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Læs sidste nyt 
fra den fysiske renovering

side 7 – 10

Hakuna Matata 
– unge vil gerne gøre en 

forskel og skabe tryghed i 
deres eget boligområde

 side 12

Aktiviteter i 
Korsløkken

Faste aktiviteter og tilbud
 - se oversigt på side 15.



OM NYHEDSBREVET

Om nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet postomdeles 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. maj 2016.

Frivillige
Har du lyst til at deltage aktivt i Korsløkkens nyhedsbrev 
f.eks. med at skrive, fotografere, komme med gode idéer 
til indhold m.m., så kontakt os og bliv frivillig i nyhedsbre
vets redaktion.

Abonnér 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 mis@fabbo.dk, tlf. 61 22 92 49 eller 
kom forbi kontoret på Korsløkkevej 27, st.th.
Vi hører også gerne fra dig, hvis du har spørgsmål, ris eller 
ros om byggeriet, så mail til os på: korsloekken@fabbo.dk.

Korsløkkens nyhedsbrev praktisk info

Kalenderen viser nu 2016, og vi håber, at alle er kommet 
godt ind i det nye år. 

Dagene bliver længere, og de første tegn på at foråret er 
på vej pibler også frem – erantis, vintergæk m.m. 

Der er fortsat fuld fart på Korsløkken både med byggeri, 
fællesaktiviteter og arrangementer. 

I dette nummer kan du læse seneste status på renove
ringen i afd. 37, Korsløkkens kommende beboerhus, se 
billeder fra fællesarrangementer, læse nyt fra de enkelte 
afdelinger og meget mere.  

Nyhedsbrevet har endnu en gang forsøgt at samle op 
på, hvad der rører sig i området med tekster, billeder og 
informationer fra både beboere, frivillige og medarbej
dere. 

Det færdige resultat sætter en streg under, at Korsløk
ken er et sted med udvikling, fællesskab og plads til alle.

Med disse ord ønskes du god læselyst!

Projektafdelingen, Fyns almennyttige Boligselskab
og

Korsløkkens boligsociale helhedsplan

Endnu et spændende år for Korsløkken
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NYT FRA BEBOERE

Korsløkkens julemarked 2015 
Den 22. november afholdtes der for fjerde gang Korsløk
kens julemarked i Smutind. 

Kvindeklubben havde planlagt og arrangeret årets 
julemarked, og der var mange boder med flotte og 
forskellige hjemmelavede ting, som kunne købes til for
nuftige penge. 

Der var boder med hjemmestrikkede sokker, papirklip, 
hjemmebag, håndarbejde og meget mere. 

Samtidig havde Kvindeklubben også indrettet et café
hjørne med mulighed for at nyde kaffe/the og æbleskiver. 

En rigtig hyggelig dag og tradition, som man kun kan 
opfordre til at deltage i næste gang det afholdes.

Juletræsfest
Til Korsløkkens traditionsrige juletræsfest søndag den 
13. december deltog 107 beboere i alt. 

Formand i afdeling 35 Kurt Nielsen udtaler: ”Det var rart 
med så stor og blandet en flok deltagere  både børnefa
milier og ældre såvel som kendte som nye ansigter



Nytårskur
Den 25. januar afholdtes Nytårskur i Korsløkken for alle 
områdets aktive og frivillige for første gang. 

Der er ca. 90 aktive og frivillige i Korsløkken og ca. 50 
personer deltog i Nytårskuren, som foregik i SmutInd. 

Aftenen blev afviklet med god stemning, godt humør, 
dejlig mad, quiz, standup og kåring af årets frivillige i for
skellige kategorier. 
Et til lejligheden nedsat festudvalg havde planlagt arran
gementet. 

Vi håber at afholde nytårskur fremover hvert år i starten 
af januar inden afholdelse af områdets afdelingsmøder

Askebægre i afdeling 35
Der er sat askebægre op ved samtlige indgangsdøre i 

afdeling 35 (Nyborgvej 189  215) som vist på billedet. 

