Februar 2019
Kære beboere i Bispehaven
Det er ved at være noget tid siden, I sidst har hørt fra os i forhold til den ghettoplan, regeringen har
vedtaget, og dens betydning for Bispehaven.
Som I nok ved, er der vedtaget en politisk aftale om, at andelen af almene familieboliger i såkaldte
hårde ghettoer skal nedbringes til 40% inden 2030. Og Aarhus Kommune har allerede meldt ud, at
der i Bispehaven, der i dag består af 100% almene familieboliger, skal være nedrivninger og
omdannelser af boligblokke.
Disse måneder går derfor med at forhandle og nå til enighed med Aarhus Kommune om, hvordan
de store forandringer af Bispehaven kan tage form, og hvordan økonomien skal hænge sammen.
Østjysk Bolig har hele tiden fokus på at udvikle området, i stedet for blot at afvikle det, og vi ønsker
at bygge videre på Tryghedsrenoveringen og alle de gode initiativer, der allerede er i gang i
Bispehaven, for at skabe den bedste bydel for jer.
Forhandlingerne skal munde ud i en såkaldt udviklingsplan, der skal være færdig til sommer. Det
er først efter sommer, når rammerne er godkendt, vi skal i gang med at se nærmere på, hvordan
Bispehaven helt konkret skal se ud i fremtiden. Til den tid vil vi få bedre muligheder for også at
inddrage jer beboere i arbejdet.
En del af jer har givet udtryk for, at det er utrygt at skulle vente så længe på at få besked om, hvad
der skal ske i Bispehaven, og hvornår der skal ske noget. Det forstår vi godt. Vi melder det ud til
jer, så snart vi kan. Vi håber på, at vi kan give jer besked herom i løbet af april/maj.
Mange af jer har også efterspurgt et sted, hvor I kan gå hen med jeres spørgsmål og løbende følge
med i, hvad der sker. Vi ved jo endnu ikke særlig meget, og vi har derfor heller ikke svar på alle
spørgsmål, men vi synes, det er vigtigt at være tæt på jer beboere i Bispehaven. Derfor er vi ved at
etablere Mødestedet i Bispehaven. Her kan vi mødes og tale om alt det, der sker og skal ske.
I Mødestedet vil I blandt andre kunne møde Trine Blicher Folmer, der arbejder for Østjysk Bolig.
Trine er en del af et sekretariat, som arbejder med udviklingsplanen, og hun vil forsøge at finde
svar på de spørgsmål, I må have. Nogle af jer kender sikkert Trine fra Tryghedsrenoveringen, hvor
hun i 2014 bemandede en sort container, som over 10 måneder flyttede rundt i Bispehaven og
inddragede beboere og ansatte i Bispehaven.
Mødestedet ligger ved siden af Trivselshuset i kælderetagen af Blok A3. Adressen er Hasle
Centervej 163, 8210 Aarhus V.
Mødestedet har åbent onsdag den 20. februar kl. 17-20. Det er samme dag og tidspunkt, hvor der
er en udstilling omkring lokalplanen for Rymarken i Trivselshuset. Derefter vil Mødestedet være
åbent onsdag i ulige uger fra kl. 16-18 – første gang med almindelig åbningstid er altså den 27.
februar.
I er alle meget velkommen i Mødestedet.
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