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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. sep
tember 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

OM NYHEDSBREVET

Foråret med lange lyse dage, grønne træer med blom
ster og fuglesang har gjort sit indtog i Korsløkken. Det 
milde vejr inviterer til at opholde sig ude, sidde på en 
bænk og nyde solen og en snak med naboen eller gå en 
tur i området og se hvordan arbejdet med lejlighederne 
hver dag når længere og længere.

I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse seneste nyt 
fra renoveringen af lejlighederne og bl.a. også gode råd 
om vedligehold og brug af de nye altaner.

Starten af året bød både på afdelingsmøder og en fælles 
fejring af fastelavn. Nyd billederne fra en hyggelig efter
middag i SmutInd.

I marts måned afholdtes et jobsøgningsforløb, som fik 
stor positiv betydning for to deltagere. Læs om forløbet 
og Jannie og Jens’ udbytte af det.

Korsløkken blev prisvinder i marts, idet FAB/Korsløkken 
vandt Odense Bæredygtighedspris for renoveringen og 
den samlede indsats i området.

Dette og meget andet kan du læse om i dette nummer af 
nyhedsbrevet, som også denne gang forsøger at fortælle 
og vise lidt om store og små begivenheder i Korsløkken.
God læselyst!

Projektafdelingen, Fyns almennyttige Boligselskab
og

Korsløkkens boligsociale helhedsplan

Endnu et spændende år for Korsløkken
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BÆREDYGTIGHEDSPRIS

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) fik torsdag den 
3. marts, overrakt Odense Bæredygtighedspris 2015 af 
Odense Bæredygtighedsråds formand Anker Boye på 
Odense Rådhus. Begrundelsen for at FAB vandt prisen 
er, at renoveringen af Korsløkken på en unik måde kom
binerer miljøtiltag, sociale indsatser, beboerinvolvering, 
jobskabelse og arbejdsmiljø i én samlet bæredygtig 
løsning. Renoveringen omfatter ca. 1200 boliger og en 
genhusning på omkring 2500 beboere.

FAB’s direktør Bent Bøllingtoft glæder sig over den aner
kendelse, det er at få prisen.

– Vi er meget taknemmelige og stolte over prisen. Bære
dygtighed giver stor mening for os. For kun ved at tænke 
økonomiske, miljømæssige, sociale løsninger ind i vores 

Fyns Almennyttige Boligselskab vinder 
Odense Bæredygtighedspris 2015

byggerier, skaber vi de bedste løsninger for vores bebo
ere, siger Bent Bøllingtoft

Læs mere på FAB’s hjemmeside: 
www.fabbo.dk/nyhed

ODENSE
BÆREDYGTIGHEDSRÅD

Nyt fra 
Genhusnings- 
konsulenterne 
Af Arne Simonsen og Bjarne Friis

Vi er nu i fuld gang med at placere beboerne i afdeling 
34 i forhold til de ønsker der er angivet på det tilsendte 
spørgeskema – Desværre mangler vi en hel del skemaer. 
– Hvis du ikke har afleveret dit spørgeskema, så bedes 
du gøre det NU – Du kan evt komme hen i 311 st tv og 
hente et nyt skema. 

Vi er der hver torsdag mellem 13.00 – 17.00.
Hvis du ikke afleverer skemaet inden 15. maj vil du blive 
genhuset og efterfølgende placeret i din nuværende 
bolig – eller en tilsvarende. 

Renover.dk
FAB/Korsløkken er igen i spil om at vinde en pris.  
Denne gang er det RENOVER prisen 2016.
 
Der er indstillet 179 andre spændende projekter, men 
støt op om FAB/Korsløkken, ved gå ind på http://reno
ver.dk/projekt/korsloekkeparken/
 
Se projektet igennem og husk at ”like” projektet på 
Facebook, LinkedIn og andre sociale platforme.

Præmie
Vinderprojektet modtager en pris og 100.000 kroner til 
en fest for alle de parter, som har været involveret i pro
jektets realisering også beboerne!



