
INFOBLAD #27 
OKTOBER 

2019

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Belægningsarbejdet i gårdrummet mellem blok B3 og B4 (Bispehavevej 97-101 og 117-121) og 
gårdrummet mellem B2 og B3 (Bispehavevej 77-81 og 97-101) er afsluttet. Beplantningsarbejdet i 
disse gårdrum går i gang i starten af november.  

• Beplantningsarbejdet ved C-blokkene (de fire nordligste blokke på Bispehavevej) går også i gang i 
starten af november. 

• Jordarbejdet i gårdrummet mellem B1 og B2 (Bispehavevej 57-61 og 77-81) er afsluttet, og vi er 
klar til at starte belægningsarbejdet. 

• På havesiden af blok B4 og B8 (Bispehavevej 117-121 og 111-115) er vi i gang med gravearbejde 
i forbindelse med støbning af fundament. 

• Vi er i gang med facadearbejde på blok B2 og B3 (Bispehavevej 77-81 og 97-101). 

• I løbet af november går vi i gang med at arbejde på Rymarken, efter at lokalplanen nu er blevet 
godkendt. Sammen med dette infoblad får du en invitation til et infomøde om dette. Hvis du vil 
vide mere om arbejdet på Rymarken, så kom endelig med til mødet!

Velkommen til oktobers infoblad

Her får du det 27. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Denne gang kan du 
blandt andet læse om fuglekasser og om 
Rymarken.

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.

Hyggeligt fuglekasse-arrangement

I efterårsferien blev der afholdt et arrange-
ment for beboere og håndværkere, hvor 
der blev grillet, og hvor I beboere hjalp til 
med at samle fuglekasser, der skal bruges i 
gårdrummet Fuglehaven mellem blok C3 og 
C4 (Bispehavevej 103-107 og 123-127).

Omkring 70 beboere deltog i arrangementet, 
og der blev samlet omkring 50 fuglekasser, 
som vil blive hængt op i gårdrummet.  

En naturvejleder var også tilstede og fortalte 
om de fugle, der kan bygge rede i fuglekas-
serne. Det er blandt anden gråspurve, mus-
vitter, blåmejser, skovspurve, rødstjerte og 
fluesnappere. Vi håber meget på, at fuglene 
vil bygge rede i fuglekasserne, og vi siger 
tak for hjælpen med husbyggeriet 🙂



Infomøde om arbejdet på Rymarken
11. november kl. 16.30-17.30 

i Trivselshuset (Hasle Centervej 159)

Inden længe vil vi gå i gang med den del af Tryghedsrenoveringen, der omhandler Rymarken. 
Det vil have stor betydning for færdslen på vejen, og den vil være spærret af på skift i den 
sydlige og nordlige ende.

Til at begynde med vil vi spærre den sydligste del af vejen af (fra Ryhavevej og op til Hasle 
Centervej). Det vil betyde, at der i en periode kun vil være indkørsel til Hasle Centervej fra 
Ringvejssiden.

Vi vil løbende orientere om færdslen på vejen, både på skilte og i infobladene.

Hvis du vil vide mere om arbejdet på Rymarken, så kom endelig med til infomødet den 11. no-
vember. Her vil vi blandt andet fortælle mere om tidsplan for arbejdet, om selve arbejdet (ned-
rivning af broen, opbygning af det nye fælleshus mm.) og om adgangsvejene under arbejdet.

Derudover er du som altid også velkommen i Infocenteret (de røde containere ved Bispe-
havevej 51), hvis du har spørgsmål til arbejdet.

Mange hilsner
Østjysk Bolig og Enemærke & Petersen 


