Plads til børn og leg
Helt fra opførelsen har børns leg været prioriteret i Bispehaven. Det var faktisk derfor, man
byggede de underjordiske parkeringskældre,
som i dag er ved at blive fjernet igen.
Parkeringsarealer på gadeniveau med overdækning prægede fra byggeriets start i slutningen af 60’erne og starten af 70’erne udemiljøet mellem Bispehavens høje boligblokke.
Det skete som svar på Boligministeriets oprindelige krav om, at der skulle være 1,5 parkeringsplads pr. familiebolig. Man ville gerne
have plads til de mange biler – men man ville
også gerne have plads til børns leg, og man
ville have, at børn skulle kunne lege et sted,
hvor der ikke kunne komme biler.
Gårdhaver med plads til leg
Bispehavens beboere har nu, næsten et halvt
århundrede efter de første indflytninger i 1970,
i forbindelse med den igangværende Tryghedsrenovering valgt at gøre Bispehavens
udearealer om. Tryghedsrenoveringen medfører, at udearealerne ændres markant, blandt
andet ved, at der anlægges gårdhaver mellem
blokkene i stedet for kompakte parkeringsarealer med overdækning.
Gårdhaverne skal fjerne de utryghedsskabende betonkældre. Men der skal stadig være
plads til leg i Bispehaven, så selvom alt nu skal
være på ét plan, så bliver der stadig plads til
både parkering og leg mellem blokkene. For
at få plads til legepladser mellem blokkene, vil
nogle af afdelingens mange parkeringspladser
blive lagt ud til Hasle Centervej i stedet.

indrettet en mindre fodboldbane, ligesom dette område blev forsynet med legearealer og
klatrestativ. Det blev dog ændret, da der blev
bygget ungdomsboliger på Rytoften. Men den
samme lokalplan, som gav adgang til ungdomsboliger, åbnede også for opførelse af
fritidshuset Ellekær.
Mellem rækkehusene og Ryhavevej blev der,
ud over en kommunalt drevet legeplads, desuden lavet kælkebakke og hundegård. I starten
af 10’erne var beboerne desuden med til selv
at bygge en legeplads på bakken ned mod
Ryhavevej. De anlæg er nu nedlagt pga. renoveringen.
Fornyelser og sikkerhed
Mellem de høje blokke har der fra starten været indrettet legearealer. Foran de lave blokke
blev der løbende etableret nærlegepladser for
mindre børn, som forældrene selv supplerede
med klatrestativer. Disse legearealer søges stadigvæk udbygget og forbedret på beboernes
initiativer med nyanlæg og med tidssvarende
legeredskaber. Selvfølgelig under hensyntagen
til tidens stigende krav til sikkerhed.
Sikkerhed var faktisk på dagsordenen allerede
fra 1973 ved byggeriets start. Forældre klagede i Aarhus Stiftstidende over fare for, at børn
i forbindelse med brug af legeredskaber kunne
styrte ned i åbninger til parkeringskældrene.
Daværende forretningsfører C. V. Hytte Petersen erkendte, at det var dårlig planlægning, og
der blev fundet en løsning med net.

Løbende forbedringer af legearealer
Tiden frem til Tryghedsrenoveringen er ikke
gået med passiv venten på fornyelse. Bispehaven har fra byggeriets færdiggørelse arbejdet
på at skabe gode udearealer, og der er løbende lavet forbedringer. Det gælder ikke mindst i
forhold til børn.
Området ved vandtårnet fik allerede i 70’erne
sin fodboldbane med græs. To oprindelige
grusbaner blev ombygget til en multibane anlagt af beboere med unge som aktive i arbejdet med opførelsen. Der fulgte borde og bænke og grillplads med i området.
I den vestligste ende af Bispehaven blev der
Er du vild med historie, og vil du gerne vide mere om Hasles eller Bispehavens? Så er du meget velkommen til at besøge Hasle Lokalarkiv. Det finder du i kælderen under Hasle Lokalcenter, Rymarken 118. Arkivet har åbent den 1. og 3.
mandag i hver måned fra kl. 9.30-11.00 og 14.30-16.30.

