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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Beplantningsarbejdet i gårdrummene på både Hasle Centervej og Bispehavevej er i gang. Der 
bliver plantet forskellige planter i de forskellige gårdrum, så hvert gårdrum får sit eget udtryk.  

• Vi er i gang med det forberedende arbejde inden belægningsarbejdet i gårdrummet mellem blok 
B7 og B8 (Bispehavevej 91-95 og 111-115). 

• Vi er i gang med facadearbejde på blok B4 og B8 (Bispehavevej 117-121 og 111-115). 

• Indvendigt arbejde i cykelrummene i blok B4 (Bispehavevej 117-121) er i gang. 

• Det forberedende arbejde i den sydlige del af Rymarken, hvor der netop er blevet spærret af, er        
begyndt. Broen over Rymarken vil først blive spærret af lige efter nytår. 

• Arbejdet med montering af nedgravede affaldscontainere er begyndt. Imens vi arbejder på dem, 
skal I fortsætte med at bruge de opstillede affaldscontainere.

Velkommen til novembers infoblad

Her får du det 28. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Denne gang kan du 
blandt andet læse om det nye forsamlingsrum 
og om beplantning.

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.

De sidste fuglekasser er færdige

Bispehavens lommepengebørn har hjulpet 
med at samle de sidste 45 fuglekasser til 
gårdrummet Fuglehaven. Tak for hjælpen!

Nu kan forsamlingsrummet lejes

Det dobbelthøje rum, vi har arbejdet på at 
få færdigt i gavlen af blok A6, kan nu lejes til 
private arrangementer. Vi kalder det et for-
samlingsrum, og der er plads til 50 personer i 
lokalet.

Hvis du vil leje lokalet, så skal du henvende 
dig til Østjysk Boligs administration på 86 15 
66 88. Du kan se billeder og læse mere om 
lokalet på Bispehavens side på Østjysk Boligs 
hjemmeside (under Din Afdeling).

Vi er i gang med at plante

Plantesæsonen er startet, og derfor er vi godt i 
gang med at plante mange steder i afdelingen.  
Vi skal plante 74 forskellige slags planter - fra 
træer til blomster. I alt skal der sættes 6.456 
planter i jorden, så det er et stort arbejde.

Her til venstre ses Ligustrum Ovalifolium - 
altså en ligusterhæk. Det er den, der skal 
sættes allerflest af. I alt skal der plantes 861 
ligusterplanter ved blandt andet opgangsha-
verne.


