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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Gårdrummene og blokkene på Bispehavevej er blevet frigivet.  
Det betyder, at de nyrenoverede områder kan bruges af beboerne, mens de sidste mangler laves. 

• Den sidste beplantning i de gårdrum, der mangler ved de lave blokke, bliver lavet i efteråret 2020. 

• Vi er i gang med at støbe fundamentet til det kommende fælleshus i bunden af Rymarken.  

• Der er lagt asfalt på den ene vejbane i den nordlige del af Rymarken.  

• Vi arbejder fortsat med vejforløbet på Rymarken. 

• Det arbejde, vi havde varslet ved B8, er udskudt til efter sommerferien. Hold øje med sedler på 
døren til den tid.

Velkommen til junis infoblad

Her får du det 35. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Det handler denne 
gang blandt andet om en ny lokal medarbejder 
i Tryghedsrenoveringen. 

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. 

Sommerferie

Der udkommer ikke et infoblad 
i juli måned, men i august er vi 
tilbage igen. 

Infocenteret er jo endnu ikke 
åbent for personlig henven-
delse, men du kan fortsat ringe 
eller sende en mail - dog ikke i 
uge 29, 30 og 31, hvor vi holder 
ferie 🙂

God sommer til alle!

Mohammed holder Bispehaven grøn

Hvis du har undret dig over, hvem unge mand der vander 
planterne i gårdrummene er, så hedder han Mohammed. 

Mohammed Amche er 22 år og har boet i Bispehaven i 
15 år. Mohammed er ansat af Enemærke & Petersen til at 
vande planterne i gårdrummene, så de holder sig grønne 
og pæne. Mohammed drømmer om at læse til pædagog og 
er ved at gøre sig klar til det. 
 
”Det er meget inspirerende at været ansat og passe de 
grønne områder. Jeg lærer meget af det og møder mange 
beboere med et smil på læben. Det er skønt med en grøn 
Bispehaven, som vi skal passe godt på,” siger Mohammed.


