THORS HAVE
MODERNE FAMILIEBOLIGER
I ODENSES NYE BYDEL

Attraktive boliger i den helt nye bydel Thors Have i Odense
FAB bygger 100 moderne familie- og seniorboliger,
hvor du får mulighed for at indgå i stærke
fællesskaber på tværs af interesser og alder
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Oversigt over afdelingens husnumre

Om Thors Have
FAB’s nye boligafdeling Thors Have er
beliggende i naturskønne omgivelser på
Vibelundvej og Asgårdsvej i Odense V.
Boligafdelingen er en del af Odenses nye,
moderne bydel Thors Have, som består
af blandede boformer, flot natur og gode
fællesområder.
Boligafdelingen består af i alt 100 moderne
og attraktive boliger, hvoraf 28 er seniorboliger. I afdelingen er der ligeledes et
fælleshus med køkken og gæsteværelse.
Boligerne indrettes som 2-, 3- og 4-rums
boliger med egen altan eller terrasse og
varierer størrelsesmæssigt fra 72 – 113 m2.
Boligerne har vinduer til gulv og er lyse og
velindrettede med massive trægulve. Alle
boligerne har et depotrum. Derudover
har alle boliger på Vibelundvej adgang til
elevator.

Beboere i Thors Have har naturen og de
gode indkøbsmuligheder lige om hjørnet
og med en Letbane-station på Rismarksvej
inden for få minutters gang, er det nemt at
komme rundt i Odense og omegn. Hertil
byder området på blandt andet Odense
Idrætspark med et væld af idrætsfaciliteter
for alle i familien såsom fodboldstadion,
svømmehal, skøjtehal og bowling.
I løbet af sommeren 2022 åbner FAB op
for udlejning af boligerne i Thors Have.
I Thors Have er der planlagt indflytning i
to etaper. Det betyder at de nye beboere
forventeligt kan flytte ind i boligerne på
Vibelundvej start maj 2023 og at de nye
beboere på Asgårdsvej forventeligt kan
flytte ind start juni 2023.

Thors Have

Foto: thorshave.dk

Området
Thors Have er opført i det historiske kaserne-område ved Rismarksvej, hvor der tidligere lå et militærdepot og -garageanlæg.
Området bliver omdannet til en ny, moderne bydel med skøn natur og fællesområder med plads til alle.
Thors Have er skabt med særligt fokus på
grønne områder med store græsarealer,
nye og eksisterende træer samt opholdsrum med flotte blomsterbuske. Bydelen
sammenbindes af en fælles cykel- og
gangsti, som giver beboerne rig mulighed
for at nyde naturen, og komme let rundt
på cykel.

Legeplads og grønne områder

Tæt ved boligerne skabes tre mindre lokalparker, der sammenbindes af en fælles
cykel- og gangsti. Det giver beboerne mulighed for at nyde naturen, og komme let
rundt på cykel. Der etableres en legeplads
i den centrale del af fællesarealet med
sandkasse, legehus og dobbeltgynge.
Derudover har I som beboere selv indflydelse på, hvordan de grønne områder
udvikler sig løbende – det kan være, at I
ønsker at etablere nyttehaver, mere plads
til leg eller vild bevoksning i afdelingen
hen ad vejen.
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Lidt om husleje
og forbrug
I almene boliger betaler du kun for udgifterne - det er lovbestemt. Der er ikke
nogen, der må tjene penge på almene
boliger.
Huslejen er derfor det, man kalder
omkostningsbestemt. Det betyder, at din
husleje går til de reelle udgifter i din boligafdeling. Både de daglige udgifter og de
udgifter, der kommer hen ad vejen.

Dette betyder, at din husleje er lavere end
tilsvarende private udlejningsboliger.
Huslejen forventes at ligge i et prisleje fra
6.700 pr. måned for afdelingens mindste
bolig til ca. 9.000 kr. pr. måned for afdelingens største bolig. Priserne er ex forbrug.
Der opkræves a conto vand og varme via
huslejen.

Om lejlighederne
• Boligerne er indflytningsklar i
sommeren 2023
• 2- til 4-rums boliger
• Størrelsen varierer fra 72-114 m²
• Afdelingen får eget fælleshus
og et gæsteværelse
• Hele afdelingen er røgfri

Udlejningen af boligerne
i Thors Have

For at komme i betragtning til boligerne
skal du opnotere dig på www.boligøen.dk,
hvor boligerne udlejes efter anciennitet.
For at komme i betragtning til seniorboligerne skal ansøgeren være fyldt 50 år.

