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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Vi er i gang med at omdanne vejforløbet på Rymarken. 

• Aarhus Kommune er i gang med at omlægge regnvandsledninger på Rymarken. 

• I løbet af maj skal der graves en fjernvarmeledning ned under fortovet på Hasle Centervej - se 
mere på kortet på bagsiden. 

• Vi er i gang med jordarbejde der, hvor det nye fælleshus skal ligge. 

• Mellem blok B5 og B6 er vi i gang med belægningsarbejde. Det sidste indvendige arbejde i B5 er i 
gang.  

• Arbejdet med opkobling af regnvandsledning i gavlen af B6 er i gang. Det betyder, at et stykke af 
stien ned til Lidl vil være afspærret i ca. 2 uger. 

• Vi er ved at så græs i alle gårdrum ved de lave blokke.

Velkommen til aprils infoblad

Her får du det 33. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Det handler denne 
gang om blandt andet nye adgangsveje for en 
kort periode og om Byggebox. 

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. 

Byggebox

Du har måske lagt mærke til, at der pt. udvides lidt ved 
skurbyen ved Bispehavevej 51. I de nye containere flyt-
ter Byggebox ind. 

Byggebox er et samarbejde mellem Enemærke & 
Petersen, Dansk Byggeri, Aarhus Kommune og Aarhus 
TECH. Det inviterer skoleklasser ind for at se, hvad 
byggeri og håndværksfag er i virkeligheden. Formålet 
er at skabe interesse for håndværksfagene.

Så snart Coronasituationen tillader det, er Byggebox 
klar til at invitere børn indenfor.

Adgangsveje

På kortet herunder kan du se, 
hvordan adgangsvejene bliver i 
en uge i maj.  
 
Her skal vi grave i fortovet i 
krydset ved Rymarken og Hasle 
Centervej. Se flere detaljer på 
kortet.
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Den del af fortorvet bliver spærret i forbindelse med udgravning 
til fjernvarm. Det arbejde vil vare ca. 1 uge
Fodgængere henvises til at gå igennem parken. 
De gule pile, viser hvor du kan gå.  
Der vil ikke være nogen ændringer i forhold til biler og bussen. 

Denne del af fortovet bliver spærret af ifm. udgravning til 
fjernvarme. Arbejdet vil være i ca. en uge og vil blive lavet i 
løbet af maj måned - hold øje med skiltning. Fodgængere 
kan i stedet gå igennem parken. De gule pile viser, hvor 
man kan gå. Der er ikke ændringer ift. biler og busser.


