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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Projektleder og byggepladschef Frank 
Mortensen fortæller: Hvad laver vi pt.? 
 
Hasle Centervej:
 
- Vi er godt i gang med at færdiggøre 
gårdrummene mellem A4 og A5 og mellem A5 
og A6.

- Cykelstativer i blokkene A7, A6, A5 og A4 mon-
teres i løbet af uge 23.

- Der sættes lås på de nye cykelrum i løbet af 
uge 23-24. Du kan bruge din hoveddørsnøgle til 
de nye låse.

- I løbet af de næste 2-3 uger vil gangene i 
indgangspartierne i alle opgange i A4, A5 og A6 
blive malet.

Velkommen til majs infoblad

Her får du det 23. infoblad om Tryghedsrenoveringen i 
Bispehaven. Denne gang kan du blandt andet læse om 
blokmøder og fuglehuse. 

God læselyst!

Bispehavevej:

- Belægningsarbejde i gårdrummet mellem C1 
og C2 er godt i gang, og vi forventer, at hele 
gårdrummet når at blive afleveret inden sommer-
ferien.

- Ved C1 er vi desuden i gang med facade-       
arbejde.

- I gårdrummene mellem C2 og C3 og mellem C3 
og C4 er vi i gang med jordarbejde.

- Arbejdet med at etablere nye permanente par-
keringspladser langs Hasle Centervej forventes at 
starte inden sommerferien.



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.

Blokmøder

Den 1. marts 2019 holdt vi et blokmøde for 
blokkene C3 og C4 i forbindelse med, at vi 
skulle til at starte renovering op ved/mellem 
disse to blokke. 

Lige da Tryghedsrenoveringen gik i gang, mød-
te der mange beboere op til de opgangsmøder 
og blokmøder, vi afholdt. Men nu oplever vi, at 
der ikke kommer ret mange beboere. Vi tolker 
det som et udtryk for, at blokmøderne ikke er 
så nødvendige længere, som de var i starten 
af Tryghedsrenoveringen. Enten fordi, de fleste 
af jer nu ved, hvad der skal ske, eller fordi, 
der ved de lave blokke ikke skal laves lige så 
meget arbejde, som der skulle ved de høje. 

Vi har derfor besluttet os for ikke at afholde 
flere blokmøder. I stedet vil vi lave noget skrift-
ligt materiale, som vi vil omdele til jer. Heri vil 
I kunne finde de informationer, som plejer at 
blive givet på blokmøderne.

Det næste gårdrum, vi skal i gang med, er 
gårdrummet mellem B3 og B4. Det betyder, at 
I, der bor i Bispehavevej nr. 97-101 og nr. 117-
121, inden opstarten af arbejdet vil modtage 
materiale vedrørende arbejdet og de praktiske 
forhold, der kommer til at have betydning for 
jer, i jeres postkasser.
 
Skulle der alligevel opstå spørgsmål, som ikke 
bliver besvaret i materialet, er I selvfølgelig altid 
velkomne til at henvende jer til Rosita i Infocen-
teret og få svar på dem.

Fuglekasser

Alle gårdrummene på både Hasle Centervej 
og Bispehavevej kommer til at have forskellige 
udtryk og vil indeholde forskelligt inventarer. 

I gårdrummet mellem C3 og C4 skal der være 
fuglekasser, og de fuglekasser håber vi på, at I 
beboere vil hjælpe os med at samle.
 
Vi vil en eftermiddag i august, sammen med 
de boligsociale medarbejdere i Bispehaven, 
afholde et event, hvor vi håber, at I har lyst til at 
være med. Du behøver ikke at have prøvet det 
før, da en tømrer fra Enemærke & Petersen vil 
være tilstede og hjælpe til. 

Som tak for hjælpen vil Enemærke & Petersen 
være vært for et grillarrangement (med både 
almindelige og halalpølser ☺) bagefter.
 
Hold øje med opslag i din opgang efter som-
merferien! 


