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Afdeling 40’s  
Sansehave præsenterer 

sig flot om sommeren 
Alle beboere opfordres til at  

gå en tur forbi den smukke have

Miljøtiltag

Miljøtiltag- og aktiviteter  
ved frivillige beboere.  
Læs mere på side 14-15

Korsløkkens  
Fælleshus og  
renovering
 
Læs status og  
se billeder på side 4-7

Babycafé

21. august starter Baby-/
småbørnscafé i Korsløkken 
for forældre med små børn. 
Læs mere på side 13



OM NYHEDSBREVET

Om nyhedsbrevet 
Nyhedsbrevet husstandsomdeles til alle beboere i 
Korsløk kens afdelinger 34/E, 35/F, 37/G og 40/K.  
Deadline for indhold til næste nyhedsbrev er den 1. 
oktober 2017.

Frivillige Frivillige 
Har du lyst til at deltage aktivt i Korsløkkens nyheds-
brev f.eks. med at skrive, fotografere, komme med 
gode ideer til indhold m.m., så kontakt os og bliv frivil-
lig i nyhedsbre vets redaktion.

Abonner på nyhedsbrev 
Send en mail, så modtager du automatisk Korsløkkens 
nyhedsbrev pr. mail, når det udkommer. 

Ros og ris 
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til 
nyheds brevet, så hører vi meget gerne fra dig. 
Kontakt Marie på mail mas@boligsocialthus.dk,  
tlf. 61 22 92 49 eller kom forbi kontoret på Nyborgvej 
285, st. tv.
Vi hører også gerne fra dig, hvis du har spørgs-
mål, ris eller ros om byggeriet, så mail til os på  
korsloekken@fabbo.dk.

Korsløkkens nyhedsbrev praktisk info

Så er sommeren kommet til Korsløkken, og vi nyder 
alle de lyse morgener og lange aftener. Sansehaven 
blomstrer, og der er livlig aktivitet på altaner og græs-
plæner rundt i området.

Nyhedsbrevet har i denne udgave forsøgt at samle 
store og mindre begivenheder fra området, som både 
har fundet sted, men som vi også kan glæde os til i de 
kommende måneder.

D. 27. marts døde FAB’s direktør Bent Bøllingtoft. Det 
var et pludseligt og meget trist tab. Bent havde været 
ansat i FAB i mere end 40 år, og alle beboere, med-
arbejdere og samarbejdspartnere, som har mødt Bent 
var også berørt af det. D. 1. maj blev Jacob Michael-
sen ansat som ny direktør i FAB. Jacob havde indtil da 
været ansat som Administrations- og Udviklingschef i 
boligorganisationen.
I Korsløkken går livet sin vante gang - og alligevel ikke, 
for renovering af lejligheder, anlæg af udearealer og 
ikke mindst det kommende Fælleshus, som skyder i 
vejret, gør, at for hver dag man færdes i området har 

Sommer!

det ændret udtryk. Men I/beboere tager forandrin-
gerne til jer og trives i de nye omgivelser.    

Aktivitetslejligheden og boligsocialt kontor/genhusning 
på Nyborgvej 287, st. th og Nyborgvej 285 st. tv er 
kommet godt på plads og aktiviteterne har fundet sig 
til rette i de nye faciliteter. Alle er meget velkommen til 
at kigge forbi.

Alle ønskes en god sommer og god læselyst!
Projektafdelingen, 

Fyns Almennyttige Boligselskab
Korsløkkens boligsociale helhedsplan, 

BoligSocialt Hus
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BEBOERE

Af Marie I. Sørensen, boligsocial projektleder

Afdeling 37
I januar og februar 2017 afholdtes FAB’s årlige afde-
lingsmøder i alle afdelinger. I Korsløkken indledte afd. 
37 med deres afdelingsmøde, hvor der var genvalg til 
alle. Så deres bestyrelse har samme sammensætning 
i 2017 med Per Andenæs som formand, Ellis Andenæs 
som næstformand og René Strauss som kasserer. 
Birthe Strauss er suppleant.

Afdeling 34
I afd. 34 var et medlem af bestyrelsen fraflyttet afde-
lingen, så her blev Maria Rasmussen valgt ind som 
nyt medlem, resten af bestyrelsen er gengangere. 
Så afdelingens bestyrelse består af: Lars Hansen 
formand, Maria Rasmussen næstformand, Helle 
Knudsen kasserer, Sascha Agerskov er referent og 
Charlotte Hansen er bestyrelsesmedlem. Hajar Kei-
dari er suppleant.

Afdeling 35
I afd. 35 var der ligeledes genvalg til alle opstillede. I 
2017 består deres bestyrelse af: Kurt Nielsen formand, 
Dorthe Michelsen næstformand, Lotte Pedersen refe-
rent/kasserer, Mohammed Ayaach og Michael Olsen 
bestyrelsesmedlemmer. Maria blev valgt som suppleant.

Afdeling 40
I afd. 40 har Annie Larsen i en del år repræsenteret 
afdelingen, men i år trak hun sig fra opgaven og er 
blevet afløst af Helle Astaroth, som repræsentant for 
afd. 40. Velkommen til Helle.
Husk at I beboere altid er velkommen til at kontakte 
jeres afdelingsbestyrelse med spørgsmål til afdelin-
gen, forslag, idéer og meget mere. Kontaktinfo står i 
dette nyhedsbrev side 19.

