
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 20. MARTS 2019 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Leif Scherrebeck (Organisationsbestyrelsen + afdelingsbestyrelsen) 

Morten D. K. Jørgensen (Organisationsbestyrelsen) 

Jesper Finderup (Enemærke & Petersen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Esben Trier (Link Arkitektur) 

Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 

Kim Kjærgaard (Østjysk Bolig) 

Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.)  

 
Dagsorden: 
1) Status på byggesagen (JF) 
2) Byggeplads (JF) 
3) Tidsplan (JF) 
4) Afleveringsproces (JF) 
5) Status lokalplan (KWJ) 
6) Fælleshus og dobbelthøjtrum (ETN) 
7) Tryghedsproces/-granskning (RAH) 
8) Beboerforhold (RAH) 
 
 
Referat: 
Ad 1-4) 
Jesper fortæller:  

Der vil være teknisk aflevering af G5 (gårdrummet mellem A6 og A7) næste torsdag (uge 13). Vi er 

ved at få styr på de sidste ting.  

Vi skal have afklaret omkring dørtelefoner – de er forsinkede ift., hvad vi har lovet beboerne. Vi 

skal evt. have sendt et skriv ud.  

Der kommer til at være ting, der skal eftermonteres – det laver vi aftaler omkring. 

Ved den tekniske aflevering er der stadig mangler. Den juridiske aflevering kommer senere, men 

efter den tekniske aflevering må gårdrummet tages i brug. 

Der er fx også stadig mangler i G6 (gårdrummet bagved A7), selvom det blev afleveret sidste år – 

de er på en liste og vil blive lavet (bl.a. håndgreb ved trapper). 

G4 (Den Grønne kile – gårdrummet mellem A5 og A6) er godt i gang. Vi er i gang med 

bundopbygning, murerarbejde på begge blokke og med det dobbelthøje rum i A6 – det har givet 

udfordringer, men de er ved at være overkommet. Vi sætter stålforstærkning i toppen af de store 

kummer. G4 afleveres i uge 20. 



G3 (mellem A4 og A5) skal også afleveres i uge 20. Her er vi i gang med terrænopbygning. 

Hele etape 1 (området omkring de fire vestligste høje blokke) vil være færdig i efteråret (uge 35). 

Vi er kommet i gang med etape 2 (de lave blokke). Der er ved at blive lavet jordarbejde, bl.a. med 

hul i voldene for at skaffe adgang. Der er allerede blevet lavet en p-plads oppe øst for vandtårnet – 

så vi forhåbentlig undgår samme parkeringskaos, som vi havde ved etape 1. 

Hvert gårdrum i etape 2 vil tage ca. 60 dage. Vi vil arbejde i to gårdrum af gangen + have et under 

afslutning og et under opstart. Hele etape 2 vil blive afsluttet i foråret 2020. 

Fælleshuset vil først blive færdigt efter etape 2. 

Storskraldsområdet ved G5 bliver ikke overdækket – der kan evt. laves et genbrugsrum i et af de 

ledige rum, hvis man vil have den slags indendøre. 

Vi har lige haft en uge med fokus på sikkerhed på byggepladsen. Det så overordnet fint ud, men 

der var et par steder, vi godt kan stramme op. 

Ad 5) 

Kristian fortæller: 

Der er kommet fire høringssvar ift. lokalplanen. Generelt har ingen noget imod vores projekt, de 

handler hovedsageligt om indkigsgener fra nybyggeriet på Spar-området. Høringssvarene skal nu 

behandles sammen med kommunen – det tyder ikke på, at noget spænder ben for (vores del af) 

lokalplanen. Forhåbentlig kan vi søge byggetilladelse i maj til fælleshuset, så vi kan komme til at 

starte byggeriet efter sommerferien. 

Ad 6) 

Esben fortæller: 

Materialevalget i fælleshuset er ved at være på plads. Har prøver med til næste gang. 

Ift. fælleshuset er der for lang leveringstid på betonelementer – derfor går vi med en 

stålkonstruktion. Vi er i forvejen bagud, fordi lokalplanen er forsinket. Vi kan ikke vente 8 mdr. 

ekstra. 

Gennemgang af materialevalg i det dobbelthøje rum. Der vil bl.a. være hvidmalet betonvægge og  

-lofter, blågrå dobbelthøj væg, sortmalede døre, træ og linoleumsgulve. Materialevalg i fælleshus 

og dobbelthøjt rum hænger sammen. 

Ad 7-8) 

Rosita fortæller: 

Dørudskiftning: Vi er færdige i etape 2, og er i gang i etape 1. Her er vi færdige med A6 – derefter 

springer vi A5 over, og tager A4 først. Håndværkerne kan ikke komme til ved A5 pt.  

Vi planlægger forskellige medbygsprojekter – pt. arbejder vi på et fuglekasseprojekt. Et projekt for 

beboerne i samarbejde med de boligsociale. 

Det kan være svært at finde beboere til at søge stillinger i forbindelse med renoveringen. Måske 

skal vi udvide søgningen? Sætte opslag på hjemmesiden, i infobladet el.lign. 