Vi håber at alle både beboere og besøgende vil benytte 
dem til cigaretskodder.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen  i afdeling 35

Udhængsskabe i afdeling 37 
Afdelingen har opsat to nye udhængsskabe til informa
tioner. 

De er placeret ved molokkerne ved hus 37.5 og 37.4. 

Her opsættes informationer og opslag til beboerne i 
afdelingen, så hold øje med tavlen, når du går forbi.
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Vejledende tømningskalender 
for affaldsbeholdere i afd. 37 
ved hus 37.5 og 37.4
Affaldsbeholderne, som også kaldes molokker, ved de 
renoverede lejligheder er placeret midt for hus 37.5 og 
37.4. De tømmes hver uge mandage og torsdage eller 
efter behov.

Retningslinjer for brug af al-
taner i renoverede lejligheder
Citat fra ordensreglementet for afdeling 37:

”Hvis Du tørrer tøj eller lufter sengetøj på altanen, må det 
ikke ske i større højde end gelænderet. 

Der må kun hænges altankasser op på den indvendige 
side af altankanten. 

Bøjlerne til kasserne skal være galvaniserede eller af 
plastic. 

Det er forbudt at fodre fugle eller nogen form for dyr. Det 
gælder både fra vinduer, på altanen eller noget andet 
sted på afdelingens område. 

Som beboer skal du altid sørge for, at afløbet på terras
sen ikke stopper til. 

Det er forbudt at grille/lave barbecue på altaner og ter
rasser. Der findes bestemte pladser på de udendørs 
arealer, hvor det er tilladt. Spørg dig for. 

Bor du i en lejlighed efter gennemført renovering: 
Evt. opsætning af vindafskærmning på værn skal udføres 
med sejldug i en af følgende farver: 

 Sortmeleret 
 Gråmeleret 
 Okkermeleret 

Sejldug skal i kvalitet og vævning være i overensstem
melse med de prøver, der kan fås hos ejendomsmesteren. 
Der skal søges om tilladelse til opsætning af vindaf
skærmning hos boligselskabet. 

Vindafskærmningen må monteres i felterne med lodrette 
balustre (lodrette tremmer). 

På altaner må kun opbevares de ting, som naturligt hører til 
på en altan: Altanmøbler, parasoller, planter/blomster m.v.” 

OBS! Vær opmærksom på at ting, der tilsluttes stikkon
takten på altanen, skal være godkendt til udendørs brug 
f.eks. en lyskæde. Frysere, køleskab m.m. er IKKE god
kendt til udendørs brug og må derfor ikke opbevares på 
altanerne.

Da det må være i alles interesse, at afdelingen fremstår 
pænt og ryddeligt, er det nødvendigt, at alle bidrager til 
dette og undlader at anvende altaner og terrasser som 
oplagsplads for indbo, cykler, hårde hvidevarer mv. lige
som tilfældige vindafskærmninger af plast og lagner ikke 
må anvendes. Se ovenstående.

God sommer på altaner og terrasser.

DRIFT



Opfordring og påmindelse til 
alle beboere i Korsløkken om at 
overholde disse regler
BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGERED-
SKABER M.V.: 

Citat fra ordensreglement og det gælder for både 
afdeling. 34, 35 og 37:

”Disse ting skal stilles på de steder, der er indrettet til for
målene. For eksempel barnevognskælder, cykelstativer 
og cykelkælder. De må aldrig stå i vejen for andre, og de 
må aldrig stilles i opgangene. 

Man må ikke cykle eller køre på knallert på gangstierne. 
Indkøbsvogne må ikke efterlades i afdelingen. De hører 
til i supermarkederne!”

Undgå brand og røgudvikling i opgange ved at over
holde følgende:

SKO OG SKOSKABE MV. I OPGANGE
Sko, skoskabe mv. må ikke opbevares i trappeopgange, 
men skal opbevares inden i lejligheden. 

