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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:
• Gårdrummet bliver afleveret til bygherren i uge 13, hvilket betyder, at beboerne kan tage det i brug 

i uge 14. Eventulle fejl og mangler vil efterfølgende blive lavet. Der vil også være noget arbejde, 
som fx færdiggørelse af storskraldsområdet og såning af græs, som vil blive lavet efterfølgende. 

• De nedgravede affaldscontainere kan tages i brug fra den 1. april.
• Området omkring det dobbelthøje rum i gavlen af A6 færdiggøres i forbindelse med aflevering af 

gårdrummet mellem A5 og A6 inden sommerferien.
Gårdrummet mellem A5 og A6:
• Arbejdet med det dobbelthøje rum er godt i gang.
• Der bliver lavet murerarbejde på facaderne af A6, og jordarbejdet i gårdrummet er godt i gang.
• Der bliver lavet en lille sø.
Gårdrummet mellem A4 og A5:
• Der bliver omlagt kabler foran D3. Der bliver lavet jordarbejde og bundopbygning til brandvej og 

p-pladser. Der bliver lavet murerarbejde på facaderne af A4 og A5.
• Den bro, der før gik over Hasle Centervej, skal genbruges som en slags skulptur i gårdrummet.  

Arbejdet med dette går i gang i løbet af april.
Ved de lave blokke:
• Arbejdet med gårdrummet mellem C1 og C2 er i gang. Der bliver lavet belægninger på havesiden 

af C1, og indgangssiden af C1 er ved at blive fjernet. Cykelparkering i C1 og C2 er påbegyndt.
• Indkørsel til p-plads mellem Bispehavevej nr. 51-55 og nr. 57-61 er ved at blive lavet.
• Der er blevet lavet p-plads ved vandtårnet, som kan bruges nu. 
• Renovering af gårdrummet mellem C2 og C3 går i gang omkring den 2. april. I den forbindelse vil 

p-pladsen her blive spærret af. Beboerne henvises derfor til at parkere ved vandtårnet, på Ry-
marken eller de andre p-pladser. 

• Beboerne i C3 og C4 er blevet inviteret til blokmøde mandag den 1. april kl. 17-18 i Infocenteret. 

Velkommen til marts’ infoblad

Her får du det 21. infoblad om Tryghedsrenoveringen i Bis-
pehaven. Denne gang kan du blandt andet læse om opstart 
af renoveringen ved de lave blokke, om udskiftning af døre i 
A5 og om aflevering af gårdrummet mellem A6 og A7.

God læselyst!
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Så er renoveringen i gang ved de lave blokke!

Den 12. marts spærrede håndværkerne af om-
kring blokkene C1 og C2 i det nordøstlige hjørne af 
Bispehaven, og renoveringen af de lave blokke er 
dermed i gang!

Der er ingen parkeringskældre under de lave 
blokke, så arbejdet med hvert gårdrum her vil tage 
kortere tid end ved de høje blokke. Et gårdrum vil 
tage ca. 2-3 måneder fra det spærres af, til det står 
klar til brug igen.

Adgangsveje Bispehavevej

Adgangsvejene omkring de lave 
blokke ser pt. således ud:



Mødestedet i Bispehaven

Rigtig mange af jer er gode til at komme 
hen til Rosita i Infocenteret, når I har 
spørgsmål til Tryghedsrenoveringen.

Nu har Udviklingsplanen fået et lignende 
sted. Det hedder Mødestedet, og her er I 
beboere velkomne til at stille spørgsmål 
til den Udviklingsplan, der er ved at blive 
udarbejdet for afdelingen i forbindelse 
med regeringens 40%-regel – altså den, 
der blandt andet betyder, at der skal være 
nedrivninger, omdannelser og bygges nyt i 
Bispehaven.

I Mødestedet er Trine Blicher Folmer klar til 
at tage imod jer til en snak om udviklingen 
af jeres område. Der er plads til alle, og så 
er der kaffe på kanden.

Mødestedet har pt. åbent onsdag i ulige
uger fra kl. 16-18. Mødestedet ligger lige 
overfor Trivselshuset, Hasle Centervej 
163P.

Udskiftning af døre i A5

Vi er pt. godt i gang med at udskifte døre i 
blok A6 på Hasle Centervej. 

Pga. de begrænsede adgangsforhold om-
kring A5 (Hasle Centervej 211-219) pt. vil vi, 
når vi er færdige med A6, springe til A4 – og 
først herefter vil vi gå i gang med A5.

Adgangsveje Hasle Centervej

Adgangsvejene omkring blok-
kene på Hasle Centervej ser pt. 
således ud:



KONTAKT
Du får løbende infoblade fra Østjysk Bolig med seneste nyt om Trygheds- 
renoveringen. Du kan 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 Infocenteret.

Gårdrummet mellem A6 og A7  
er færdigt den 28. marts

I dag, torsdag, bliver det første gårdrum afle-
veret – det kan tages i brug i næste uge. Det 
nye gårdrum indeholder parkeringspladser, 
en legeplads med tarzanbane, opgangshaver 
til beboerne i blok A6 og meget andet. Alle 
beboere er selvfølgelig meget velkomne til at 
kigge forbi og prøve faciliteterne.

At gårdrummet er afleveret betyder ikke, at det 
er helt færdigt. Der vil være en mangelgennem-
gang senere, og den sidste beplantning vil først 
ske, når årstiden er rigtig til det.

Vi håber, at I er lige så tilfredse med resultatet, 
som vi er ☺

De fine billeder er taget af Mikael og Helle Alm-
feldt fra Hasle Centervej 239 – tak for dem!