Tidsplaner:
Forventet byggestart i afd. 34 er stadig d. 1. september 
i år, og første opgang der vil blive inddraget i renoverin
gen er Nyborgvej 287.
Lejlighedsplaner afd. 34 og 35:
De nye lejlighedsplaner i afd. 34 kan findes på vor 
hjemmeside (www.korsloekken.dk) under fanen Lejlig
hedsplaner, Korsløkken F afd. 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 Larsens Vej 638).
De nye lejlighedsplaner i afd. 35 kan ligeledes findes i en 
foreløbig udgave på vor hjemmeside. 
Der har henover vinteren været afholdt informationsmø
der i ”Smut ind” for de beboere i afd. 34 der er omfattet af 
helhedsplanen. Generelt har der været en stor interesse 
for informationsmøderne med stor spørgelyst.
Status på helhedsplanen i afd. 34 og 35:
Vore rådgivere har hen over vinteren færdigprojekteret 
renoveringsarbejderne i afd. 34 og der har været afholdt 
licitation på renoveringsarbejderne. I øjeblikket arbej
des på at få en endelig godkendelse af økonomien ved 
Landsbyggefonden og Odense Kommune.
Prisindhentning på renoveringsarbejderne i afd. 35 vil 
som tidligere oplyst først ske i 2018.

Letbanen:
Status på udskiftningen af fodgængertunnelen under 
Ørbækvej er, at den østlige tunneldel er færdigstøbt 

Overordnet status  

FYSISK HELHEDSPLAN 

Af Niels MøllerMadsen

og trafikken på Ørbækvej er omlagt hertil. Den vestlige 
tunneldel er under udskiftning, her er den oprindelige 
tunnel fjernet og forberedelserne til støbning af den nye 
tunnel er godt i gang.

Ud over arbejdet med udskiftningen af fodgænger
tunnelen, foregår en del ledningsomlægninger langs 
Ørbækvej for at skabe plads til den nye letbane.

Afdeling 37 G:
Over halvdelen af lejlighederne i afdelingen er på nuvæ
rende tidspunkt renoveret og indflyttet. De resterende 
lejligheder vil løbende blive færdigrenoveret og indflyt
tet i 2016, således alle lejligheder i afdelingen vil være 
indflyttet ved årsskiftet 2016/2017.

Færdiggørelsen af udearealerne ved ankomstområdet 
mellem hus 37.4 og 37.5 har på grund af dårlige vejrfor
hold været forsinket og udsat af flere omgange, men er 
nu færdige og taget i brug af beboerne. 
Hvor det er muligt i forhold til de fortsatte renoverings
arbejder, vil udearealerne løbende blive færdiggjort i 
forbindelse med beboernes indflytning.

Byggepladskontor og mandskabsfaciliteter i gårdrum
met mellem hus 37.3, 37.4 og 37.5 vil blive fjernet i foråret 
2017 og udearealerne i gårdrummet vil blive færdiggjort 
med stier, opholdsområder og legeplads. Samtidig vil 
gårdrummet mellem hus 37.1, 37.2 og 37.3 blive tømt for 
byggepladscontainere, overskydende byggematerialer 
m.v. og ligeledes indrettet med stier, opholdsområder m.v.
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Behandling af altandæk
Flere har udtrykt ønske om at få oplyst hvorledes dæk på 
altanerne skal holdes rene og pæne, og derfor oplyses 
følgende til alle som er flyttet ind i nye boliger med altan.
Altandækket (gulvet på altanen) er udført af varmebe
handlet træ, som kan tåle den daglige belastning fra brug 
samt vejrliget uden særlige foranstaltninger. Ønsker man 
at få et ensartet glød og udseende, kan overfladerne 
behandles.

Ønskes overfladerne behandlet skal det gøres for egen 
regning og efter følgende anvisning:
Underlag rengøres, således al snavs og aflejringer fjer
nes. Hertil kan anvendes ”GORI Fjern belægninger 
Extra”, hvor behandlingsanvisning følges.

Efter grundig rengøring skal overfladerne af træværket 
behandles med ”GORI Træterrasse Express”, i farven 
Nyatoh, hvor behandlingsanvisning følges. 
Det vurderes tilstrækkelig med en behandling til opnå
else af et ensartet og mættet overflade, hvor forbrug jf. 
leverandøren vurderes til 1014 m²/liter.