Trapperne fungerer som flugtveje for beboerne i tilfælde 
af brand, og derfor må der ikke opbevares ting i trappe
opgangene.

I tilfælde af brand vil der være røg og dårlig sigtbarhed i 
trappeopgangen, og så skal beboere og brandfolk ikke 
falde over ting, som opbevares i trappeopgange. Ting, 
som opbevares i trappeopgange, kan også være med til 
at udvikle en evt. brand i trappeopgangen.

Forslag til opbevaring af sko i entréen: Stil skoene på en 
skobakke, som bl.a. kan købes i Harald Nyborg til ca. 20 
kr. eller i et skoskab i lejligheden.

AVISER/REKLAMER
Aviser/reklamer, som efterlades i opgange, udgør en stor 
brandfare, så husk i stedet at smide dem i containeren til 
papir/pap. 

Ønsker du ikke at modtage tryksager, kan du kontakte 
Postdanmark. 

Læs mere her: 
http://www.postdanmark.dk/da/nejtaktilreklamer/
Sider/reklamernejtak.aspx

Lad os alle hjælpe hinanden med at holde orden i Kors
løkken og undgå brande ved at overholde disse regler 
og retningslinjer. 

Yderligere information og inspiration kan man bl.a. læse 
om her:

http://www.brand.kk.dk/RaadOgVejledning/DigOg
DinFamilie/Undgaa%20brand/Forebyg%20brand/
Orden%20i%20opgangen.aspx

Information om brandfare
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FYSISK HELHEDSPLAN

Af Niels Møller-Madsen

Afdeling 34 F og 35 E
Tidsplaner
Forventet byggestart i afdeling 34 er stadig den 1. sep
tember i år. Første opgang i afdeling 34 der vil blive 
inddraget i renoveringen er Nyborgvej 287.

Lejlighedsplaner afd. 34 og 35
De nye lejlighedsplaner i afdeling 34 kan findes på vores 
hjemmeside (www.korsloekken.dk) under fanen Lejlig
hedsplaner, Korsløkken F afdeling 34, der er underopdelt 
i etape 1 og etape 2. 

Etape 1 omfatter husene 34.1 – 34.5 
(Nyborgvej 217227, Nyborgvej 277287 og Korsløkkevej 123).

Etape 2 omfatter husene 34.6 – 34.7 
(Korsløkkevej 2557 og Johannes Larsensvej 638).

De nye lejlighedsplaner i afdeling 35 vil blive lagt på vor 
hjemmeside, når de er færdigprojekteret i løbet af foråret 
2016.

Der har den 19. november 2015 været afholdt informati
onsmøder omkring genhusning m.v. for beboerne i etape 
1 og den 3. december 2015 for ca. ½delen af beboerne i 
etape 2 (hus 34.6 (Korsløkkevej 2557)). 
Der er planlagt afholdt et informationsmøde d. 23. 
februar 2016 for de resterende beboer i etape 2 (hus 34.7 
(Johannes Larsensvej 638)).

Status på helhedsplanen i afd. 34 og 35
Den 27. januar blev der afholdt licitation på 1. etape af 
renoveringen i afd. 34, og d. 24. februar afholdes licita
tion på renoveringsarbejderne i etape 2.
Prisindhentning på renoveringsarbejderne i afdeling 35 
vil først ske i 2018.

Letbanen
Udskiftningen af fodgængertunnelen under Ørbæk
vej forløber stort set planmæssigt, for øjeblikket (den 1. 

februar) er entreprenøren i gang med at udføre de sidste 
membranarbejder på den færdigstøbte østlige tunneldel. 
Efterfølgende jorddækkes tunnelen og der udføres asfalt
belægning således trafikken kan flyttes til den østlige side 
af Ørbækvej og den vestlige tunneldel kan udskiftes. 

