
 

 

  
10. september 2013 

Til beboerne i Korsløkkeparken C, afdeling 33, Jens Juels Vej 2-56. 

”EFTERLYSNING” - EN SUCCES

 

De gode idéer er fundet! 
 
I mandags den 2. september afholdt vi et rigtig vellykket beboermøde, hvor 43 beboere var mødt 
op og bidrog med en masse gode idéer. Beboerne blev budt velkommen af formanden Christian 
Bense, hvorefter FaB oplyste om hvorfor der udarbejdes en helhedsplan og fordelene ved denne. 
 
Det blev også oplyst, at der her til efteråret vil blive foretaget en mindre betonrenovering af altaner 
samt betongavlene. Det betyder helt konkret, at der i efteråret vil komme håndværkere rundt i 
liftvogne og banke løstsiddende beton ned. Arbejdet er kun tænkt som en midlertidig 
foranstaltning, frem til renoveringsarbejdet af jeres boliger påbegyndes. 
 
På mødet blev beboerne opdelt i små grupper og bedt om at skrive forslag til hvad de mener, er et 
godt boligmiljø, og hvad de syntes er vigtigt i forhold til at fremtidssikre boligerne. Alle disse forslag 
blev hængt op på væggen, hvorefter beboerne gav hvert forslag point i forhold til, hvor stor 
betydning det bør have. Hovedpunkterne med point har vi samlet i skemaet på bagsiden. Alle de 
gode idéer har vores arkitekt fået med hjem og de vil nu ud fra jeres idéer udarbejde et forslag som 
vil blive præsenteret på et beboermøde foråret 2014. 
 
Hvornår sker der så noget? 
At lave en helhedsplan kræver god tålmodighed, da det er en langsommelig proces, men med 
mødet i mandags er processen i gang. Forventet tidsplan er: 
 

• Foråret 2014 - Beboermøde ”Åbent hus” 
• Sommeren 2014 - Ekstra ordinært afdelingsmøde – Godkendelse af helhedsplan 
• Foråret 2015 - Opstart af byggeri (forventet byggeperiode 2-3 år). 

 
Fyns almennyttige Boligselskab vil gerne takke alle fremmødte for en rigtig konstruktiv og hyggelig 
aften. 
 
Med venlig hilsen 
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Mandag: Kl. 10-15 
Tirsdag-onsdag: Kl. 10-14 
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Fredag lukket 

 



 

 

Skema 
 

 

Emne Grøn = Meget vigtigt Gul = Vigtigt

Altan åben

Elevatorer

Altan lukket

Køkken lukket

Køkken åben

Flere stikkontakter

Radiatorer

Fibernet

Flere cykelskure/-stativer

Lydisolering

Nye gulve

Strøm/lys i garager

Værksted fælles

Hyggekrog i have

Flere p-pladser

Nyt affaldssystem

Dørtlf. med video

Tilgængelighed

Udvendig vaskeplads

Solceller

Barnevognsrum

Depotrum kælder

Modernisering fælleshus


