
 

REFERAT FRA BYGGEUDVALGSMØDE 26. NOVEMBER 2020 

TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 
 

Deltagere: 
Leif Scherrebeck (Organisationsbestyrelsen + afdelingsbestyrelsen) 
Katja Hillers (Organisationsbestyrelsen) 
Susanne Jørgensen (Organisationsbestyrelsen) 
Heidi Rosenberg (Organisationsbestyrelsen) 
Morten D. K. Jørgensen (Organisationsbestyrelsen) 
Marcus Martin Lindegaard Jemer (Enemærke & Petersen) 
Jakob Byskov (Enemærke & Petersen) 
Jeppe Jeppesen (Enemærke & Petersen) 
Rosita Ahmadian (Enemærke & Petersen) 
Torben Krogh (Østjysk Bolig) 
Kristian Wind Jensen (Østjysk Bolig) 
Vibeke Thiim Harder (Østjysk Bolig) (ref.)  

 
Dagsorden: 
0) Gåtur i området + fælleshuset 

1) Velkommen og hvem er hvem? 

2) Præsentation af Tryghedsrenoveringen v/ E&P 

3) Status på projektet v/ E&P 

4) Tidsplan 

5) Eventuelt 

 
 
Referat: 
Ad 1) 

Det er længe siden (primært pga. corona), der har været afholdt byggeudvalgsmøde. Der er 
kommet nye medlemmer af udvalget, og der har været udskiftning i medarbejderne fra E&P. Derfor 
startede vi med en runde, hvor vi præsenterede os selv, og medarbejderne fra E&P præsenterede 
deres ansvarsområder. 

 

Ad 2) 

Kort introduktion til projektet.  

Tryghed har været kodeordet hele vejen igennem, og alt, hvad der arbejdes med, er blevet 
tryghedsgransket. 

Derudover har inddragelse af beboere (og også ansættelse af beboere) spillet en stor rolle. 



 

 

Ad 3) 

E&P fortalte om, hvad der allerede er afleveret, og hvad der arbejdes på pt. – fælleshuset og 
Rymarken. 

Rymarken er åben igen, og der arbejdes bl.a. med at lave p-pladser foran de lave blokke. 

Kommentar: Der skal ses på, hvor meget lys der er på stien ved Ringvejen. 

Kommentar: Der skal ses på opkørslen til cykelsti og fortov på nordsiden af Rymarken for enden af 
Hasle Centervej. 

Kommentar: Der mangler en forhøjet kan på rampen fra gavlen af blok A 3 ned til Rymarken 

Vedr. fælleshuset: E&P gik i jorden før sommerferien, og de forventer at have en lukket bygning 
inden jul. Det gamle, knuste beton fra afdelingen er brugt som gulv i fælleshuset – den historie skal 
vi huske at fortælle. Huset skal være færdigt lige inden sommerferien 2021.  

 

Ad 4)  

Tidsplanen er skubbet ca. 18 mdr. ift. hvad vi meldte ud helt i starten – bl.a. pga. en lokalplan, der 
ikke kunne blive færdig, svalereder, ledningsarbejde mm. 

 

I løbet af marts skal byggeudvalget mødes igen og se, hvor langt fælleshuset er nået. 


