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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Frank Mortensen, projektleder og byggeplads-
chef, fortæller: Hvad laver vi lige nu? 

- Gårdrummet bagved A7 er stort set færdigt. Der 
mangler kun reparation af den eksisterende asfalt 
over mod ungdomsboligerne.
- Mellem A6 og A7 er vi i gang med belægningsar-
bejde og facadearbejde. I A7 går vi efter ferien i 
gang med det sidste malerarbejde i stueetagen. 
- I A6 går vi efter juleferien i gang med at lave 
cykelrummene. Arbejdet med det dobbelthøje rum 
i gavlen af A6 er godt i gang. 
- Mellem A5 og A6 færdiggøres betonarbejdet, og 
der bygges jord i fra uge 3. 
- I starten af januar 2019 vil Rymarken blive 
indsnævret, da vi skal til at flytte jord fra det sted, 
hvor det kommende fælleshus skal placeres, til 
gårdrummet mellem A5 og A6. Der vil blive sat 
skilte op, så man kan orientere sig. 
- Udskiftning af lejlighedsdøre på Bispehavevej er 
godt i gang. Vi har indtil videre fået udskiftet døre 
i 8 af de lave blokke, og vi fortsætter med resten 
efter juleferien. 

Infocenteret holder lukket mellem jul og nytår, 
men der vil være aktivitet mange andre steder.

Rigtig god jul - og mange tak!

I dette 18. infoblad vil vi i Østjysk Bolig og i 
Enemærke & Petersen gerne ønske alle jer 
beboere i Bispehaven en rigtig god jul. 

Vi har nu været i gang med den fysiske del 
af Tryghedsrenoveringen i et år. Det har 
været et år, der har båret præg af larmende 
og pladskrævende arbejde lige uden for 
jeres hoveddøre. Det har været bøvlet, 
men vi er meget glade for jeres måde at 
håndtere bøvlet på. 

Når vi møder jer rundt omkring i afdelin-
gen, så har langt de fleste af jer et smil på 
læben - I er glade for de forandringer, der 
sker i jeres afdeling, I kan godt se, at der 
altså skal bøvl til, for at det bliver godt, og I 
går gerne en omvej eller parkerer et andet 
sted i den gode sags tjeneste. Det skal I 
have tak for - det betyder meget for os!

Vi ses efter nytår til endnu et år med 
masser af bøvl men heldigvis også masser 
af smil :)



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 kort over  
adgangsvejene,  
som de vil se ud 
fra ca. 7. januar

Vi har brug for jeres hjælp

Inden længe skal vi i gang med de først såkaldte MedByg-projekter. Det er projekter, der kræver 
hjælp fra jer beboere, for at de kan blive til virkelighed. Projekter, der gør resultatet af Trygheds-
renoveringen meget federe, og som vi rigtig gerne vil inddrage jer i. Det kan fx være et bordebænke-
sæt, der skal shines op, eller nogle fuglehuse, der skal samles og males.

Har du kompetencer indenfor ét eller andet - er du fx god med en hammer, kan du hækle, er du god 
til at tænke kreativt, er du stærk eller kan du male et bordebænkesæt, så henvend dig meget gerne 
til Rosita i Infocenteret eller send en mail til tryghed@ojba.dk. Som du kan se, har vi ikke kun brug 
for folk med håndværksuddannelser, vi har bare brug for folk, der gerne vil give en hånd sammen 
med en flok naboer, evt. bare en enkelt dag, så jeres afdeling bliver rigtig flot. Tak!


