 

- Indgangspartier på A7 er ved at blive lavet. 

- Etablering af cykelparkering på gårdsiden af 
A6 er opstartet. 

- Jord/kloak-arbejde i gårdrummet mellem A5 
og A6 er opstartet. 

- I gårdrummet mellem A4 og A5 er vi gang 
med kloak- og jordarbejde.



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.

Her finder 
du et opdateret 

kort over  
adgangsveje

Mød Kayvan!

Kayvan Sanjari Zadeh på 59 år er ansat som pladsmand og spørg-mig-medarbejder i Trygheds-
renoveringen. Kayvan kommer fra Iran og bor i Bispehaven sammen med sin kone. Han har to 
børn på 25 og 23 år, og har boet i Bispehaven i ca. 15 år. 

Kayvan er uddannet ingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus og kom via BygOp i betragtning til 
et job i renoveringen. Kayvan er afløser for Faten, som lige nu er på barsel. Kayvans opgaver 
består blandt andet i at være synlig på byggepladsen, så beboerne kan henvende sig til ham 
med deres spørgsmål, at tjekke adgangsforholdene, og at sørge for, at byggepladsen er ryddelig.

 “Jeg er glad for at være en del af Tryghedsrenoveringen, både som beboer og som medarbejder 
hos Enemærke & Petersen. Det betyder meget for mig at have et arbejde, være aktiv og gøre 
brug af mine kompetencer,” siger Kayvan.  

“Jeg synes, Tryghedsrenoveringen gør området pænt, mere trygt og  
mere attraktivt, og jeg er sikker på, at beboerne vil blive glade for det.”


