
              30. april 2019
Kære beboer i Bispehaven

Som jeg skrev til dig i torsdags, får du her endnu et brev – denne gang med information om, hvad 
informationsmødet i aften kommer til at handle om.

Den aftale, der nu er faldet på plads, handler om, hvilke tre høje blokke der skal rives ned.

De tre høje blokke, der skal rives ned, er blokkene:
A1: Bispehavevej 31-39
A2: Bispehavevej 41-49
A3: Hasle Centervej 161-169

Vi i Østjysk Bolig vil sammen med Aarhus Kommune gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig, der 
bor i en af de berørte boliger, med at finde et godt nyt sted at bo. Ingen kommer til at stå alene, og 
vi vil under hele forløbet stå til rådighed for samtaler, råd og vejledning. Det er vigtigt at huske, at 
der vil gå år, før nedrivningerne bliver igangsat, og selvom det gør ondt på os alle, vil jeg opfordre 
dig til at bevare roen og tage fat i os, når du har behov for det.

En aftale om, hvad der skal ske i forhold til omdannelse af tre lave blokke, er endnu ikke faldet 
helt på plads. Så snart jeg ved mere, får du besked. Jeg kan dog godt fortælle, at de tre lave blok-
ke også vil skulle nedrives. Det betyder, at bor du i en af de tre lave blokke, der bliver udvalgt, skal 
du på et tidspunkt flytte. Det er endnu ikke besluttet, hvilke tre lave blokke det handler om, men 
der kommer til at gå forholdsvis lang tid, før der skal ske noget med de lave blokke. Tryghedsre-
noveringen her vil fortsætte som hidtil, og arbejdet omkring alle lave blokke vil blive lavet færdigt til 
glæde for jer beboere.

Husk at komme til informationsmødet i aften kl. 19.00-20.30. Her vil vi fortælle mere om, hvad der 
skal ske, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Der vil være kaffe, te, kage, juice og frugt 
til mødet.

Jeg håber at se dig i aften.

Mange hilsner

Allan Søstrøm
Direktør i Østjysk Bolig

Informationsmøde: 
 

I aften, den 30. april,  
kl. 19.00-20.30 på  

Hotel Scandic,  
Rytoften 3, Aarhus VMødestedet: 

 
Mødestedet har

ekstraåbent i morgen,  
den 1. maj, fra kl. 16-18.  
Du finder Mødestedet i  

kælderetagen af blok A3,
Hasle Centervej 163,

Aarhus V.


