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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Broen over Rymarken er blevet fjernet, og vi er godt i gang med at køre jord væk. Når vi er fær-
dige med det, starter arbejdet med at flytte ledninger under jorden. 

• I starten af februar begynder vi arbejdet med at omlægge ledninger på den nordlige del af Ry-
marken. På modsatte side kan du se, hvad det har af betydning for færdslen i området. 

• Vi er i gang med belægningsarbejde i gårdrummet mellem blok B6 og B7 (Bispehavevej 71-75 og 
91-95). 
 

• I gårdrummet mellem blok B6 og B7 (Bispehavevej 71-75 og 91-95) er vi desuden ved at opbygge 
espalier.  

• Vi er i gang med indvendigt malerarbejder i blokkene B5-B8 (Bispehavevej 51-55, 71-75, 91-95 og 
111-115). 

• Vi er i gang med at etablere affaldsmolokker. 

• Vi er i gang med at sætte nye opgangsdøre i.

Velkommen til januars infoblad

Her får du det 30. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Denne gang kan du 
blandt andet læse om løse gummilister og om 
arbejdet på 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.
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Løse lister

I forbindelse med, at I har fået nye hoved-
døre, har vi fået flere henvendelser fra 
beboere i de lave blokke, der fortæller, at 
gummilisten ved dørtrinnet er løs. 

Vi har talt med producenten af listen, og de 
anerkender, at der er fejl på den. Det bety-
der, at vi skal have skiftet gummilisten ved 
dørtrinnet på dørene i de lave blokke. 

Vi sender snart et brev ud til alle, der skal 
have besøg af os. Vi håber, at I vil hjælpe 
med at sørge for, at vi kan komme ind 🙂

Rymarken og broen

Broen over Rymarken er nu væk, og det er 
symbolet på, at vi fremover kommer til at be-
væge os rundt på højde med resten af byde-
len, når vi går rundt i Bispehaven.

Der har desværre igen været en hærværks-
episode på byggepladsen på Rymarken. 
Hærværk gør ikke andet end at forsinke vores 
arbejde for et tryggere Bispehaven. Derudover 
koster det penge, hver gang vi skal udbedre 
skader - denne gang kostede det 30.000 kro-
ner for at få repareret en overklippet slange på 
en maskine.

Rymarkens nordlige del

Som Frank fortæller på den modsatte 
side, så går vi i gang med at arbejde i 
den nordlige ende af Rymarken i starten 
af februar. På kortet til højre kan du se, 
hvad det har af betydning for trafikken. Vi 
spærrer kun en del af vejen af, så man vil 
fortsat kunne køre mod både nord og syd 
på Rymarken, mens vi arbejder der. Dog 
vil man ikke kunne parkere langs vejen.