Til jeres orientering vurderes de nuværende dagspriser 
for olien til ca. kr. 300, for 2,5 liter, og har man behov for 
rensemiddel til klargøring vurderes det til kr. 240, for 5 
liter.

Brug af terrassedør
Ved flere boliger har vi oplevet at gummilæben, under 
dørbladet falder af døren, og ved aflevering af de enkelte 
boliger har vi ved de seneste mange opgange haft stor 
fokus på dette ikke er tilfældet inden indflytning.

Ved brug af døren til altanerne skal man være opmærk
som på, at der ved døren ikke må udlægges måtter, som 
i tykkelse gør man støder på denne gummilæbe, da den 
med stor sandsynlig vil falde af og derved forringe døren.
Vi håber anvisningen kan bruges samt på Jeres forstå
else for behandling af dørene.

Behandling og brug af altaner
Af Kim Fink, C&W arkitekter



NØDNUMRE 
(HIV UD OG GEM) 

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

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 BayKastrup, 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 

Afd. E/35 (Nyborgvej 189  215)

Skade Kontakt Telefon

Vand, varme og sanitet Byens VVS & Blik ApS 66189968 / 20209365 

Elektriske installationer BayKastrup, 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 

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

Skade  Kontakt  Telefon

Vand, varme og sanitet  Blitek A/S  66159696  

EL (Korsløkkehaven 585)  BayKastrup, Odense ApS  66129020 / 22249020

EL (Korsløkkehaven 26)  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 
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NØDNUMRE 
(HIV UD OG GEM) 

Afd. 37/G (Nyborgvej 289  339)

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 BayKastrup, 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 

Fælles for alle

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 afdæk

ning 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 infor

mationerne også altid er at finde under hver afdeling.



Bestyrelsen i afd. 37 var torsdag den 21. april en tur rundt i afde
lingen, og vi blev meget chokerede over at se, hvordan rygerne 
i afdelingen behandler udeområderne og er over for naboer. 
Rygerne smider simpelthen deres ”skodder” overalt, udenfor 
trappeindgange selv om der er ophængt bøtter til skodder og 
endnu værre er det på altansiden, hvor rygerne smider deres 
skodder ud over altanen til stor gene for dem, der bor nedenun
der. Det kan ikke være rigtigt, at fordi man bor f.eks. i stueetagen 
skal finde sig i at få skodder smidt ned til.

Søndag d. 7. februar var afdelingsbestyrelserne vært for den tra
ditionsrige fastelavnsfejring i Korsløkken. Mange udklædte børn 
og voksne slog katten af tønden og hyggede sig med slik, kaffe 
og fastelavnsboller. Højt humør og hygge prægede eftermidda
gen, som blev holdt i SmutInd. Tak til alle fremmødte for en god 
eftermiddag og til afdelingsbestyrelserne for et godt arrange
ment.

Til alle rygere

Fastelavnsfejring i Korsløkken

Kan man ryge, kan 
man også selv bort-
skaffe skodderne.
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en del, der er ligeglade med, hvor de skal gøre af deres 
affald og smider det alle steder, og det er ejendomsfunk
tionærerne, der skal samle det op, og det er også en 
grund til stigende huslejer.
I beretningen lød der også en opfordring til, at den gæl
dende husorden bliver overholdt   det både være det, at 
der ikke må stå noget på trapper samt at man kun parke
rer i de opmærkede båse.
Til sidst var der lidt oplysning om det kommende bebo
erhus.
Det var bestyrelsens beretning og der var enkelte 
spørgsmål men ellers ingen kommentarer.
Derefter var der gennemgang af regnskab og budgetter 
og til disse punkter var der enkelte spørgsmål som blev 
afklaret, og der blev redegjort for huslejestigningen som 
var varslet.
Valg til bestyrelsen var formand og kasserer og begge 
blev genvalgt uden modkandidater og til suppleanter 
blev valgt Birthe Strauss og Susanne Nielsen.
Under punktet eventuelt blev der givet en orientering af 
Marie om bl.a. ansættelse af en ny rådgiver i stedet for 
Bente og det blev som vi ved i dag nemlig Britta, som vi 
byder velkommen.
Niels MøllerMadsen opridsede nogle punkter ved hel
hedsplanen, og vi kan så afsløre, at hvis alle planer 
holder, skulle de sidste beboere få deres nøgler omkring 
nytår.
Til sidst var der en tak for god ro og orden og en tak til 
dirigenten, som styrede løjerne. 