Korsløkkens beboerrepræsentanter 
i 2017



FYSISK HELHEDSPLAN

Af Niels Møller-Madsen, projektleder FAB

Afdeling 37 G: 
I skrivende stund er de sidste arbejder med færdiggørel-
sen af udearealerne i gang, herunder montering af det 
nye legepladsudstyr samt nye bænke, borde og grillplad-
ser.
Med udgangen af maj måned er omdelt varslinger til 
samtlige beboer i afdelingen omkring et forestående 
bygningssyn. Bygningssynet udføres af det rådgivende 
ingeniørfirma Oluf Jørgensen og udføres på foranled-
ning af Byggeskadefonden.

Afdeling 34 F: 
Renoveringsarbejderen i afdelingen er opdelt i 2 etaper:
• Etape 1 omhandler adresserne Nyborgvej 217 til 227 

og Nyborgvej 277 til 287 samt Korsløkkevej 1 til 23.
• Etape 2 omhandler adresserne Korsløkkevej 

25 til 57 samt Johannes Larsens Vej 6 til 38.
Renoveringsarbejderne i etape 1 har nu været i gang 
i ca. 10 måneder og 80 lejligheder beliggende ved 
Nyborgvej er på nuværende tidspunkt færdigrenoveret 
og udlejet. De resterende 40 lejligheder ved Nyborgvej 
er under renovering og arbejderne vil blive afleveret og 
udlejet planmæssigt uden forsinkelser.
Opstart på renoveringsarbejderne i forbindelse med 
etape 2 blev udskudt ca. 14 dage på grund af en kon-
kurs i det nedbrydningsfirma der var valgt til opgaven. 
Konkursen medførte at der hurtigt skulle findes et nyt 
nedbrydningsfirma til at udføre opgaven. Det hurtige valg 
af nyt nedbrydningsfirma har medført at forsinkelsen på 

Den fysiske helhedsplan juni 2017
færdiggørelsen af lejlighederne på Korsløkkevej 25-57 
er begrænset til 2 uger.

Afdeling 35 E:
Detailprojekteringen af renoveringen i afd. 35 E er 
afsluttet og der vil i løbet af efteråret blive indbudt til et 
informationsmøde for de beboer i afd. 35 der er omfattet 
af helhedsplanen.
Som tidligere oplyst vil prisindhentning på renoverings-
arbejderne i afd. 35 først ske i 2018, med forventet 
byggestart omkring årsskiftet 2018/2019.

Letbanen:
Den 30. maj afholdte Letbanen informationsmøde på 
Ejerslykkeskolen for beboere langs Ørbækvej som vil 
blive påvirket af de kommende anlægsarbejder.
De kommende anlægsarbejder på Ørbækvej som forven-
tes at blive påbegyndt i juni måned, vil omfatte flytning og 
sideforskydning af vejbaner, fortove og cykelstier. Hele 
trafikanlægget vil ved den forestående sideforskydning 
blive rykket mod øst – altså tættere på Johannes Lar-
sens Vej og Korsløkkevej. 
Det planlagte sti-/fortovsforløb ved hus 34.3 (Korsløk-
kevej 1-7) er efter ønske fra Odense Kommune ændret 
således stien-/fortovet alligevel ikke føres ind mellem 
hus 34.3 og 34.4 (Korsløkkevej 9-15) men vil fortsætte 
langs Ørbækvej.
Det er muligt løbende at blive opdateret på anlægsarbej-
derne i forbindelse med etablering af Letbanen ved at 
tilmelde sig: Nyhedsbrev om Ørbækvej på www.oden-
seletbane.dk

Ventetid i forbindelse  
med driftens åbningstid/telefontid
Vi beklager, at beboere nogle gange bliver sat på hold i 
længere tid, når I ringer. Det skyldes usædvanlig travl-
hed i forbindelse med fraflytninger og deraf mange 
personlige henvendelser i driften. Vi ekspederer jeres 
henvendelser i rækkefølge. Vi beklager evt. gener og 
håber på forståelse fra jeres side.
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FYSISK HELHEDSPLAN

Af Peter Skytte Simpson,  
Bygningskonstruktør, C&W Arkitekter

På baggrund af mit arbejde i forbindelse med renove-
ringen af Korsløkkeparken, sætter jeg her lidt ord på 
den store betydning af et godt samspil mellem beboer 
og byggeledelse. 
Mit arbejde som byggeleder starter allerede i for-
bindelse med jeres udflytning. Her overgår boligen 
til byggeriet og det er nu min opgave at sørge for, at 
renoveringen forløber planmæssigt, således at indflyt-
ningen kan ske rettidigt og med den ønskede kvalitet.
Gammelt tapet fjernes og vægge nedbrydes, inden 
opbygningen kan ske på ny. Der laves nyt tag, mon-
teres nye vinduer og lægges nyt gulv. Alle gamle 
installationer demonteres og der indsættes nye. 
Vægge får nyt tapet og der opsættes fliser i badevæ-
relset, derudover monteres der nye køkkener. 