Vær opmærksom på, at du kan tilføje din
alder på ansøgningen. Det giver dig et
fortrin til seniorboligerne, når du ansøger
via BoligØen.
Når det bliver din tur på ventelisten, vil du
modtage et tilbud via Boligøen.dk
Scan QR-koden og læs mere om Thors
Have.
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Køkken

• Køkken- og skabsinventar
leveres i god standard kvalitet
• Der er forberedt til
installation af opvaskemaskine
• Integreret ovn og
induktionskogeplade

Generelt

• Trægulve i massivt parket
• Alle boliger har altan eller terrasse
• Der etableres 95 parkeringspladser
til boligerne
• Der vil være overdækket
cykelparkering
• Der er fjernvarme i boligafdelingen

Bad

• Vaskeskab i hvidt
• I baderum udføres flisebeklædning
i bruseniche. Øvrige vægge i
baderummet males
• Der er forberedt installation af
vaskemaskine eller combimaskine

Teknisk

• De enkelte beboere vælger selv
mellem de internetudbydere,
som EnergiFyn har aftaler med
• Der opsættes røgalarmer i
boligafdelingen

Vibelundvej 4-8-10 1.-3. Sal
Type: E 03

Antal: 14 Rum: 3

G = Gavlbolig Boligen forekommer også
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Vi går den grønne vej
I FAB har vi sat os det mål, at vi vil arbejde
for et mere bæredygtigt samfund. Det gør
vi ved at bygge så grønt som muligt og
indtænke grønne og miljørigtige løsninger
både i vores bygninger og udearealer.
Thors Have opnår som minimum en
DGNB-guld certificering, hvilket betyder, at
vi har truffet flere bæredygtige beslutninger, der både kommer miljøet og beboerne til gode.
De konkrete bæredytighedstiltag ses
blandt andet ved husenes grønne sedum
tage samt facaderne, der delvist er beklædt med træ. Træ er en naturlig og vedvarende ressource, og kræver et minimum
af energi at producere. Træ absorberer og
lagrer CO2, så byggeriets påvirkning på
miljøet nedsættes kraftigt ved brug af træ
som byggemateriale.
Derudover tilplantes friarealer med vildeng
blanding, som er en blanding af græs og
blomsterfrø til gavn for vores vilde bier og
andre insekter.

Når vi passer og vedligeholder vores boliger og boligområder, gør vi, hvad vi kan
for at passe på miljøet og naturen.
Vi kører fx med eldrevne maskiner og
fjerner ukrudt uden gift – og skaber vilde
områder med plads til bier og blomster.
Vi arbejder på at fremme en grøn adfærd
hos vores beboere, blandt andet med fokus på grønt forbrug og energibesparelser.

Thors Have

Fællesskaber på tværs
I Thors Have ønsker vi at sætte fokus på
det gode fællesskab i afdelingen lige fra
indflytningsdagen. Det betyder, at du og
dine nye naboer får god mulighed for
at opbygge gode relationer og et aktivt
fællesskab allerede fra starten.
Der er rig mulighed for at bruge afdelingens forskellige faciliteter til sociale aktiviteter. I boligafdelingens opstartsperiode vil

FAB facilitere en række initiativer, der sikre,
at fællesskabet kommer godt på vej.
Vi ved, at et godt og aktivt fællesskab i
boligafdelingen modvirker social isolation
og ensomhed, og at gode relationer er afgørende for, om vi har det godt. Derfor er
det et fokuspunkt at inddrage beboere og
beboerdemokrater i Thors Have i at skabe
det fællesskab, som passer til afdelingen.
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Fællesskab
og indflydelse
Som beboer i FAB er du en del af et stort
fællesskab - vi udlejer mere end 9.000 boliger, der huser ca. 20.000 beboere i over
90 boligafdelinger.
Boligerne drives ud fra beboerdemokratiske principper. Kort fortalt betyder det,
at beboernes flertal bestemmer i FAB,
både i de enkelte boligafdelinger og i hele
organisationen.
Det er unikt for de almene boliger i
Danmark, at beboerne har denne grad

af medbestemmelse hele vejen igennem
organisationen.
Ved at engagere dig i beboerdemokratiet
kan du få stor indflydelse på både din
egen boligafdeling og dermed din egen
bolig, men også på hvordan FAB drives,
og hvordan vi skal udvikle os.
Som beboer i Thors Have kan du blive en
del af et fællesskab i den grad, du ønsker
det – der er gode rammer og faciliteter til
det.

Thors Have

Faciliteter i
Thors Have
I Thors Have finder du en lang række
faciliteter, der understøtter fællesskabet i
afdelingen.

Alle beboere har desuden mulighed for at
booke afdelingens beboerhotel i fælleshuset til overnattende gæster.

I afdelingens fælleshus er der køkken og
plads til 60 siddende gæster, så her er mulighed for at afholde større arrangementer
blandt beboerne. Her findes også et mindre rum, som kan bruges af arbejds- og
interessegrupper i afdelingen.

Til fælleshuset bliver der etableret et
terrasseområde, med plads til udendørs
arrangementer.
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Foto: odenseletbane.dk
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Læs mere på

www.thorshave.dk
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Foto: odenserundt.dk
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www.www.visitdenmark.dk
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Foto: odenserundt.dk
Foto: www.odensestadion.dk

Foto: odenserundt.dk

Foto: Odense Idrætspark (Facebook)
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THORS HAVE

MODERNE FAMILIEBOLIGER
I ODENSES NYE BYDEL
Læs mere om Thors Have på FABBO.DK
eller scan QR-koden

Er du interesseret i en bolig i Thors Have?
Så skriv dig op til boligerne på BoligØen.dk

Fyns Almennyttige Boligselskab

Vestre Stationsvej 5 | 5000 Odense C

63 12 56 00 | fabbo.dk | kundeservice@fabbo.dk