Afdeling 37 G
Tidsplanen for færdiggørelse af de resterende 
opgange i afdeling 37 er i efteråret 2015 forhandlet 
endeligt på plads med hovedentreprenøren. Datoer 
for indflytningssyn og lejekontrakter er efter
følgende fastlagt og offentliggjort i forbindelse 
med det ordinære afdelingsmøde i afdeling 37.  
Tidsplanen er endvidere lagt på vor hjemmeside 
(www.korsloekken.dk).

Færdiggørelsen af udearealerne og ankomstarealerne 
mellem hus 37.4 og 37.5 har desværre været hæmmet 
af de store mængder nedbør der er faldet i efteråret og 
de første vintermåneder. Arbejderen er dog påbegyndt 
d. 1. februar og forventes færdige medio februar såfremt 
vejret ikke driller.

Udstillingslejligheden er som tidligere oplyst flyttet, og 
vil fremover være placeret i lejligheden Nyborgvej 311, 
st. tv. Genhusningskonsulenterne vil have kontortid i den 
nye udstillingslejlighed om torsdagen i tidsrummet fra kl. 
13.00 til kl. 17.00.

Status på den fysiske helhedsplan



Ændringer i containerplacer-
inger m.v. i afdeling 37:

Løbende med at renoveringsarbejderne skrider frem, 
inddrages i takt med nye udearealer til byggeplads og 
andre frigives til beboerfærdsel og parkering. 

Ved opstart på renoveringsarbejderne i hus 37.1 er con
tainergården og pladsen til storskrald lukket, da området 
fremadrettet indgår i byggepladsen. 

HÅNDVÆRKER 
PARKERING

BYGGE-
PLADS
KONTOR

JORD 
DEPOT

STOR
SKRALD

CONTAINERE /

TRAILER GÅRD

BYGGE
PLADS

Ændringer i containerplaceringer
Der er i stedet indrettet en midlertidig containerplads i 
den eksisterende trailergård ved hus 37.3 samt indrettet 
en grusplads til storskrald.
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Fælleshus i Korsløkken
Processen med at skabe et fælleshus i Korsløkken er i 
fuld gang. I øjeblikket arbejder arkitekter og ingeniører på 
at færdiggøre projekttegningerne, således der kan ind
hentes tilbud fra håndværkere på at opføre fælleshuset. 

I forbindelse hermed, har der ultimo januar i år været 
afholdt en prækvalifikation (udvælgelse) af hvilke hånd
værkere, der kan afgive tilbud på arbejderne. Ultimo 
februar er projektmaterialet klar til tilbudsgivning og 
primo april afholdes der licitation, hvor det fastlægges 
hvilke håndværks og entreprenørfirmaer der skal stå for 
opførelsen af fælleshuset.

Der er planlagt byggestart medio juni i år og forventes 
en byggetid på 1 år. Fælleshuset vil således stå færdigt 
medio juni 2017.



Vejledning i brug af hjemmeside 
 

Start med at gå ind på hjemmesiden, ved at indtaste følgende: 

www.korsloekken.dk  
 

  Din side ser sådan ud nu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter vises hjemmesidens forside – og der er flere valgmuligheder. Hold musen 
over overskrifterne i menuen, og venstre klikke på den valgte menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning i brug af hjemmeside

WWW.KORSLOEKKEN.DK
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VIDSTE DU ...

Røde Kors Café 
Torsdag i ulige uger kl. 10.00 – 12.00
Vi byder på samvær, sang, hygge og en god kop 
kaffe.
Indimellem er der underholdning, gåture, stolegym
nastik.

Vi holder til på Korsløkkehaven Plejecenter på 
1. sal. Der er elevator, så rollator og kørestol er 
ingen hindring.

Det koster 20,00 kr. at deltage i caféen. Prisen 
inkluderer kaffe og kage. Det er ikke nødvendigt at 
tilmelde sig caféen.

Torsdag i lige uger er der stolegymnastik (vinter) 
eller gåture (sommer) med efterfølgende kaffe. 
Pris 5,00 kr.