Samspillet med beboerne  
og byggeledelsen

Hele vejen igennem denne proces, er det min fornem-
ste opgave, at gøre håndværkerne opmærksom på, 
hvad de i bund og grund skal udføre. Det bliver gjort 
klart, at de er med til at bygge fundamentet for jeres liv. 
Med denne forståelse, gøres håndværkerne opmærk-
somme på vigtigheden af, at minimere antallet af fejl 
og mangler. Da disse vil være til gene i jeres hverdag, 
og mindske tilfredsstillelsen i forbindelse med indflyt-
ning i en ny flot bolig mindre. 
Men alle laver desværre fejl. I min optik, så er dem 
der ikke laver fejl, dem der ikke laver noget. Derfor vil 
I som lejer desværre ikke helt kunne undgå at opleve 
dette.  
De fejl og mangler der måtte være vil typisk blive regi-
steret i forbindelse med indflytningen. I får udleveret 
nøglerne af FAB og går sammen med dem boligen 
igennem, for eventuelle fejl og mangler. Inden dette 
sker – altså før indflytningen har jeg også gennem-
gået boligen sammen med håndværkerne og udbedret 
alle de fejl og mangler der på daværende tidspunkt er 
konstateret. Derfor vil I forhåbentlig også opleve, et 
minimalt og acceptabelt antal af fejl og mangler i for-
bindelse med jeres indflytning. 
14 dage efter indflytningen, aflevere I herefter jeres 
fejl- og mangelliste til driften, hvorefter jeg gennemgår 
disse sammen med jer. Her starter samspillet rigtigt. 
I har naturligvis en opfattelse af tingen, og jeg har 
måske en anden. Håndværkerne kan have en helt 
tredje. I skal derfor vide at, jeg er på jeres hold. Min 
opgave handler om, at gøre jer som lejere tilfredse. 
Jeg skal gøre alt hvad der er muligt for, at I som lejere 
kan finde og opnå en stor tilfredsstillelse i, at flytte ind 
i en ny og fin bolig. 
Derfor håber og tror jeg på, at I måtte have den fulde 
tillid til mig som byggeleder, når jeg pænt banker på 
jeres dør. Således at jeg kan få lov at hjælpe med at 
skabe rammerne for jeres liv i den nye bolig.



FÆLLESHUS

Af Ibrahim Chanty, projektleder FAB

Byggeriet er nu opstartet, og der blev holdt 
første spadestik den 14. marts. Frem til nu 
har det primært været råhusentreprenø-
ren, der har været på byggepladsen, men 
de øvrige fagentreprenører forventes at gå 
i gang i løbet af foråret. Byggeriet varer ca. 
et år, så aflevering af fælleshuset forventes 
i brug i løbet af foråret 2018.

Fælleshuset Afd. 35

Afd. 34 - Etape 1

Udførelse: Dec. 2018 - mar. 2020
Udførelse: Aug. 2016 - apr. 2018
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Afd. 35
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Tjek dit kælderrum jævnligt for indbrud og hærværk. 
Ved indbrud kontakt politi, ejendomsmesteren og 
eget forsikringsselskab. Ved hærværk kontakt ejen-
domsmesteren i pavillonen ved Korsløkkevej 27: 
mandag-onsdag og fredag kl. 7.30-10.00, torsdag kl. 
15.00-16.00, tlf. 6615 6676.

Du kan også sende en beboerklage til Fyns Almennyt-
tige Boligselskab (FAB) f.eks. hvis der er overtrædelser 
af afdelingens husorden. Beboerklagen sendes pr. 
mail til: kundeservice@fabbo.dk, eller pr. brev til: FAB, 
Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C.

Har du spørgsmål til dette, kan du også kontakte os/
Korsløkkens boligsociale helhedsplan, Nyborgvej 285, 
st. tv.: Man-tirs. kl. 10-12, ons. kl. 12-14 og tors. kl. 13-15. 
Eller på tlf. 6122 9249/6122 9272/2154 9287/6122 
9244.

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

Info til beboere, hvis I oplever 
akutte hændelser, hærværk m.m.

Korsløkken er et dejligt boligområde med gode lejlig-
heder, grønne områder, central beliggenhed i forhold 
til centrum, indkøb, motorvej m.m. Men af og til fore-
går der noget akut, eller som på anden vis kræver, at 
man kontakter boligselskab, varmemester, politi eller 
brandvæsen. Her er eksempler på hvornår det kan 
blive nødvendigt, og hvad I kan gøre:

Oplever du en akut situation: ring 112
Oplever du utryghed, farlig scooterkørsel, ulovlige/
bekymrende hændelser: ring 114

Har du en smartphone/tablet, kan du downloade 
app’en ”Politi” gratis. Her kan du tippe politiet om 
hændelser, billeder og andet du oplever, som kan have 
politiets interesse. Via app’en er det muligt at tippe 
politiet anonymt eller med navn og tlf.nr.

På hjemmesiden: nejtilbander.dk kan du tippe politiet, 
hvis du oplever eller har mistanke om banderelateret 
aktivitet. 

Af Marie I. Sørensen, boligsocial projektleder



Korsløkken | Nr. 1  | 2017  |   9

Klub Fristedet

Klub Fristedets faste gruppe af frivillige, som består af 
Asia, Fatima, Ron, Faisa, Sahro og Roda, har gjort et 
stort stykke arbejde i klubben hen over vinteren og for-
året. Bl.a. har de hjulpet til, da klubben skulle flytte fra 
Pavillonen på Korsløkkevej til det nye sted på Nyborg-
vej 287. De har knoklet for at få alle Fristedets ting til 
at være i den nye lejlighed, og de har engang imellem 
været nødt til at tænke en lille smule kreativt for at give 
alle børnene en hyggelig aften, da klubben lige nu har 
lidt mindre plads at være på, end de har været vant til.
Derfor varmer det også, når nogen har lyst til at hjælpe 
dem lidt, som det f.eks. var tilfældet, da Kurt Nielsen, 
afdelingsformand i afd. 35 kom med is til alle børnene 
d. 3. maj. Jeg tror roligt, at man kan sige, Det var et 
stort hit blandt både store og små.

