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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• I gårdrummet mellem blok B5 og B6 (Bispehavevej 51-55 og 71-75) er vi i gang med jord-, kloak- 
og belægningsarbejde. 

• Arbejdet på blokkene B5, B6, B7 og B8 (Bispehavevej 51-55, 71-75, 91-95 og 111-115) fortsætter. 

• På Rymarken er vi i gang med at opsætte støttemure forskellige steder. Støttemurene (der fyldes 
op med jord) hjælper med at holde jord og den kommende belægning ved blandt andet række-
husene på plads. 

• Aarhus Kommune er i gang med ledningsarbejde på Rymarken. Lige så snart, deres arbejde er 
overstået, fortsætter vi med vores arbejde med vejforløbet.

Velkommen til marts’ infoblad

Her får du det 32. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Det er et specielt info-
blad i en meget speciel tid. 

Vi håber, at I alle passer godt på jer selv og 
hinanden. 

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. 

Corona-situationen

Hele Danmark er mere eller mindre lukket 
ned, og vi står i en situation, ingen af os 
har prøvet før.

Vi har naturligvis også talt meget om, 
hvordan vi håndterer den. Vi afholder fx 
ikke møder på samme måde som før, og 
mange rutiner er ændret. Vi arbejder dog 
fortsat på Tryghedsrenoveringen, og det 
er jo vores held, at det meste af arbejdet 
foregår udendøre og uden tæt kontakt 
mellem mennesker.

Vi er med andre ord stadig i gang med 
at gøre de sidste gårdrum ved de lave 
blokke færdige. Derudover arbejder vi på 
Rymarken, hvor vi fortsat laver lednings-
arbejde og gør klar til det nye fælleshus.

Infocenteret holder lukket for personlige 
henvendelser, men Rosita tager stadig 
imod både telefonopkald og mails (se den 
grønne boks nederst på denne side).

Driften i Østjysk Bolig (og dermed også 
i Bispehaven) laver kun det mest nød-
vendige arbejde pt. Dvs., at opgaver, der 
kan vente, får lov til at vente. Desuden er 
bemandingen også ændret, således at du 
møder færre driftsfolk ude i afdelingen, 
og du kan også møde nye ansigter, da 
driftsafdelingerne hjælper hinanden. 

Driftscenteret er lukket for personlig 
henvendelse, men også her kan du ringe   
(hverdage ml. 10-12 på 87 44 75 93) eller 
sende en mail (driftscenteret@ojba.dk).


