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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 p-pladserne foran B4 og B8 i uge 52. Derefter åbnes disse to p-pladser for 
beboerparkering. 

• Der kommer asfalt på p-pladsen foran C4 i løbet af foråret. 
 

• Der arbejdes på, at Fælleshuset bliver lukket med facade og tag inden jul. 
 

• Det indvendige arbejde i Fælleshuset opstartes i det nye år. 

Velkommen til decembers infoblad

Her får du det 39. infoblad om Tryghedsrenoveringen i 
Bispehaven. 

Måske har du lagt mærke til, at det er to måneder 
siden, du fik det seneste infoblad. Det skyldes, at vi 
er gået over til kun at udsende infoblade hver anden 
måned, da arbejdet tæt på blokkene og dermed tæt 
på jer beboere nu er ved at være slut. Derfor er der 
ikke helt så meget at berette om. 

God læselyst - og god jul!



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. 

Affald 

Vores håndværkere oplever des-
værre ofte, at der bliver kastet affald 
ud af vinduerne, når de går og arbej-
der i afdelingen. Det kan fx være en 
kattebakke med kattegrus, der bliver 
tømt. Det synes de selvfølgelig er 
temmelig ubehageligt. 

Alt affald skal naturligvis i affalds-
poser og videre i affaldscon- 
tainerne - tak!

Fælleshuset 

Der bliver pt. arbejdet på højtryk i det nye fælleshus. Vi 
regner med, at huset bliver lukket helt af inden jul, og 
i det nye år går vi for alvor i gang med arbejdet inde i 
huset.

I stueetagen skal huset blandt andet rumme Østjysk Bo-
ligs Driftskontor, der i dag ligger på Hasle Centervej 219.  
Her skal der være plads til både de medarbejdere, der 
tager telefoner, der skal være kontorer, og der skal være  
mulighed for, at I beboere kan henvende jer personligt. 

Derudover skal der i stueetagen være en café, et bibli-
otek og nogle møde-/aktivitetslokaler.

På førstesalen skal Den Boligsociale Indsats, der i dag 
holder til i Trivselshuset, have til huse. Her skal der være 
kontorer og mødelokaler.

Udenfor huset skal der blandt andet være grønne om-
råder og en legeplads.

Huset skal stå færdig til sommer.

Inde i det nye fælleshus