Klub Fristedet sommerferielukket i skolesommerfe-
rien. De frivillige fortjener en dejlig lang ferie, og derfor 
blev der d. 24. maj holdt sommerafslutning, som blev 
behørigt markeret ved at poppe popcorn til den helt 

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

store guldmedalje. Fristedet åbner igen d. 16. august.
Tak for samarbejdet både til de faste frivillige, men 
også til de forældre, der ofte kommer forbi og giver en 
hjælpende hånd med. Vi vil også gerne sige en stor 
tak til de beboere, der hver onsdag lægger opgang 
til. Vi ved godt, at det kan give lidt larm og ekstra 
trafik i opgangen og i det omkringliggende område, 
når så mange børn skal ind og ud af klubben aftenen 
igennem. I skal vide, at vi sætter stor pris på jeres tål-
modighed. God sommerferie – vi ses til august.

Af Britta Kobberup, beboerkonsulent

OBS!
Genhusningskonsulenten holder  
ferielukket i ugerne 28-30 - dato 8. juli-30. juli.

Ved akutte/uopsættelige problemer kan der 
sendes en sms til tlf.nr. 28 94 40 12.

Rigtig god sommer
Bjarne Friis
Genhusningskonsulent



NØDNUMRE
(HIV UD OG GEM)

Opstår der uopsættelig fejl eller skade i lejlighedens installationer f.eks. RØR OG RADIATORSPRÆNGNINGER skal 
ejendomsmesteren kontaktes. Ejendomsmesterens telefonnr. er 66 15 66 76, men træffes han ikke, kan der rekvire-
res hjælp på nedenstående telefonnumre

Skade Kontakt Telefon
Elektriske installationer Bay-Kastrup, Odense ApS 66129020 / 22249020 
Kloak R. Hansen & Søn ApS 66114114 
Antenneforhold Glentevejens Antennelaug 66144177 / 82130287 
Vand, varme og sanitet (Korsløkkev. og Johs. Larsens vej) Byens VVS & Blik ApS 66189968 / 20209365 
Vand, varme og sanitet (Nyborgvej) Blitek A/S 66159696 
Låseservice Odense Låseservice A/S 66126815 
Afdækning ruder m.v. Falck Danmark A/S 70102030 

Skade Kontakt Telefon
Vand, varme og sanitet Byens VVS & Blik ApS 66189968 / 20209365 
Elektriske installationer Bay-Kastrup, Odense ApS 66129020 / 22249020 
Kloak R. Hansen & Søn ApS 66114114 
Antenneforhold Yousee 70704040 
Låseservice Odense Låseservice A/S 66126815 
Afdækning ruder m.v. Falck Danmark A/S 70102030 

Skade  Kontakt Telefon
Vand, varme og sanitet  Blitek A/S  66159696  
EL (Korsløkkehaven 5-85)  Bay-Kastrup, Odense ApS  66129020 / 22249020
EL (Korsløkkehaven 2-6)  Lindpro A/S  66156585
Antenneforhold  Yousee  70704040
Kloak  R. Hansen & Søn ApS  66114114
Låseservice  Odense Låseservice A/S  66126815
Afdækning ruder m.v  Falck Danmark A/S 70102030 

Afd. F/34 (Korsløkkevej 1 – 57, Johs. Larsens Vej 6 – 38, Nyborgvej 217 – 227 og 277 - 287)

Afd 40/K (Korsløkkehaven 2 – 6, 5 – 87) 

Afd. E/35 (Nyborgvej 189 - 215)
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NØDNUMRE
(HIV UD OG GEM)

Opstår der uopsættelig fejl eller skade i lejlighedens installationer f.eks. RØR OG RADIATORSPRÆNGNINGER
skal ejendomsmesteren kontaktes. Ejendomsmesterens telefonnr. er 66 15 69 92, men træffes han ikke, kan der 
rekvireres hjælp på nedenstående telefonnumre.

Skade Kontakt Telefon
Vand, varme og sanitet Blitek A/S 66159696 
Vand, varme og sanitet (for renoveret lejl.) Hauge VVS 66189600 
Elektriske installationer Bay-Kastrup, Odense ApS 66129020 / 22249020 
Elektriske installationer (for renoveret lejl.) Hauge El 66189600 
Ventilationsanlæg og emhætte (for renoveret lejl.) Strato ventilation A/S 87470230 
Elevator (renoverede opgange) Schindler elevatorer A/S 70131060 
Adgangskontrol/dørtelefon (renoverede opgange) Atea Danmark A/S 70203050 
Antenneforhold Glentevejens Antennelaug 66144177 / 82130287 
Kloak Øens Kloak & Industriservice A 66104566 
Låseservice Odense Låsservice A/S 66126815 
Afdækning ruder m.v. Falck Danmark A/S 70102030 

Hvis du rekvirerer hjælp på et af ovenstående numre, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende 
arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan du risikere selv at skulle betale regningen. 

