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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Projektleder og byggepladschef Frank 
Mortensen fortæller: Hvad laver vi pt.? 
 
Gårdrum bag A7
- Slidlag på asfalt vil blive lavet i løbet af uge 
18-21. I den forbindelse vil vi afspærre p-pladsen 
i ca. 3-4 dage. Vi sætter skilte op og fortæller, 
hvilke dage der vil være afspærret. 
 
Gårdrum mellem A6 og A7
- Vi er i gang med at udbedre de sidste mangler i 
gårdrummet.
- Slidlag på asfalt vil blive lavet i løbet af uge 
18-21. I den forbindelse vil vi afspærre p-pladsen 
i ca. 3-4 dage. Vi sætter skilte op og fortæller, 
hvilke dage der vil være afspærret.  
- Muld- og beplantningsarbejde starter omkring 
uge 19-20.

Gårdrum mellem A5 og A6
- I forbindelse med malerarbejde bliver vi nødt 
til at flytte postkasserne i A6. Postkasserne vil 
stadigvæk være inde i opgangene. 
- Vi starter op med asfaltarbejde i uge 17-19.
- Vi er i gang med gartner- og belægnings- 
arbejde.

Velkommen til aprils infoblad

Her får du det 22. infoblad om Tryghedsrenoveringen i 
Bispehaven. Denne gang kan du blandt andet læse om, 
hvordan vi genbruger nogle af elementerne fra det gamle 
Bispehaven i det nye tryghedsrenoverede Bispehaven. 

God læselyst!

- Vi arbejder med fremtidige cykelparkeringsrum.
- I A5 på vestsiden er de nye opgangsdøre ved at 
blive monteret.
 
Gårdrum mellem A4 og A5
- Vi starter op med asfaltarbejde i uge 17-19.
- Arbejdet med de fremtidige cykelparkeringsrum 
er i gang.
- I weekenden hejste vi den skulptur, der er lavet 
af den gamle bro, der tidligere gik over Hasle 
Centervej.
- På A4 skal vi til at i gang med facadepartier.
- Facaderne på østsiden af A5 lukkes i løbet af 
uge 17-19.
- Arbejdet med udskiftning af lejlighedsdøre i A4 
er opstartet. 
 
De lave blokke
- Vi arbejder pt. i tre gårdrum: Gårdrummene mel-
lem C1 og C2, C2 og C3 og C3 og C4. 
- Vi er i gang med muring af facader i C1. Bag-
efter fortsætter vi med C2.
- Vi er i gang med at lave cykelparkering i C1-C4.
- Ny prøveopgangsdør monteres i Bispehavevej 
53 tirsdag den 30. april.



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.

Genbrug er god brug!

I Tryghedsrenoveringen forsøger vi at genbru-
ge alle de elementer fra det gamle Bispehaven, 
som vi kan. Fx bliver der brugt knust beton 
i underlaget under de nye stier, og vi bruger 
mange af de træer, der før stod på betondæk-
kene, andre steder i afdelingen.

To ting, som vi er i gang med at genbruge lige 
pt., er betonbænke og gangbro.

De brede betonbænke, der stod rundt omkring 
i afdelingen, bliver skåret over på midten, så de 
bliver til to nye bænke. De bliver beklædt med 
træ, så de bliver mere behagelige at sidde på, 
og så bliver de placeret ved indgangsdørene 
ved de høje blokke på Hasle Centervej.

Den bro, der tidligere gik over Hasle Centervej,  
er i weekenden blevet lavet om til en skulptur 
og hejst i gårdrummet mellem A4 og A5. 


