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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Frank Mortensen, projektleder og byggepladschef, fortæller:  
Hvad laver vi lige nu? 

• Storskraldsområdet ved de lave blokke er blevet flyttet til gavlen af blok B7 ved nr. 95. 

• Ved de lave blokke er gårdrummene mellem blok C1-C2, C2-C3, C3-C4 samt den nye vej med 
parkeringspladser blevet taget i brug. Der udbedres fortsat mangler i gårdrummene. 

• Arbejdet i gennemgange og på facader på blok C1, C2, C3 og C4 forventes at blive afsluttet sidst i 
september. 

• Jordarbejde i gårdrummet mellem blok B3-B4 er i gang, og renovering af gårdrummet mellem B2-
B3 er begyndt. 

• Ved de høje blokke på Hasle Centervej er alle de renoverede gårdrum samt Hasle Centervej 
blevet taget i brug. Der udbedres fortsat mangler. Arbejdet i det dobbelthøje rum i gavlen af blok 
A6 nærmer sig slutningen. Østjysk Bolig er i gang med at finde ud af, hvad rummet præcis skal 
bruges til.  

• Lokalplanen for Rymarken er blevet godkendt, og vi er gået i gang med at planlægge det forbere-
dende arbejde i forbindelse med renovering af vejen.

Velkommen til augusts infoblad

Vi håber, du har haft en god sommer!

Her får du det 25. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Denne gang kan du 
blandt andet læse om fuglekasser.

God læselyst!



KONTAKT
Du får løbende infoblade fra Østjysk Bolig med seneste nyt om Trygheds- 
renoveringen. Du kan finde alle udgivne numre af infobladet og 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 Info- 
centeret.

KOM OG SAML
FUGLEHUSE TIL 
GÅRDRUM 'FUGLEHAVEN'

Tirsdag d. 17. september
Kl.15-19

Mellem blok nr.123 - 127 og nr. 103 - 107

GRILLPØLSER
SODAVAND

KAFFE & THE

tisdag d. 17. septemberKl.15-19

Naturvejleder kommer og fortæller om de
fugle som kan lave rede i fuglehusene

Musik og mulighed for at tegne for de mindste

ALLE ER VELKOMNE!

Adgangsveje

På kortet her til højre kan du 
se, hvordan du kan bevæge 
dig rundt i området ved de lave 
blokke, hvor vi er i gang med at 
arbejde pt. Adgangsvejene vil 
ændre sig løbende, og du skal 
derfor huske at holde øje med 
skilte i din opgang.

-


