
I den kommende tid kan vi endelig præsentere helhedsplanen for Bispehaven. 
Helhedsplanen er den plan, der er udsprunget af den lovpligtige udviklingsplan, 
og som både medfører nedrivninger, renoveringer og privat nybyggeri. Vi er i disse 
uger i gang med de sidste tilretninger af planen sammen med Aarhus Kommune 
og Landsbyggefonden, og så snart dette arbejde er færdigt, vil du som beboer 
få mulighed for at se og kommentere på helhedsplanen.

Nedenfor kan du se, hvor og hvornår du kan få mere information.

Kære beboere i Bispehaven

Husk: Du kan også læse mere om helhedsplanen og se tidligere omdelt materiale på:
https://www.oestjyskbolig.dk/din-afdeling/bispehaven/helhedsplan

Mange hilsner

Østjysk Bolig
Udviklingssekretariatet

Så er der nyt omkring Helhedsplanen
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Du kan besøge infocente-
ret, der ligger i gavlen på 

Hasle Centervej 219. Her 

kan du se en udstilling om 

helhedsplanen, og der vil 

være medarbejdere, som 

kan svare på dine spørgs-

mål. 

Infocenteret
Kort inden informations-

mødet den 12. oktober vil vi 

omdele et magasin, hvor du 

kan læse om helhedsplanen. 

Magasin Møder
Tirsdag den 12. oktober kl. 

19.00 holder vi informations-
møde om helhedsplanen på 

Scandic. Vi vil til mødet ori-

entere om  planens indhold, 

genhusning og tidsplaner. 

Helhedsplanen skal senere til 

afstemning på et ekstraor-
dinært afdelingsmøde her i 

efteråret.

Der vil komme selvstændige 

invitationer og dagsordener 

til disse møder senere.

ØSTJYSK BOLIGrammen om dit liv

Nyt fra Bispehaven
Hvad er Helhedsplanen?Læs om dét der vedrøre dig.

Infocenteret har åbent:
Mandag i lige uger kl. 16 - 18
Tirsdag i alle uger kl. 10 - 12
Onsdag i ulige uger kl. 16 - 18

Informationsmøde 
om Helhedsplanen

 Tirsdag d. 12. oktober 

kl. 19.00


