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Sommerferie

For ikke at komme bagud 
med tidsplanen, vil der være 

byggeaktiviteter i løbet af  
sommerferien. 

Infocenteret holder sommer-
ferie i uge 29, 30 og 31  

☺

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Projektleder og byggepladschef Frank 
Mortensen fortæller: Hvad laver vi pt.? 
 
Omkring A7
Gårdrummet bag A7 er taget i brug og det meste 
arbejde er afsluttet i det gårdrum. Vi er i gang 
med at sætte cykelstativer op.

Gårdrummet mellem A6 og A7
Gårdrummet er taget i brug og det meste arbej-
de er afsluttet i det gårdrum. Vi er i gang med at 
montere de manglende værn ved trapperne og 
stien. Planter plantes i plantesæsonen. Områ-
det ved det dobbelthøje rum forventes at blive 
afsluttet i løbet af august. Cykelstativer i A6 
forventes at blive sat op i løbet af juli. 

Gårdrummet mellem A5 og A6
Vi arbejder med at gøre gårdrummet færdigt. Vi 
regner med, det kan tages i brug i løbet af juli.
Cykelstativer i A5 bliver monteret i løbet af juli. 

Gårdrummet mellem A4 og A5
Gårdrummet er taget i brug og vi er i gang med 
at udbedre mangler. 

Velkommen til junis infoblad

Her får du det 24. infoblad om Tryghedsrenoveringen i 
Bispehaven. Denne gang kan du blandt andet læse om, 
hvad det egentlig betyder, når et gårdrum er afleveret.  
Der kommer ikke et infoblad i juli måned pga. sommer-
ferie, så næste infoblad kommer først sidst i august :)
God læselyst – og god sommer!

De lave blokke
Arbejdet i gårdrummene mellem C1-C2, C2-C3 
og C3-C4 er i gang, og gårdrummene forventes at 
kunne tages i brug i starten af august. Derefter vil 
arbejdet med mangeludbedring gå i gang. Arbej-
det med facader på blokkene afsluttes i løbet af 
september.

Arbejdet med gårdrummet mellem B3-B4 for-
ventes at starte i løbet af juli. Beboerne i B3 og 
B4 vil få mere information.



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.
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Arbejdets 1. del starter i 
dette område og den del 
af vejen spærres af som 
det første.

Hasle Centervej bliver 
ensrettet mens arbejdet 
står på

Lidt om aflevering

Vi bruger ofte udtrykket ‘aflevering’ i 
forbindelse med renoveringer, og her får 
I en kort forklaring på, hvad det egentlig 
betyder, at fx et gårdrum ‘afleveres’. 

En aflevering er faktisk en proces, der er 
delt op i tre. 

Det første, der sker, er, at entreprenørerne 
laver en såkaldt ‘teknisk aflevering’, så 
beboerne kan tage gårdrummene i brug og 
ikke skal vente til den endelige aflevering, 
som ligger et stykke ude i fremtiden. 

Men det betyder ikke, at arbejdet i 
gårdrummet eller blokkene er helt slut. 
Efter den tekniske aflevering går hånd-
værkere i gang med at udbedre eventuelle 
fejl og mangler, som man har opdaget i 
forbindelse med den tekniske aflevering.

Til sidst er der en såkaldt ‘juridisk afleve-
ring’ – med den efterfølgende proces med 
at udbedre eventuelle fejl og mangler. Og 
først herefter er gårdrummet helt færdigt. 

Lidt om tidsplaner

Et værktøj, vi bruger, når vi renoverer eller 
bygger nyt, er en tidsplan. En tidplan er 
en svær størrelse at forstå, fordi de altid 
udvikler sig og ændrer sig løbende, da en-
treprenørerne støder på forudsete ting, de 
er nødt til at finde en løsning på, eller fordi 
vi er afhængige af, at fx kommunen god-
kender en plan eller giver tilladelse til, at vi 
kan gå i gang med gravearbejde. 
 
I beboere spørger tit, hvornår jeres 
gårdrum er færdigt, det nye fælleshus står 
klar el.lign. Det kan vi godt forstå, at I gerne 
vil vide! Men de tidsplaner, vi arbejder med 
pt., er vi godt klar over vil ændre sig i løbet 
af den næste tid, fordi alt i en stor bygges-
ag hænger sammen og er afhængigt af hin-
anden. Derfor er det tit svært for os at give 
jer et helt præcist svar på jeres spørgsmål. 
Det håber vi, I forstår ☺

Hasle Centervej 

Arbejdet med Hasle Cen-
tervej, hvor der bl.a. skal 
laves permanente parallel-
p-pladser, forventes at starte 
op den 1. juli. Under renove-
ringen bliver vejen ensrettet, 
og der må IKKE parkeres på 
vejen, da biler ellers ikke kan 
køre igennem. I kan se på 
kortet, hvor I indtil videre kan 
parkere i stedet. Hold derud-
over øje med skiltning. 

Busstoppestedet på Hasle 
Centervej vil blive nedlagt 
under renoveringen af vejen, 
og vi vil arbejde på at eta-
blere et midlertidigt busstop-
pested på Rymarken i stedet.  


