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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Der lægges asfalt på den nordlige del af Rymarken i uge 36. 

• Afspærringen af den nordlige del af Rymarken ud mod Ringvejen fjernes sidst på eftermiddagen 
fredag den 4. september. Herefter vil der igen være åbent for kørsel. 

• Vi er ved at støbe fundamenter til det kommende fælleshus. 

• Vi begynder at montere betonelementer på fælleshuset i uge 37. 

• Arbejdet med kommende p-pladser på bagsiden af blok B8 (Bispehavevej 111-115) er i gang. 

• Der er kommet nye legeredskaber i gårdrummet mellem blok B5 (Bispehavevej 51-55) og B6 
(Bispehavevej 71-75) - de er ved at blive samlet på billedet øverst på siden ☺

Velkommen til augusts infoblad

Her får du det 36. infoblad om Tryghedsreno-
veringen i Bispehaven. Det handler denne 
gang blandt andet om det nye fælleshus. 

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. 

Rymarken

Tidligere i august har I fået en 
omdeling omkring arbejdet på 
den nordlige del af Rymarken. 
Heri stod der, at det slutter den 
2. september. 

Siden er tidsplanen blevet jus-
teret, og I kan godt regne med, 
at arbejdet først vil være færdigt 
den 4. september. Herefter vil 
den nordlige del af Rymarken 
igen åbne for biler.

Det nye fælleshus 

Som I nok har lagt mærke til, så begynder det nye 
fælleshus på Rymarken virkelig at tage form!

Fælleshuset, der forventes at stå færdigt sidst i 2021, skal 
ikke bare være for Bispehavens beboere; det skal være et 
bydelshus for alle i nærområdet.

I fælleshuset vil I blandt andet kunne møde de boligsociale 
medarbejdere og driftspersonalet. Der vil også være god 
plads til områdets mange foreninger, aktiviteter og andre 
fællesskaber. Derudover vil der være en stor café med 
plads til store og små arrangementer.