Har du spørgsmål til caféen, er du velkommen til 
at kontakte Hanne Andersen, aktivitetsleder Røde 
Kors på telefon 60 78 44 17.

Med venlig hilsen 
de frivillige i Café Korsløkke.

Hjælp til IT
Kom og få hjælp til Eboks og Netbank, eller andet 
med computeren: Driller den, skal den opdateres 
m.m. 
Vi er to personer der står klar til at hjælpe dig hver 
onsdag kl. 12 14 i Pavillonen ved Korsløkkevej 27.

Mød bare op!

Venlig hilsen
Ole og Birgir

Aftenvandring i Korsløkken
Hver aften går en gruppe beboere aftentur i Kors
løkken. Alle er velkommen til at gå med – nogle har 
deres hund med på aftenvandring, andre får den 
daglige motion. Turen er ca. 1,5 km og tager ca. 20 
minutter.

Tid og sted: Kl. 21.00 ved vaskeriet på Korsløkkevej 
ud for Korsløkkevej 39.
Vel mødt!

Kom og få en kop kaffe/te
Brug caféerne og aktiviteterne i Korsløkken i pavillo
nen på Korsløkkevej.

En hyggelig snak, orientering om hvad der sker/rør sig 
her i området bl.a. renovering, genhusning og meget 
andet.

Læs dagens avis, få hjælp til IT/computer, mobilen, 
økonomisk rådgivning, hjælp fra Den frie Rådgivning 
m.m.

Se caféernes og de andre aktiviteters åbnings og 
træffetider på side 11 i Nyhedsbrevet.

Hilsen Jette – en bruger



Hakuna Matata
”Vi er i retningsgivende dialog med de unge”
I oktober måned begyndte gadeplansindsatsen Tryghed 
og Gadeplan at færdes i Korsløkken. 

Der er borgere, som føler sig utrygge ved unges adfærd, 
og det ændres kun ved at arbejde med de unge. Tryghed 
og Gadeplan søger derfor at kende de unge og skabe en 
god dialog og relation. 

Derudover arbejder Tryghed og Gadeplan på at motivere 
de unge til at få en uddannelse, og at give dem forstå
else for, hvor vigtigt det er for et godt liv. Dette skyldes, 
at både job og uddannelse såvel som et godt fritidsliv og 
sunde fællesskaber modvirker rodløshed og utrygheds
skabende adfærd.

For at skabe tryghed i boligområdet inddrages frivillige 
unge i programmet Hakuna Matata. Disse unge er moti
veret til at gøre en forskel og skabe tryghed i deres eget 
lokalområde. 

Deltagerne i Korsløkken’s Hakuna Matata hold er i alderen 
1316 år. De kender området og er behjælpelige til at Tryg

hed og Gadeplan kan komme i kontakt med andre unge. 
Tryghed og Gadeplans arbejde afhænger meget af, hvor
når de unge, der er inddraget i det tryghedsskabende 
arbejde, kan gå på gaden.

Dem, der dimitterer fra Hakuna Matata, har gennemført 
8 undervisningsgange, haft 100 timer på gaden og udar
bejdet en personlig udviklingsplan med deres coach. 
Deltagerne dimitterer med et diplom og en skriftlig udta
lelse, de kan bruge, når de søger ind på en uddannelse 
eller søger job. Men vigtigst af alt – de er stolte!
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CFU - ODENSE KOMMUNE
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Korsløkkens boligsociale helhedsplan har ansat en ny 
beboerkonsulent med fokus på børn, unge og familie. 
Vi modtog 59 ansøgninger til stillingen, og efter afhol
delse af samtaler var det et enigt ansættelsesudvalg, 
som tilbød jobbet til Britta Kobberup.

Britta er 41 år, uddannet socialrådgiver og har bl.a. 
erfaring som børn og ungesocialrådgiver på myndig
hedsområdet i Odense Kommune. 

