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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Gårdrummet mellem A6 og A7: 
Belægningsarbejdet er godt i gang. 
Støbning af master og montering af lamper er i gang. 
På blok A7 går vi snart i gang med montering af porttelefonanlæg. I den forbindelse kommer der 
også dørhåndtag på opgangsdørene. 
Vi går snart i gang med asfaltarbejde. 

• Gårdrummet mellem A5 og A6: 
Vi er i gang med arbejdet med de kommende cykelrum. 
Asfaltarbejdet går i gang i løbet af de næste 14 dage. 
Arbejdet med det dobbelthøje rum i gavlen på A6 er godt i gang. 
Belægningsarbejdet omkring blandt andet opgangshaverne ved A5 er i gang. 

• Gårdrummet mellem A4 og A5: 
Vi er i gang med bundopbygning til fremtidige p-pladser. 
Lednings-/kloakarbejde er i gang. 
Vi er ved at gøre klar til murerarbejde.

Velkommen til februars infoblad

Her får du det 20. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven.

Denne gang kan du blandt andet læse om, 
hvordan Enemærke & Petersen synes, det er 
at arbejde i Bispehaven. Og så kan du læse 
om, at vi snart er klar til at gå i gang med at 
renovere ved de lave blokke.

God læselyst!



Cykelrummene ved A7 er næsten færdige

Cykelrummene i blok A7 er nu taget i brug. Der 
mangler kun cykelstativer i dem – de kommer 
snarest. Du bruger nøglen til din hoveddør til 
cykelrummet også. Der er fire cykelrum i hver 
blok, så to opgange skal dele rum. 

Opstart på Bispehavevej

I starten af marts vil vi gå i gang med 
at renovere gårdrummet mellem C1 og 
C2. Beboerne her har fået indkaldelse 
til blokmøde den 26. februar. Vi håber at 
se jer ☺



Prøvedør på Bispehavevej

Vi har opsat en prøvedør på Bispehavevej 
51. Så hvis du er interesseret i, hvordan de 
nye hoveddøre kommer til at se ud, så kan 
du gå herover og se nærmere på den.

Adgangsveje

Herunder finder du et kort over adgangs-
vejene, som de ser ud pt. omkring de høje 
blokke.



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.

Bispehavens beboere håndterer renoveringen flot

Tryghedsrenoveringen kører nu på sit højeste, og Infobladet har spurgt Enemærke & Petersen, der 
er totalentreprenør på projektet, hvordan de synes, det er at arbejde i Bispehaven. 

– På trods af de voldsomme indgreb, vi jo foretager, er vi blevet taget godt imod af beboerne i Bis-
pehaven. Beboerne er meget positive over for forandringerne, og de hilser altid med et smil. Jeg 
oplever, at der er en god dialog mellem vores håndværkere og beboerne, fortæller Jesper Finderup, 
der er projektchef hos Enemærke & Petersen. 

– En god relation mellem beboerne og håndværkerne og gensidigt samarbejde er meget vigtigt – 
især når et projekt strækker sig over længere tid. Det, synes jeg, at vi oplever i Bispehaven. Bebo-
erne passer godt på vores byggeplads, på mandskabs- og byggelederskure, og på Infocenteret, hvor 
vi stort set ikke har oplevet hærværk eller indbrud. Det er gået rigtig godt med udskiftning af døre 
på Bispehavevej. Beboerne har været rigtig gode til at få afleveret nøgler, og de har været søde og 
venlige mod vores håndværkere, siger Jesper Finderup.

De samme positive oplevelser har håndværkerne Claus Bruun og Anders Bak haft. Dem har mange 
af jer haft besøg af i forbindelse med udskiftning af lejlighedsdøre. 

– Vi bliver mødt med venlighed og imødekommenhed. Vi får tilbudt kaffe og kage af beboerne, når 
vi går ind til dem, og vi får ros, når vi går derfra. Det er jo deres hjem, vi går ind i, men de er meget 
åbne og tager godt imod os, fortæller Anders Bruun, som håber på, at beboerne på Hasle Centervej 
tager lige så godt imod dem – de er nemlig ved at være færdige på Bispehavevej, og er lige gået i 
gang i blok A7.

TAK - fordi, I tager så godt imod håndværkerne! Og for at I håndterer udfordringerne, som I gør.