Akutte skader
Ved akut opståede skader, f.eks. indbrud, hærværk, brand, storm eller skybrud, hvor der er behov for afdækning, skal 
Falck kontaktes på 70 10 20 30. Oplys kundenummer 15154036. Falck kan klare indvendig og udvendig afdækning 
af bygninger – herunder rudeafdækning samt pumpearbejde og udlån af affugter ved vandskade.
Ovenstående oplysninger om nødnumre i de enkelte afdelinger er fra FAB’s hjemmeside www.fabbo.dk, hvor informa-
tionerne også altid er at finde under hver afdeling.

Afd. 37/G (Nyborgvej 289 - 339)

Fælles for alle



BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

Korsløkken har sin helt egen jobcafé, hvor du kan få hjælp 
og vejledning til din jobsituation.

Hvad er Jobcafé?:
Korsløkken og Stærmosegården samarbejder om at 
drive en jobcafé for områdernes beboere.
Jobcaféen afholdes to gange om ugen, og er et tilbud fra 
Helhedsplanens beboerkonsulenter, og er således IKKE 
en del af jobcentret eller Odense Kommune men et sup-
plerende tilbud. 

I Jobcaféen kan du få en uformel snak om arbejdsmarke-
dets muligheder, og de muligheder og begrænsninger der 
ligger i arbejdsløshedssystemet (f.eks. fleksjob, mentor, 
virksomhedspraktik, skånejob, løntilskud m.m.).
Jobcaféen er baseret på gruppeforløb, men der er også 
være mulighed for individuelle samtaler med beboerkon-
sulenterne.

Hvad kan du forvente i Jobcaféen?:
• Hjælp til jobsøgning
• Hjælp til at skrive ansøgning og cv
• Hjælp til at finde virksomhedspraktikker
• Afklaring i forhold til din jobsituation
• Hjælp til din kontakt til jobcentret
• Hjælp til iværksætteri
• Sparring fra gruppen og beboerkonsulenterne
• Individuelle samtaler
• Information og opdatering om det aktuelle arbejdsmar-

ked

Det siger deltagerne:
”De sidste tre år har været rigtig hårde, for der har bare ikke været 
noget arbejde, nu føler jeg at det går den rigtige vej igen. At komme 
i jobcaféen har givet mig håb igen og det giver mig mulighed for at 
starte på at arbejde igen.”

Yussuf

”Hvis jeg skulle anbefale jobcaféen til andre ville jeg helt sikkert 
fremhæve det sociale. Og så selvfølgelig det at de er rigtig gode 
til at finde praktikpladser. De går meget op i at matche dig til det 
rigtige, spørger ind til hvad du har lavet før og hvad du godt kunne 
tænke dig fremover. For mig har det allervigtigste været deres imø-
dekommenhed og åbenhed.”

Frederik

”Mød op, prøv det bare en gang, du kan næsten ikke undgå at blive 
fanget af det. Da jeg begyndte tænkte jeg at de jo nok ikke kunne 
gøre noget og jeg var sådan lidt, måske, måske ikke, der er måske 
en mulighed og nu ser jeg det lys for enden af tunnelen, jeg har fak-
tisk en mulighed for at der er et job når praktikken er slut”
”Der er ikke nogen der står og slår dig i hovedet med en hammer 
og siger, nu skal du det og nu skal du det, de hjælper dig bare. De 
holder ikke regnskab med om du kommer, jo altså, det kan godt 
være at de skriver at du har været der, men de fører ikke protokol. 
Der er ingen løftede pegefingre, de vil bare gerne hjælpe dig. De 
ved altså hvad de snakker om.”

Birgir

VI KAN HJÆLPE DIG!

Er du ledig? 

Har du svært ved at forstå, hvad jobcentret skriver?

Synes du, at arbejdsmarkedet er uoverskueligt?

Søger du arbejde? 

Er du ramt af kontanthjælpsloftet?
Har du brug for at vide noget om dine muligheder for job og uddannelse?

Hvor og hvornår?
HVER TIRSDAG KL. 13-15 I KORSLØKKEN  
Nyborgvej 287 st. th.
HVER TORSDAG KL.13-15 I STÆRMOSEGÅRDEN  
Rødegårdsvej 237, Aktivitetshuset
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BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

Forældreforening og Babycafé 
Af Britta Kobberup, beboerkonsulent

Korsløkken har fået en Forældreforening. Formålet 
med Forældreforeningen er at skabe et netværk for 
Korsløkkens forældre. Man kan komme for hyggens 
skyld, men man kan også komme for at få råd og vej-
ledning og bruge hinanden – f.eks. til sparring af de 
store og små udfordringer, som man ofte kan have som 
forældre/ børnefamilie, man kan dele erfaringer og få 
input udefra. Man kan også være med til at planlægge 
og deltage i kommende arrangementer som f.eks. for-
skellige foredrag om familierelaterede temaer.

Lige nu består Forældreforeningen af Maria Rasmus-
sen og Sascha Agerskov, men vi håber, at der med 
tiden vil være flere, der har lyst til at være med.

Det første Forældreforeningen har taget fat på er at 
etablere en Babycafé. Her kan du komme, hvis du er 
gravid, nybagt mor eller, hvis du har børn op til 2 år 
(hvis der er ældre søskende, der ikke er i pasning, er 
de naturligvis også velkomne). Håbet er at Korsløk-
kens beboere med små børn har lyst til at komme og 
være med til at gøre Babycaféen til et hyggeligt sted, 
hvor man har lyst til at komme og skabe netværk med 
andre småbørnsfamilier.