Ny medarbejder i Korsløkken

BOLIGSOCIAL

BESØG JOBCAFÉEN! 
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 
 Virksomhedsbesøg 
 Sparring fra gruppen og beboerkonsulenterne 
 Individuelle samtaler 
 Oplæg fra diverse foredragsholdere 
 Oplæg fra virksomheder 
 Information og opdatering om det reelle arbejdsmarked 

 

Hvor og hvornår?: 
HVER TIRSDAG KL.13-15 I KORSLØKKEN(Korsløkkevej 27, Pavillonen) 
HVER TORSDAG KL.13-15 I STÆRMOSEGÅRDEN(Rødegårdsvej 237, Beboerhuset) 
OBS! Alle beboere fra både Stærmosegården og Korsløkken er velkommen begge dage . Tilmelding er ikke nødvendigt 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Hendes arbejdsopgaver vil først og fremmest være ind
satsen for børn, unge og familie, som er beskrevet i den 
boligsociale helhedsplan, men hun vil også indgå i andre 
opgaver og aktiviteter på tværs af helhedsplanen i sam
arbejde med resten af Korsløkkens boligsociale team 
samt under Boligsocialt Hus.

Vi glæder os til, at Britta Kobberup starter i Korsløkken 
1. marts 2016 og håber at alle vil tage godt imod hende.



Korsløkken har brug for alle og 
plads til alle – vær aktiv og deltag!
Korsløkkens aktiviteter er åbne for alle beboere, og nye 
ansigter er altid velkommen til at deltage.

Har du en god idé eller et ønske til en aktivitet i Korsløk
ken, så kom forbi den boligsociale helhedsplans kontor 
på Korsløkkevej 27 eller kontakt os på tlf. eller mail (se 
kontaktinfo på side 12).

Har du lyst til at hjælpe aktivt med aktiviteter, kunne en af 
følgende måske være noget for dig:

Klub Fristedet 
Korsløkkens frivillige fritidsklub gennem mange år, som 
hver uge er åben for områdets børn i alderen 8 – 15 år. 

Der er en gruppe voksne frivillige, som spiller og leger 
med børnene. 

Vi kan altid bruge en ekstra voksen, som vil være med 
til at give områdets børn nogle gode oplevelser hver 
onsdag. Mød bare op i klubben onsdage kl. 17.30.

Miljøambassadørerne
Nyt kursus starter op i marts 2016, og her lærer du om brug 
af el, vand og varme i din lejlighed, udluftning, miljøvenlig 
rengøring, affaldssortering og genbrug. 

Kurset består af 10 x undervisning, og det er gratis at del-
tage. 

Beboere, som allerede har gennemført kurset, har været 
meget glade for at deltage, de har bl.a. ændret deres for-
brug og sparer nu penge på el, vand og varmeudgifter. 

Skynd dig at tilmelde dig, der er begrænset antal pladser – 
tilmelding foregår på kontoret, Korsløkkevej 27. 

Aktiviteter for unge i området
Unge og voksne i Korsløkken vil starte et fast tilbud for 
områdets unge – et sted hvor der er mulighed for, at de 
unge kan mødes, hygge og slappe af.

Aktiviteten er ikke i gang endnu, men er du voksen, har 
du idéer, og kunne du tænke dig at være med, så kom 
forbi kontoret eller kontakt helhedsplanens medarbej
dere (se kontaktinfo på side 16).

Løkkefonden
Korsløkken har helt ekstraordinært fået 
mulighed for at have 34 deltagere med 
til Løkkefondens Challenge 2016. 

Dette er et tilbud ud over det sædvanlige, hvor drenge i 
alderen 1621 får lejlighed til, dels en chance for at komme 
i god form og få en masse socialt, men også mulighed 
for at møde en masse sponsorer, som måske kunne blive 
jeres fremtidige arbejdsgivere. 

Derudover får I en udstyrspakke med cykel, tøj, sko, 
hjelm, solbriller m.m. fra Løkkefonden. 