Bestyrelsen i afd. 37/G
Fra Venstre: René Strauss, Ellis Andenæs, Birthe Strauss 
og Per Andenæs (formand).

Bestyrelsen i afd. 35/E
Fra Venstre: Lotte Pedersen, Dorthe Michelsen, Kurt 
Nielsen (formand) og Mohammad Ayyach. Michael Olsen 
mangler på billedet. 

Bestyrelsen i afd. 34/F
Fra venstre: Sascha Agerskov, Helle Knudsen, Charlotte 
Hansen, Lars Hansen (formand) og Anne Mette Als.

Beboerrepræsentant i afdeling 40/K
Anni Larsen.

Tirsdag d. 19. januar kl 19.00 afholdt afd G (0137) ordinært 
afdelingsmøde i ”Smut Ind” og det forløb meget stille og 
roligt for der var ikke overvældende mange mødt frem. 
Der var på forhånd udsendt en dagsorden og mødet blev 
afholdt i henhold til den og til dirigent valgtes afdelingens 
kontakt person til selskabsbestyrelse Christian.
Afdelingens beretning stod formanden for og der var lidt 
om renoveringen og i den forbindelse lød der en stor tak 
for det formidable samarbejde bestyrelsen har med den 
daglige leder Niels MøllerMadsen. 
Der var i det forgangne år en sommerudflugt til tivoli 
”Friheden og den gamle by” i Århus, og med de 
tilkendegivelser,der blev givet på hjemturen, havde det 
været en god tur. I uge 42 holdt beboerkonsulenterne 
aktiviteter.
Der var i 2015 nogle episoder i nogle af vores kældre 
med hærværk på ståldøre og cykler, og derfor er der 
opsat overvågning, for uanset hvad der bliver ødelagt, 
så koster det og i de fleste tilfælde så stiger huslejen.  
Bestyrelsen opfordrer derfor, at beboerne ringer til poli
tiet, når de får kendskab til evt. hærværk, og det gælder 
også ulovlig knallertkørsel og hvad der ellers kan tænkes 
af ulovligheder.
Vi har i forbindelse med de nye lejligheder fået altaner 
og det må desværre konstateres, at der er mange, der er 
ubetænksomme, når de ryger på deres altaner, for asken 
og skodderne ryger bare ud over kanten, men der bor 
altså nogen nedenunder. I bestyrelsen opfordrer vi også 
rygerne til at bruge de beholdere, der er sat ved alle ind
gange.  Affald er også blevet et problem, for der findes 

NYT FRA BESTYRELSERNE 

Af Per Andenæs, formand i afd. G (0137)



