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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Frank Mortensen, projektleder og byggepladschef, fortæller: Hvad laver vi lige nu? 

• Gårdrummet bagved blok A7 er stort set færdigt. Der mangler kun få ting, blandt andet reparation 
af den eksisterende asfalt over mod ungdomsboligerne, slidlag, gelændere ved trapper, og re-
gulering af kantsten ved handicapparkering.

• Facadearbejde på A7 er godt i gang og forventes at blive afsluttet i løbet af februar. 
• Malerarbejdet i opgangene i A7 er godt i gang og afsluttes inden uge 10. 
• Vi forventer at modtage porttelefonanlæg til A7 i midten af februar. Porttelefonanlæggene i A7 

forventes at blive monteret inden uge 10. 
• I A6 er vi i gang med at lave de kommende cykelrum. Der vil være et cykelrum til hver opgang. 
• Arbejdet med det dobbelthøje rum i gavlen af A6 er godt i gang. 
• I gårdrummet mellem A5 og A6 er vi i gang med bundopbygning og jordindbygning. 
• I gårdrummet mellem A4 og A5 er vi i gang med jordindbygning.
• Foran rækkehusblok D3 går vi snart i gang med at fjerne belægning. Beboerne her vil få nærmere 

info herom. 
• Udskiftning af lejlighedsdøre på Bispehavevej er godt i gang. Vi har indtil videre fået udskiftet døre 

i 10 af de lave blokke. Sidst i februar regner vi med at være færdige med at skifte døre i de lave 
blokke, og vi går derefter i gang med udskiftning af døre på Hasle Centervej. Vi starter i blok A7, 
opgang 271. Beboerne her vil modtage information, når vi kommer nærmere. 

Velkommen til januars infoblad

Her får du det 19. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse om 
jordkørsel på Rymarken og udskiftning af døre.

God læselyst!



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.

Jordkørsel på Rymarken

Vi er i gang med at flytte jord fra 
det areal, hvor det kommende 
fælleshus skal ligge, over til 
gårdrummet mellem A4 og A5. 
Vi har derfor indsnævret en del 
af Rymarken i den side. Når vi er 
færdige med jordkørslen her, vil 
vi fortsætte med anden jordkørsel 
andre steder på Rymarken.

Adgangsveje

Pga. frostvejr er vores arbejde 
ved stien syd for blok A5 og A6 
blevet lidt forsinket. Vi arbejder 
på at åbne stien igen hurtigst 
muligt - og når vi kan det, vil ad-
gangsvejene se således ud:


