
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 6. FEBRUAR 2019 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Katja Hillers (Organisationsbestyrelsen) 

Leif Scherrebeck (Organisationsbestyrelsen + afdelingsbestyrelsen) 

Jesper Finderup (Enemærke & Petersen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Allan Søstrøm (Østjysk Bolig) 

Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 

Kim Kjærgaard (Østjysk Bolig) 

Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.)  

Nils Thylander (Østjysk Bolig) 

Dorte Mariager (Østjysk Bolig) 

 
Dagsorden: 
1) Status på byggesagen (Jesper) 
2) Byggeplads (Jesper) 
3) Tidsplan (Jesper) 
4) Opgangshaver (Dorte & Nils) 
5) Tryghedsproces/-granskning (Rosita) 
6) Vejprojekt Rymarken/Hasle Centervej (Jesper/Kristian) 
7) Beboerforhold (Rosita)  
8) Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1+2+3) 

Vi er i fuld drift på Etape 1 pt. Etape 2 er næsten færdig med dørudskiftning. Ca. 240 døre er 

udskiftet blevet udskiftet. Der er opstart af dørudskiftning i Etape 1 (A7) i uge 8. 

I gårdrummet mellem A6 og A7 arbejder vi på at få det gjort færdig til uge 13. Det går fornuftigt. 

Der arbejdes pt. bl.a. med lysmaster, storskraldsplads og belægning. 

Vi fylder generelt meget i området, nu hvor vi er i gang i tre gårdrum. Der er også meget mudder 

pt., fordi vi kører jord fra Rymarken. Der ryddes op hver dag. 

Et fokuspunkt er beboerveje i forhold til murerarbejde, der er udfordringer ved gavlene. 

Ift. sne, så har vi en aftale om, at Rosita sender besked til DanJord om, hvor der aktuelt skal 

sneryddes, hvis der kommer sne. 

I gårdrummet mellem A5 og A6 er vi også godt i gang. Det skal afleveres i uge 20. Vi arbejder pt. 

med bundopbygning, det dobbelthøje rum i A6, som volder lidt problemer, og murerarbejde på 

begge blokke. 



I gårdrummet mellem A4 og A5, som også skal afleveres i uge 20, laver vi pt. terrænopbygning og 

arbejder på konsol i A5. 

Vi skulle have fortalt beboerne i A7, hvorfor der først kommer håndtag på indersiden af dørene i 

uge 7/8 (pga. de hænger sammen med låsesystemet). Vi prøver at forklare det kort i næste 

infoblad. 

Vi er godt i gang med at lave en tidsplan for Etape 2. Vi starter i enden oppe mod vandtårnet i 

løbet af foråret. 

Vi afventer stadig den nye lokalplan for Rymarken-området. Men forhåbentlig kan vi komme i gang 

med det nye fælleshus sidst på foråret. 

Beplantning kommer ikke helt til at følge afleveringsdatoerne, vi planter helst tingene på den rigtige 

årstid. 

Der er parkeringsproblemer bag A7 – folk kører ind på stierne og parkerer for at komme så tæt på 

dørene som muligt. Vi skal have Q-Park i gang, så snart skiltning osv. er på plads. 

Ad 4) 

Projektet handler om at få beboerne i de forskellige opgange til at være med til at beslutte, hvad 

der skal være i opgangshaverne. Metoden er en workshop, hvor ideerne opstår, og så kan der 

bygges videre på dem. Det er Nils og Dorte fra den boligsociale indsats, der er ansvarlige for 

projektet. 

Der har været alternative invitationer i spil, og der er blevet pyntet op og skabt opmærksomhed på 

nye måder – og det har givet pote, 56% fremmøde i første blok (A7). 

Generelt kan man sige, at selve workshoppen gik rigtig godt. Herefter blev der holdt et opsamlende 

møde, hvor ideerne for hele blokken blev præsenteret, og det var knap så velbesøgt. Derfor 

arbejder vi med en anden model for næste blok. 

Med et projekt som dette kan vi selvfølgelig ikke stille alle tilfredse. Vi kan ikke give alle alt, hvad 

de ønsker sig. Det skal muligvis være tydeligere, for nogle er utilfredse med det, de fik 

præsenteret. 

Vi vil præsentere beboerne for det endelige resultat senere. Og vi er hele tiden åbne for forslag til 

ændringer, det skal vi have kommunikeret. 

Vi skal hurtigst muligt have lavet en mockup, så folk kan se, hvordan resultatet kan blive. Og her er 

kommunikation om, at det ikke er den endelige version og at alle haver ikke bliver ens, vigtig. 

Ad 5+7) 

Vi laver en skriftlig præsentation af gårdrummet mellem A6 og A7. Den vil blive omdelt til beboerne 

og hængt op i opgangene. 

Vi er i gang med at arbejde med medbyg-projekter. Til en start fuglekasser, der skal samles, males 

og hænges op, og bordebænkesæt, der skal shines op. 

Vi mangler medarbejdere til slutrengøring af opgangene inden aflevering. Det er jo et job, der ikke 

ligger hver dag, men i perioder. Måske er det derfor, det er svært at finde folk. 

Ad 6) 

Præsentation af ny, smallere Rymarken. Fortovet kommer til at gå helt tæt på det nye fælleshus. Vi 



vil gerne have trafik derop forbi. Der bliver en lille forhøjet betonplads, der, hvor der skal være 

overgang fra Hasle Centervej-siden. I stedet for broen, som jo fjernes. 

Der, hvor den grønne kile skal gå, hvor der tidligere var en bro over Hasle Centervej, bliver der 

lavet en indsnævring af Hasle Centervej. Der laves en samlet gå- og cykelsti, som ledes over 

vejen. 

Ad 8) 

Vi skal fortælle beboerne, at de skal kontakte deres forsikringsselskab, når de har fået ny dør. De 

kan spare penge på præmien. 

Det skal opklares, hvad vi gør ift. Falck, når der fx skal en ambulanceredder ind i en lejlighed. De 

nye døre kan jo ikke brydes op. 

 