Babycaféen holder til på Nyborgvej 287, st. th, og 
den er åben første gang mandag d. 21. august kl. 
13.00-15.00. Vi håber at se rigtig mange! Hilsen For-
ældreforeningen



BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

Infoaften om miljø og sparetips  
for områdets børn og unge
Af Miljøambassadørerne i Korsløkken

Vi efterlader alt for meget plastik i havet- plastik, som 
går i vores fødekæde og 100.000 havpattedyr og 1 
million fugle lader hvert år livet pga. plastikforurening. 
Co2 forurening og klimaforandringer, hvad sker der? 
Flere mennesker plages af allergi, fordi vi påvirkes af 
stoffer, som er usunde for os. Hvordan sikrer vi, at der 
er nok rent vand til vores efterkommere. 
Råstof mangel i fremtiden

Det er nogle af disse emner, Miljøambassadørerne i 
Korsløkken gerne vil have, at den yngre generation og 
hjemmeboende børn får kendskab til.

Derfor havde Miljøambassadørerne inviteret de unge 
til informationsaften om emnet, og der mødte godt 12 
lydhøre og spørgelystne unge mennesker op, som alle 
bor i Korsløkken. 

Nogle ting om miljøet vidste de i forvejen, men det er 
altid godt at få repeteret, at man bruger 150 liter vand 
ved at være i brusebad i 15 minutter, og at det nemt 
kan sænkes til 50 liter vand ved at bade i 5 minutter i 
stedet for, og der var enighed om, at de penge der kan 
spares, kan vi jo alle godt tænke os at bruge til andre 
ting som fx biograftur, udflugter m.m. 

Der var to af de fremmødte som er flyttet hjemmefra, 
som med det samme kunne meddele, at de ville for-
søge at spare på deres vandforbrug fx en badetid på 5 
minutter frem over samt holde øje med temperaturen 
i lejligheden.

Andre interesserede sig for at sortere affald, der var 
en generel bekymring over vores ressourceforbrug og 
fremtidens mangel på råstoffer, så derfor var alle lyd-

høre for sortering og genbrug, og snakken gik meget 
på sortering af plastikaffald, og hvad de kunne gøre 
ved deres plastik i husholdningsaffaldet. De synes, det 
er et stort problem, at der er så meget plastik i ver-
denshavene og i vores fødekæde. 

Efterfølgende havde Miljøambassadørerne fælles-
møde, og der var glæde over, at de unge mennesker 
var mødt interesserede op, og at de ville være med til 
at ændre adfærd omkring vores alles miljø og natur. 
Miljøambassadørerne tilbyder forsat hjemmebesøg 
omkring: indeklima; varme-, el- og vandforbrug og 
generel vedligehold af din nye lejlighed.



Korsløkken | Nr. 1  | 2017  |   15

BEBOERE

At være frivillig i 
Klub Fristedet

Hold  
Korsløkken ren!

Af Asia Yussuf, frivillig i Klub Fristedet 

Vil du være med til at holde Korsløkken ren?
Vi oplever desværre af og til, at nogle beboere stil-
ler sig tilfreds med at smide affald på jorden, frem for 
at smide det i de dertil indrettede molokker, som er 
beholderne til køkken- og pap/papiraffald. 
Det har Ismail, beboer i afd. 37, nu besluttet sig for at 
gøre noget ved. Derfor vil han, i samarbejde med den 
boligsociale helhedsplan, lave en Kvarterspatrulje, der 
dels vil arbejde frivilligt med at rydde op i området, og 
dels vil prøve at hjælpe beboerne til at holde området 
rent ved bl.a. at informere og vejlede om affaldshånd-
tering.

Vi er 5 kvinder som igennem et år har været frivillige 
i Klub Fristedet hver onsdag. Man kan spille forskel-
lige spil og der serveres frugt for alle børnene. Der 
kommer ca. 30 børn og nogle af børnene har deres 
forældre med, som hygger med en kop kaffe. Det er 
godt, når forældrene kommer med, og ser hvad deres 
børn laver. Vi er glade for at være frivillige, og til efter-
året har vi planer om at lave en tur for forældre og 
børn. Der vil komme mere information ud senere.

Hvis du vil være en del af Kvarterspatruljen og arbejde 
frivilligt for at Korsløkken bliver et rent sted for os alle, 
så mød op og hør mere til infomøde: 
Torsdag d. 13. juli kl.14.00 hos den boligsociale hel-
hedsplan, Nyborgvej 287, st. th.

Med venlig hilsen 
Ismail og 
Beboerkonsulenterne



VIDSTE DU ...

Fritidsjob
Er du mellem 15 og 17 år og bor i Korsløkken?
Har du brug for et fritidsjob?

Kunne du tænke dig at hjælpe med opgaver i bolig-
området?

Så er det måske dig vi har brug for! Vi søger et antal 
unge, der vil ansættes i Korsløkken til praktiske opga-
ver i området. Det kan f.eks. være at samle affald, 
oprydning, male legepladser, omdele materiale til alle 
beboeres postkasser og en masse andre forskellige 
opgaver.

Hvis det lyder som noget for dig, så kontakt timeout-
ejendomsfunktionær Søren Krog Pedersen, mandag 
og torsdag på tlf. 61 22 92 44 og hør nærmere eller 
send ham en mail på skp@boligsocialthus.dk. med 
din ansøgning og skriv ”Fritidsjob” i emnefeltet.

