
INFOBLAD #31 
FEBRUAR 

2020

Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Vi er i gang med at lægge kabler om under jorden på Rymarken. 

• Fortorvet på den nordlige del af Rymarken bliver fjernet, fordi der også skal lægges kabler om her. 

• Arbejdet med renovering af gårdrummet mellem blok B5 og B6 på Bispehavevej 51-55 og 71-75 
starter op i løbet af uge 10. I den forbindelse skal bilerne ud af gårdrummet. Det får beboerne i 
området nærmere besked om.  

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

• Vi starter op på beplantningsarbejdet igen i løbet af marts.

Velkommen til februars infoblad

Her får du det 31. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Denne gang kan du 
blandt andet læse om støttemur og mudder. 

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.

Løse lister

Nu er vi klar til at gå i gang med at udskifte 
de løse lister på Bispehavevej. Hold øje 
med en seddel på din dør, der fortæller, 
hvornår håndværkerne kommer. Arbejdet i 
hver lejlighed tager cirka 15 minutter.

Fuglekasserne er klar til indflytning 

De fuglekasser, som I beboere har hjulpet 
med at samle, er nu klar til indflytning - eller 
skulle vi kalde det indflyvning - i gårdrummet 
mellem C3 og C4.

Tak for hjælpen - vi håber, der bliver rift om 
boligerne 🙂

Masser af mudder 

I har nok lagt mærke til, at der er kommet 
rigtig meget regn denne vinter. Og på en 
byggeplads som vores betyder meget regn 
desværre også meget mudder, og at vi har 
svært ved at komme til at arbejde nogle 
steder. 

Vi gør vores bedste for, at mudderet skal 
genere jer beboere mindst muligt.

Støttemur

Ved blok A3 er der i forbindelse med arbej-
det på Rymarken blevet opsat en støtte-
mur. 

Nu, hvor volden er blevet fjernet, hjælper 
støttemuren (der fyldes op med jord) med 
at holde jord og den kommende belægning 
foran blok A3 på plads.


