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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Renoveringen af gårdrummet mellem blok B6 (Hasle Centervej 71-75) og B7 (Hasle Centervej 91-
95) er startet. 

• I gårdrummet mellem blok B7 (Hasle Centervej 91-95) og B8 (Hasle Centervej 111-115) er 
belægningsarbejdet i gang. 

• Foran blok B5 (Hasle Centervej 51-55) er vi i gang med udskiftning af vandledninger. 

• Arbejdet med at fjerne broen over Rymarken går i gang lige efter nytår. I den forbindelse bliver 
broen spærret af på begge sider, men den kan altså bruges indtil da. 

• Vi er i gang med at flytte store mængder jord på Rymarken i forbindelse med, at vi gør klar til det 
nye fælleshus. 

• Der vil være nedsat aktivitet på byggepladsen i juleferien. Infocenteret holder lukket fra og med 
den 18. december til og med den 5. januar

Velkommen til decembers infoblad

Her får du det 29. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Denne gang vil vi mest 
af alt ønske jer alle en rigtig god jul.

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.

Rymarken

Vi har fået flere spørgsmål omkring vores 
afspærring af Rymarken. Flere beboere har 
troet, at vejen er blevet spærret af, fordi vi 
skal i gang med at rive blokke ned. Dette 
er ikke tilfældet. Vejen er afspærret, fordi vi 
arbejder på den i forbindelse med Trygheds-
renoveringen. Der skal blandt andet lægges 
ledninger om nede i jorden, så der bliver 
plads til det nye fælleshus.

Tryghedsrenoveringen har intet at gøre 
med de nedrivninger, der skal ske. De hører 
under det projekt, der hedder Udviklings-
planen. Og der går endnu nogle år, før de 
første blokke skal rives ned. 

Har du spørgsmål til Udviklingsplanen 
eller til nedrivningerne, så henvend dig                 
i Mødestedet, som ligger ved siden af 
Trivselshuset. Adressen er Hasle Centervej 
163P, 8210 Aarhus V. Mødestedet har åbent 
onsdag i ulige uger fra kl. 16.00-18.00.

Rigtig glædelig jul

Julen nærmer sig, og det gør 2020 også.

Dermed er det nu to år siden, den fysiske del 
af Tryghedsrenoveringen startede. Det har 
været to spændende, lærerige år, hvor Bispe-
haven virkelig har forandret sig. Selvom vi 
endnu ikke er i mål, så kan man virkelig se en 
forskel i de efterhånden mange gårdrum, vi 
har renoveret.

Vi vil gerne takke jer beboere for jeres store 
tålmodighed, for jeres nysgerrighed omkring 
projektet og for jeres overbærenhed i forhold 
til larm, ændrede adgangsveje og besvær. 
Vi ved godt, at vi fylder meget i jeres afde-
ling, men vi har også en fornemmelse af, at I 
tolererer besværet, fordi I godt kan se, at I får 
et rigtig godt resultat ud af det, når besværet 
er ovre. Vi håber i hvert fald, at det er en del af 
årsagen 🙂

2020 kommer blandt andet til at byde på 
opstarten på det nye fælleshus på Rymarken. 
Det er et projekt, vi glæder os meget til at 
komme i gang med.

I mellemtiden vil vi blot ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. Vi ses i januar 
2020’s infoblad 🙂


