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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

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

• Stien og trapperne i gavlen af A3 og ned til Rymarken færdiggøres i løbet af november. 

• Belægningen foran C4 – den side, der vender mod Rymarken – fjernes i uge 45 i forbindelse med, 
at der skal laves p-pladser. 

• Arbejdet med at lave p-pladser foran B4 og B8 er i gang. 

• Der er ved at blive lavet døre og vinduer i Fælleshuset.

Velkommen til oktobers infoblad

Her får du det 38. infoblad om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven. 

Det handler denne gang blandt andet om 
parkering og om Rymarken. 

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 åbner 2. november 

Den sydlige del af Rymarken, der 
har været afspærret siden oktober 
2019, åbnes for kørende, gående og 
cyklende trafik fra den 2. november. 
Der er lavet fortov og cykelsti. 

Da vi stadig er i gang med at 
bygge Fælleshuset, vil fortovet på 
den ene side af vejen, over imod 
Fælleshuset, ikke være åbent 
endnu.

Parkering i Bispehaven 

Vi får en del henvendelser fra beboere, der ikke kan for-
stå, hvorfor det er nødvendigt at uddele parkeringsbøder 
i afdelingen. Det er jo dyrt at betale en bøde.

Vi har store problemer med, at der bliver parkeret på 
brandveje, foran affaldscontainere eller på græsarealer i 
afdelingen. Hvis man holder på brandveje, kan udryk- 
ningskøretøjer ikke komme frem. Det er heller ikke 
smart at holde foran affaldscontainere, da renovations-
arbejderne så ikke kan tømme containerne - og det 
koster penge at få dem ud til en ekstra tømning. Det 
koster også penge, når græsarealerne skal laves, fordi 
de er kørt helt i stykker af bildæk. Alt i alt er det både 
mere besværligt og dyrere for afdelingen, hvis der ikke 
er kontrol med parkeringen - og det er derfor, Q-park 
kontrollerer i afdelingen.

Hvis uheldet er ude og du har fået en bøde, så har du 
mulighed for at vælge at betale den i to rater i stedet for 
på én gang. Hvis du gerne vil det, kan du ringe til Q-park 
på 70 25 72 12 og bede om at få delt bøden i to. Det er 
vigtigt, at du ringer, inden der er gået 10 dage, fra bøden 
er givet.

Tryghedsrenoveringen // Udviklingsplanen 

Som vi tidligere har nævnt her i infobladet, så har Tryghedsrenoveringen og Udviklingsplanen ikke 
noget med hinanden at gøre. Udviklingsplanen er noget, vi som følge af regeringens såkaldte Ghet-
toplan er blevet pålagt at lave, og det er en situation, der er opstået, efter vi gik i gang med Trygheds-
renoveringen. 

Nu, hvor der er i sidste uge er blevet meldt ud, hvilke lave blokke der skal rives ned i forbindelse med 
Udviklingsplanen, vil vi lige gentage denne pointe.

Har du spørgsmål til Udviklingsplanen, nedrivninger, genhusning osv., så kan du ringe til tlf.nr.  
28 44 79 60 eller du kan sende en mail til beboermail@ojba.dk.