IT-kursus for begyndere
Hermed et tilbud om IT/undervisning. Ældre Sagen 
samarbejder med Korsløkkens boligsociale helheds-
plan om IT/computer-undervisning for begyndere.

Kurset varer 10 uger à to timer, hvor man trin for trin lærer 
at bruge en computer, bruge internet, NEM-id m.m.

Kurset starter i efteråret 2017 og vil foregå hver onsdag 
kl. 12 - 14 i aktivitetslejligheden på Nyborgvej 287, st. th. 

Deltagelse er gratis, alle er velkommen, men tilmel-
ding er nødvendig. 

OBS! For at kunne følge kurset skal du kunne tale og 
forstå dansk.

For mere information og tilmelding henvend dig til 
projekt leder Marie I. Sørensen på tlf. 61 22 92 49 ring 
eller pr. sms.

 Korsløkkens Byttecentral 
- Kom og byt, eller se om du måske skal have en 
lille ting med hjem!

Har du brugte gode ting, som du 
ikke kan nænne at komme af med, 
eller mangler du en bamse, en 
lysestage eller en anden mindre 
ting til din bolig, så kig forbi Kors-
løkkens Byttecentral. 

Hver tirsdag slår Susanne porten op til byt-
tecentralen. Alle er velkommen til at kigge 
forbi. 
Der er ikke noget, der koster noget, og du kan 
sagtens hente en ting uden at have noget med 
i bytte samme dag.

Byttecentralen finder du her: Garage nr. 27 ud for 
Nyborgvej 295. Den er åben hver tirsdag kl. 14-17. 

 Beboercafé
Caféen har åbent 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 10-12,
onsdag 12-14 samt søndag 14-16 
i lejligheden på Nyborgvej 287, st. th. 

Kom forbi til en kop kaffe eller the og få en sludder 
med dine naboer eller læse dagens avis. 
Alle er velkomne, kom frisk 
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BEGIVENHEDER 
JULI-OKTOBER 2017

Mandag d. 10. juli –  
torsdag d. 10. august
Sommeraktiviteter, mandag og torsdag for børn/unge
Sted: Nyborgvej 287, st. th
Tidspunkt: kl. 10 - 13

Onsdag d. 2. august
Den fynske Landsby – udflugt for børn og voksne i Kors-
løkken
Hold øje med din opgang og facebook for nærmere infor-
mation eller kom forbi kontoret på Nyborgvej 285, st. tv.
Sted: Nyborgvej 287, st. th
Tidspunkt: kl. 13 – 17.30

Lørdag d. 19. august
Sommerudflugt – Djurs Sommerland
Årets sommerudflugt for Korsløkkens beboere er altid et 
tilløbsstykke. Hold øje med din postkasse for information 
om sted, pris, tilmelding, afgang m.m.
Sted: Afgang fra Korsløkkevej
Tidspunkt: hele dagen

Lørdag d. 26. august
Korsløkken – områdefest
En festlig dag for hele områdets beboere med aktivite-
ter, hygge, sjov, dans, musik, loppemarked, boder, mad/
drikke og meget mere!  
Sted: Græsplænen bag Nyborgvej 189-215
Tidspunkt: kl. 10.00 – 16.00

Onsdag d. 6. september
Bankospil, Afdelingsbestyrelserne i Korsløkken arrange-
rer bankospil for områdets beboere.
Sted: Smut-Ind, Nyborgvej 179
Tidspunkt: kl. 19 – ca. 21.30

Lørdag d. 9. september
Aktivitetsdag på Elsesminde Produktionshøjskole
Boligsocialt Hus arrangerer aktivitetsdag på Elsesminde 
Produktionshøjskole, hvor man kan deltage og afprøve 
forskellige aktiviteter. Hold øje med din postkasse for 
nærmere information om tilmelding, pris, transport m.m.
Sted: Elsesminde Produktionshøjskole
Tid: se opslag

Torsdag d. 14. september
Rejsegilde for afd. 34 etape 1 og 2 samt Fælleshuset
Sted: Johannes Larsens Vej 38 på græsplænen
Tidspunk
t: kl. 14.00 – 16.00

Onsdag d. 4. oktober
Bankospil, Afdelingsbestyrelserne i Korsløkken arrange-
rer bankospil for områdets beboere.
Sted: Smut-Ind, Nyborgvej 179
Tidspunkt: kl. 19 – ca. 21.30

Uge 42 
Mandag d. 16. oktober og torsdag d. 19. 
oktober
Fodboldturnering for børn og unge
I efterårsferien er der fodboldturnering for områdets 
børn og unge mandag og torsdag.
Sted: Græsplænen bag Nyborgvej 189 – 215
Tidspunkt: kl. 10 - 13



KALENDER 
JULI-OKTOBER 2017

Mandag 
Kl. 10.00-12.00 Beboercafé + kreativ aktivitet

Kl. 17.00-19.00 Danskundervisning for voksne, OBS! 
 Rødegårdsvej 237, Aktivitetshuset 
 (sommerferie i juli)

Tirsdag 
Kl. 10.00-12.00 Beboercafé 

Kl. 13.00-15.00 Jobcaféen  (Se omtale side 12)

Kl. 14.00-17.00 Korsløkkens Byttecentral 
 (i garage 27, afd. 37)

Kl. 16.00-18.00 Lekiecafé for områdets børn og  
 unge v. frivillige lektiehjælpere  
 fra Dansk Flygtningerhjælp

Kl. 18.00-20.30 Kvindeklub

Onsdag
Kl. 10.00-12.00 Danskundervisning for voksne 
 (sommerferie 21/6-16/8  
 begge dage inkl.)

