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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Vi arbejder med at få færdiggjort renoveringen ved de sidste lave  
blokke. Vi mangler at blive færdige ved blokkene B5 og B6. På bagsiden  
kan du læse mere om afslutningen. 

• I denne uge er der blevet lagt ny asfalt på i gårdrummene mellem blok A4 og A5 og blok A5 og A6. 
Det kan du også læse mere om på bagsiden. 

• Fortorvet i den nordlige del af Rymarken bliver lavet i løbet af juni.  

• Vi er også i gang med det forberedende arbejde til at få lagt asfalt i den nordlige del af Rymarken. 

• I den sydlige del af Rymarken er vi godt i gang med at gøre klar til det nye fælleshus. Vi er ved at 
opstarte arbejdet med at støbe fundament.

Velkommen til majs infoblad

Her får du det 34. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Det handler denne 
gang om Rymarken, asfalt og færdiggørelse 
ved de lave blokke. 

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. 

Ny asfalt ved de høje blokke

I denne uge er der blevet lagt asfalt 
- et såkaldt slidlag - på veje og stier i 
gårdrummene mellem blokkene A4 og 
A5 og blokkene A5 og A6. 

Afslutning ved de lave blokke

Om ganske kort tid står gårdrummene ved 
de lave blokke helt klar til brug. Parkerings-
pladser, haver og opholdssteder er klar til 
sommeren.

Dermed er vores fokus nu på Rymarken, 
hvor både vejen og det nye fælleshus 
holder os beskæftiget det næste stykke tid.


