
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 13. JUNI 2019 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 

 

Deltagere: 

Leif Scherrebeck (Organisationsbestyrelsen + afdelingsbestyrelsen) 

Katja Hillers (Organisationsbestyrelsen) 

Heidi Rosenberg (Organisationsbestyrelsen) 

Morten D. K. Jørgensen (Organisationsbestyrelsen) 

Michael Ekmann (Enemærke & Petersen) 

Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 

Esben Trier (Link Arkitektur) 

Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 

Kim Kjærgaard (Østjysk Bolig) 

Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.)  

 
Dagsorden: 
1) Status på byggesagen (ME) 
2) Byggeplads (ME) 
3) Tidsplan (ME) 
4) Afleveringsproces (ME) 
5) Status lokalplan (KWJ) 
6) Fælleshus og dobbelthøjtrum (ETN) 
7) Tryghedsproces/-granskning (RAH) 
8) Beboerforhold (RAH) 
9) Eventuelt 
 
 
Referat: 
Ad 1 +2 

Pt. er vi i gang i to gårdrum ved de høje blokke, ved gavlen af A6 (dobbelthøjt rum) og ved de tre 
nordligste lave blokke og ved Hasle Centervej. 

Vi er nået til enighed om et prisafslag ifm. de tre blokke (A1, A2 og A3), der skal nedrives, og hvor 
der derfor ikke skal tryghedsrenoveres. 

Vi har fået ros fra beboerne for at have etableret en vej mellem de to sydligste rækker af lave 
blokke. 

Beboerne er i gang med at indrette sig i de udeområder, der ligger ved deres boliger 
(rækkehusene) – vi skal have lavet regler for de områder, så vi undgår uhensigtsmæssige 
løsninger (fx et højt hegn). Der skal laves råderetskatalog. 

I gårdrummet mellem A4 og A5 arbejder vi med færdiggørelse af mangler – bl.a. er vi i gang med 
at lave gelænder ved trappe. 



I gårdrummet mellem A5 og A6 er vi ved at gøre de store kummer færdige, og vi arbejder på 
arealet ved badmintonhallen. Gårdrummet skal afleveres i uge 27. Kummerne behandles med 
antigraffiti-belægning. 

Kommentar: Der er lyse udtrækninger på murværket. 
Svar: Det er meget almindeligt, men vi er opmærksomme og holder øje. 

Ved de lave blokke:  

Gårdrummet mellem C1 og C2: Vi er i gang med facadearbejde. Vi er færdige med 
belægningsarbejde. Vi er i gang med vejarbejde. 

I gårdrummene mellem C2 og C3 og mellem C3 og C4 er vi også i gang med bl.a. facadearbejde 
og vejarbejde. 

Vi er næsten færdige med skift af lejlighedsdøre – vi mangler kun opgang 213-219 i A6. Vi skifter 
som udgangspunkt ikke i A1, A2 og A3, da de skal nedrives. Men hvis vi får konkrete 
henvendelser, vil vi se på det enkelte tilfælde. 

Ad 3) 

Hele renoveringen er, ifølge den nuværende tidsplan, færdig i november 2021. Vi kan jo først 
komme i gang med gårdrummet mellem A3 og A4, hvor Trivselshuset ligger, når det nye fælleshus 
er klar.  

Vi vil meget gerne snart i gang med det nye fælleshus – vi håber på, at vi kan komme i gang til 
september, hvis lokalplanen snart godkendes. Så er fælleshuset færdigt ca. et år senere. 

Ad 5) 

Vi regner med, at lokalplanen bliver godkendt til august. Det er problematisk, at det har trukket ud, 
fordi det sætter mange ting i stå – fx gravearbejdet på resten af Rymarken. 

Ad 4) 

En aflevering består af tre dele:  
En teknisk aflevering – herefter kan gårdrummet tages i brug, men der er stadig mangler. Her kan 
man også gentænke, hvis noget ikke fungerer optimalt. 
En mangeludbedring – her bliver de sidste ting lavet. 
En juridisk aflevering – herefter er gårdrummet helt færdigt. 

Beboerne har svært ved at forstå, hvorfor der stadig er mangler, når noget er afleveret. Vi laver en 
forklaring på, hvordan en aflevering foregår, i næste infoblad. 

Ad 6) 

Bæredygtighed er et hot emne – også i Tryghedsrenoveringen. Bl.a. derfor arbejder vi på at kunne 
bruge genbrugsbeton fra det gamle Bispehaven som gulv i det nye fælleshus. Det er ikke kun 
bæredygtigt, det er også en god fortælling. 

Kommentar: Ubehandlet beton kan suge meget til sig, få pletter og blive grimt. 

Kommentar: Der er risiko for, at behandlede betongulve bliver glatte. 

Der kommer trælameller på akustiske måtter på alle runde vægge. Det er godt for rummets akustik 
og det giver en flot aftegning af de runde former. De andre vægge bliver malet beton. 

I køkkenet kommer der hvide fliser på væggene og grøn vinyl på gulvene. 

Fliser i baderum bliver lysegrønne. 



Der er akustiklofter i både de store rum og i kontorerne. Hygiejneloft i køkkenet. 

Taget bliver grønt tagpap. 

Det bølgede aluminium, der skal være facade på fælleshuset, bliver champagnefarvet. 

Meget materialevalg går igen i det dobbelthøje rum i gavlen af A6. 

Der er lavet avanceret loft med bl.a. tre lag gips over det dobbelthøje rum, som skal sikre, at dem, 
der bor i lejligheden ovenpå, ikke bliver generet for meget af lyd nedefra. 

De store glasarealer ved alle indgangsdørene i blokkene skal på én eller anden måde markeres, 
så man ikke går ind i dem. Vi løser det ved at skrive husnumrene på glasset med store tal. På 
vaskeridøre kommer der til at stå ’Vaskeri’. 

Ad 7+8) 

I ét af gårdrummene ved de lave blokke skal der ifølge tegningerne hænge 94 fuglekasser (4 
forskellige størrelser). Dem får vi brug for beboernes hjælp til at samle. Derfor vil vi, sammen med 
de boligsociale medarbejdere, lave et event til august/september med fuglehuse og mad. 

43 beboere har nu været igennem et BygOp-forløb i løbet af renoveringen. Desværre er der et 
stort frafald, når de skal starte i selve jobbet. 

  

 