Kl. 12.00-14.00 Beboercafé 

Faste aktiviteter Nyborgvej 287, st. th.

Kl. 12.00–14.00 IT-undervisning for begyndere  
 (tilmelding på kontoret,  
 Nyborgvej 285, st. tv.)

Kl. 17.00-19.30 Klub Fristedet for områdets børn og 
 unge i alderen 6-13 år

Torsdag
Kl. 10.00-12.00 Beboercafé + krativ aktivitet

Kl. 10.00-13.00 Økonomisk rådgivning v/ Henning fra  
 Boligsocialt Hus  
 

Kl. 13.00-15.00 Jobcaféen OBS! Rødegårdsvej 237,  
 Aktivitetshuset

Fredag 
Kl. 10.00-12.00 Beboercafé

Søndag
Kl. 14.00–16.00 Beboercafé

Aktiviteter og tidspunkter ændres løbende 
– spørg på kontoret Nyborgvej 287, st. th.  
hvis du har spørgsmål til aktiviteter.
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KONTAKT OS

Fysisk helhedsplan
Genhusningskonsulenterne
Bjarne Friis, mobil 28 94 40 12, bfr@kubenman.dk

Arne Simonsen, mobil 60 29 60 38, as@kubenman.dk.

Projektleder FAB
Niels Møller-Madsen, mobil 51 46 16 22, nmm@fabbo.dk

Byggeleder
Kim Fink, mobil 40 17 37 60, kf@cw-arkitekter.dk

Flyttemand 3x34
Ove Thrane, mobil 20 99 52 19, as@westflyt.dk 
 
http://helhedsplan.fabbo.dk/korsloekken

Boligsocial Helhedsplan
Projektleder
Marie Ingeman Sørensen  
mobil 61 22 92 49, mas@boligsocialthus.dk

Beboerkonsulent
Britta Kobberup  
mobil 61 22 92 72, brk@boligsocialthus.dk

Beboerkonsulent
Ronnie Reifling  
mobil 21 54 92 87, ror@boligsocialthus.dk

Timeout ejendomsfunktionær 
mobil 61 22 92 44, skp@boligsocialthus.dk
Søren Krog Pedersen 
 
Nyborgvej 285, st. tv 
5220  Odense SØ 
www.boligsocialthus.dk

 

Drift i Korsløkken
Afdeling 34/35/37/40 
 
 Driftsmester Claus Maien Jensen
 Telefon 66 15 66 76
 ejd.korsloekkeparkenf@fabbo.dk

Kontortid:  mandag, tirsdag, onsdag og fredag  
 kl. 7.30 – 10.00
 torsdag kl. 15.00 – 16.00

Adresse: Pavillonen bag Korsløkkevej 27

 

Afdelingsbestyrelser
(adresse for post og forslag til bestyrelserne)

Bestyrelsen i afdeling 34 
Postkassen på Johannes Larsensvej 6, st. th.

Bestyrelsen i afdeling 35 
Postkassen på Nyborgvej 201, 3, th

Bestyrelsen i afdeling 37 
Postkassen på Nyborgvej 323 
www.korsloekke-afd-g.dk

 
Beboerrepræsentanten i afdeling 40 
Postkassen ved Korsløkkehaven 61  
 

Beboerhuset Smut-Ind
Beboere i afdelingerne 34/F og 35/E har mulighed for at leje 
”Smut-Ind”. 

Huset ligger på Nyborgvej 179, 5220 Odense SØ

Ring på telefon 23 39 77 18 eller 20 14 53 02 og hør 
nærmere om pris, datoer m.m.

Facebook
”Korsløkken – Boligsocial helhedsplan 2015 – 2018” er den 
officielle side for Korsløkkens boligsociale helhedsplan. 

”Klub Fristedet” er en gruppe for alle, der har interesse i Klub 
Fristedet.

”Korsløkkens frivillignetværk” er en gruppe på tværs af aktiv-
iteter, netværk og frivillige i Korsløkken. 
 

Instagram  
#korsloekken



Udgivet af:  FAB - Korsløkkens fysiske og boligsociale helhedsplan
Tekst:  FAB, samarbejdspartnere og frivillige
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Forsidefoto: FAB
Fotos: FAB, Odense Kommune samt private
Tryk:  Clausen 

Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C
www.fabbo.dk
fab@fabbo.dk

 

Hvis du er interesseret, skal du kontakte:

Vi renoverer i Korsløkken
Vil du være med? 

Du behøver ikke at have erfaring med byggeri på 
forhånd. Det vigtigste er, at du har lyst til at prøve 
kræfter med byggefagene, og gerne vil lave  
praktisk og fysisk arbejde. 

Poul Phillipsen
Jobkonsulent
51777245

Poul kan træffes i skurbyen 
[bag Nyborgvej 217) hver torsdag 8-10. 
Mød op, og hør hvordan du kan være med 

- Bor du i Korsløkken?
- Er du ledig?
- Vil du gerne arbejde i byggebranchen?

Korsløkkens beboerkonsulent Ronnie Reifling 
står til rådighed  for spørgsmål om projektet 

man. kl. 10-12, tirs. kl. 10-12 og 13-15, 
ons. kl. 12-14 og tors. kl. 13-15 Nyborgvej 285, st tv