Kig ned til Ronnie på kontoret, Korsløkkevej 27 st. th og 
hør mere om dette fantastiske projekt. Der er deadline 
for tilmelding den 25. februar  2016.

Vi har også andre aktiviteter, så kom endelig og vær med 
– enten som bruger, aktiv eller begge dele.
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Mandag 
Kl. 10.0012.00 Beboercafé 

Tirsdag 
Kl. 10.0012.00 Beboercafé 

Kl. 10.0013.00 Den Frie Rådgivning

Kl. 14.001600 Den Frie Rådgivning 
 ( Kun den første tirsdag i hver måned 
  i Børnehaven Bifrost)

Kl. 13.0015.00 Jobcaféen 

Kl. 18.0020.30 Kvindeklub

Onsdag
Kl. 10.0012.00 Danskundervisning for voksne

Kl. 12.0014.00 Beboercafé

Kl. 12.0014.00 IThjælp i beboercaféen 
  få hjælp til IT m.m. af frivillig beboer

Kl. 12.00–14.00 ITundervisning for begyndere  
 v/Ældresagen  
 (tilmelding på kontoret, Korsløk kevej 27)

Kl. 17.3020.00 Klub Fristedet for områdets børn og 
 unge i alderen 8 – 15 år

Faste aktiviteter i Pavillonen
Torsdag
Kl. 10.0012.00 Beboercafé

Kl. 10.0012.00 Økonomisk rådgivning v/ Henning fra  
 Boligsocialt Hus

Kl. 13.0015.00 Jobcaféen OBS! Rødegårdsvej 237,  
 Beboerhuset 

Kl. 16.0018.00 Lektiecafé for områdets børn og unge  
 v. frivillige lektiehjælpere fra Dansk  
 Flygtningehjælp

Fredag 
Kl. 10.0012.00 Beboercafé

Søndag
Kl. 14.00–16.00 Beboercafé

Aktiviteter og tidspunkter ændres løbende 
– spørg på kontoret Korsløkkevej 27, 
hvis du har spørgsmål til aktiviteter.

AKTIVITETER



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
 
www.korsloekken.dk

Boligsocial Helhedsplan
Projektleder
Marie Ingeman Sørensen, mobil 61 22 92 49, mis@fabbo.dk

Beboerkonsulent
Britta Kobberup, mobil 61 22 92 72, brko@fabbo.dk

Beboerkonsulent
Ronnie Reifling, mobil 21 54 92 87, rr@fabbo.dk

Timeout ejendomsfunktionær
Søren Krog Pedersen, mobil 61 22 92 44, skp@fabbo.dk

Adresse
Korsløkkevej 27, st. th.  
5220  Odense SØ

Drift i Korsløkken
Afdeling 34/35/40 
 Mikael Fald Hansen, 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 ved Korsløkkevej 27

Afdeling 37
 Kurt Skræp, telefon 66 15 69 92
 ejd.korsloekkeparkeng@fabbo.dk
Kontortid:  mandag, onsdag og fredag kl. 8.30 – 9.30 
 torsdag kl. 15.00 – 16.00.
Adresse: Pavillonen ved Korsløkkevej 27

Afdelingsbestyrelser
(adresse for post og forslag til bestyrelserne)

Bestyrelsen i afdeling 34 
Postkassen ved vaskeriet på Korsløkkevej
Bestyrelsen har træffetid 1. tirsdag i måneden  
kl. 18.00 - 19.00 i lokalet i vaskeriet på Korsløkkevej. 

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

Bestyrelsen i afdeling 37 
Postkassen på Nyborgvej 323

www.korsloekke-afd-g.dk

Beboerhuset Smut-Ind
Beboere i afdelingerne 34/F og 35/E har mulighed for 
at leje ”SmutInd”. 
Huset ligger på Nyborgvej 179, Odense C

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 bo
ligsociale helhedsplan. 

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

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

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

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


