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Der har i lang tid været arbejdet med planlægningen 
af helhedsplanen, som gennem en omfattende 
ombygning og renovering skal fremtidssikre Højstrup-
parken. Dette arbejde nærmer sig nu en foreløbig 
afslutning, og vi vil derfor gerne invitere alle beboere 
til et informationsmøde mandag den 21. november og 
til to åbent hus arrangementer hhv. mandag den 28. 
november og onsdag den 30. november. Processen 
afsluttes med et ekstraordinært afdelingsmøde hvor i 

Nu skal i stemme om helhedsplanen 
skal stemme om helhedsplanen. Du vil senere mod-
tage en særskilt invitation til dette møde.

Transport:
Hvis du på grund af gangbesvær eller andet ikke har 
mulighed for selv at transportere dig til og fra informa-
tionsmødet og afstemningsmødet har du mulighed for 
at kontakte projektafdelingen på telefon 51 46 00 95, 
så vil vi arrangere at du vil blive transportere til og fra 
møderne.

Vigtige datoer - se mere på bagsiden!

Hjemmeside & SMS-service 
Dagen efter Informationsmødet vil hjemmesiden blive 
opdateret med de nye lejlighedsplaner, fremtidige 
husleje og andre praktiske informationer.

Du kan finde hjemmesiden via FAB´s hoved hjem-
meside www.fabbo.dk og så under afdelingen 
Højstrupparken. Hjemmesiden er bygget op som en 
tidslinje, hvor man kan spole frem og tilbage i tiden. 
Det betyder, at man kan se hvilke aktiviteter, der er 
foregået, og hvilke der vil komme i fremtiden.

Du kan på hjemmesiden også finde nyhedsbrevene, 
billeder fra forskellige arrangementer, dronefilm som 
giver et godt overblik over højstrupparkens bebyg-
gelse og meget meget mere. 
Som noget helt nyt kan du også tilmelde dig en SMS-
service, hvor du kan modtage en sms, hvis der sker 
nyt omkring helhedsplanen. Vi håber, at så mange 
som muligt vil tilmelde sig denne service. 
Det er vigtigt, at du som beboer kender og forstår 
indholdet af Helhedsplanen. 

Vi opfordre derfor til at du møder op til de nævnte ar-
rangementer så du får den nødvendige viden om hel-
hedsplanen og dermed et godt beslutningsgrundlag.

DERFOR:  Kom til møderne! 
 Hør om Helhedsplanen! 
 Få indflydelse!

Mange hilsner
Projektgruppen for Helhedsplanen

www.fabbo.dk
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INFORMATIONSMØDE:
Tid:  Mandag den 21. november kl. 19-21   
Sted:  Pucken ved Odense ishockey klub, Møllemarksvej 75
Punkter, som vil blive berørt på mødet: 

1. Hvad er en helhedsplan og hvorfor skal der laves en
2. Eksempler på hvordan din fremtidige bolig ser ud
3. Hvad bliver din fremtidige husleje
4. Genhusning
5. Procesplan frem til en afstemning

ÅBENT HUS 2 DAGE:
Tid:  Mandag den 28. november kl. 10-13 & onsdag. 30. november kl. 16-19
Sted:  Udstillingslejlighederne Højstrupvej 42, 1.tv og Uffesvej 18 1.th og fælleshuset ved torvet 
Punkter, som du vil kunne få hjælp til på dagene:

1. Specifikke spørgsmål vedr. din nuværende og fremtidige bolig herunder hvil-
ken mulighed  du har, hvis du ønsker en anden lejlighed i Højstrupparken. 

2. Vi kan også tilbyde hjælp til at få udregnet din boligstøtte. Det kræver dog, 
at du medbringer følgende personlige oplysninger:

• Årlig indkomst for hele husstanden (2015)
• Fradrag til pensionsordninger beløb pr. år
• Kapitalindkomst (Renter) beløb pr. år
• Oplyst formue beløb pr. år
• U-oplyst formue beløb pr. år.

De fleste oplysninger fremgår af din seneste årsopgørelse som du bedes medbringe. 

På Informationsmødet den 21. november vil du få yderligere oplysninger om Åbent hus arrangementerne.

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE - AFSTEMNING !
Tid:  Tirsdag den 6. december kl. 19-21 

Sted:  Pucken ved Odense ishockey klub, Møllemarksvej 75

Du vil modtage en særskilt indbydelse til afstemningen.  