Fra arbejdssøgende 
til fastansat

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

Jannie Petersen var en af deltagerne på jobsøgningskur
set. Hun havde ligesom de fleste af de andre været til 
mange jobsøgningsforløb før dette, og havde oplevet at 
gå tomhændet hjem, uden udsigt til bedrede jobmulighe
der, og uden fornyet inspiration og håb. Dette ændrede 
sig for hende i starten af marts, da hun deltog i det forløb 
Korsløkken og Stærmosegården havde lavet i fælles
skab. Jannie havde, som de fleste andre deltagere, ikke 
de store forventninger til kurset. Jannie bliver let nervøs, 
og har derfor ikke haft meget mod på at gå til ansættel
sessamtaler. 
På kurset blev deltagerne instrueret i at skrive ansøgnin
ger, lave cv samt fik gode råd til, hvor og hvordan man 
søger jobsene. På andendagen handlede det meget om 
det at gå til ansættelsessamtale. Jens Hansen, HRchef 
ved Alex Andersen A/S, holdte et foredrag om emnet, 
inden der blev fremvist to på scenen, hvoraf Jannie var 
hovedperson i den ene. Inden da, havde Jens Hansen 
allerede besluttet sig for, at han gerne ville ansætte 
Jannie. Hun havde på disse kursusdage vist, at hun var 
ihærdig og ambitiøs, værdier der i høj grad passer ind 
hos Alex Andersen A/S. Da samtalen var overstået, fik 
en tydeligt rørt Jannie, en ansættelseskontrakt i hånden, 
hvori der stod at hun tilbydes ordinær ansættelse fra 
førstkommende mandag.
En måned efter Jannie startede hos Alex Andersen A/S, 
mødte jeg hende på arbejdspladsen til en snak om hvad 
denne jobmulighed har betydet for hende.
Hvad har denne ansættelse betydet for dig? Meget! Det 
har ændret rigtig mange ting for mig, til det bedre. Det 
betyder, at jeg har noget at stå op til, jeg danner nye ven
skaber og får en god løn. Desuden oplever jeg at være 
mere glad til hverdag, og har mere energi.
Hvilken rolle føler du Jobcentret, helhedsplanerne og 
HR112 har haft i dette forløb?
Jobcentret har matchet mig og indkaldt mig til forløbet. 
På selve kursusdagene har Ronnie og Carsten støttet 
godt op om oplægget fra Jens Hansen(HR112), så jeg 
følte mig imødekommet og behandlet som et ligeværdigt 
menneske, og ikke bare ”en sag”.
Kurset var godt bygget op, og arrangørerne formåede at 

møde os, hvor vi var og talte på en måde, så det pas
sede ind i den virkelighed, deltagerne lever i. Jeg fik 
mulighed for at tale med konkrete arbejdsgivere, og 
kunne med egne øjne se ”rigtige” jobs. Vi var forholds
vis få deltagere, og dermed få konkurrenter til jobsene. 
Det gav en tro på, at her var en mulighed for et reelt job. 
Jeg tror ikke, jeg havde fået job, hvis ikke det var for 
dette kursus.

Hvordan ser din hverdag ud nu, hvor du er startet i fuld-
tidsarbejde?
Den er blevet mere overskuelig og sat i system. Bør
nene oplever en hverdag, hvor forældre går på arbejde, 
og kommer hjem med fornyet energi og glæde. Det er 
et godt signal til børnene. Familien hænger også bedre 
sammen, der er klare aftaler på, hvem der henter og brin
ger børn, handler ind, laver mad og alle hverdagstingene. 
Det giver mere ro og overskud, og har helt klart givet min 
psyke et løft og fornyet selvtillid.

Af Ronnie Reifling



Korsløkken | Nr. 2  | 2016  |   11

Et jobsøgnings- 
kursus, der virker!

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

Helhedsplanerne i Stærmosegården og Korsløkken gik 
sammen om at lave et jobsøgningskursus i starten af 
marts. 15 ledige deltog, og Jens Hansen, som er HRchef 
for Alex Andersen Ølund A/S, var med som foredrags
holder. 
Det særlige ved dette jobsøgningskursus var, at Car
sten og Ronnie, som er beboerkonsulent i Korsløkkens 
helhedsplan, havde været ude og snakke med virksom
heder og fundet ledige stillinger, der ikke var slået op 
andre steder. Det gjorde, at ansøgerfeltet var væsent
ligt mindre end ellers. Kravet til de jobs, som Carsten og 
Ronnie skulle skaffe, var, at de skulle kunne bestrides af 
ufaglærte. 

Indhold og Set-up
Jobsøgningsforløbet foregik over to dage, hvor delta
gerne efter den første dag skulle gå hjem og skrive en 
ansøgning og skrive eller opdatere deres cv og sende til 
Jens Hansen. Han ville herefter kigge dem igennem og 
give feedback på dem.
Der blev i løbet af den første dag på kurset vist eksem
pler på både CV og ansøgninger. Derudover gik første 
dag på jobsøgningskurset med oplæg og tips til CV, 
ansøgning, jobsamtale og præsentation af de forskellige 
ledige stillinger. 

Evalueringerne til dagen var blandede, men hvor folk 
inden forløbets start havde meget lave forventninger til 
forløbet, ja, så var der en gradvis ændring til faktisk at 
tro på, at dette jobsøgningskursus ville kunne give dem 
noget, som andre forløb ikke havde gjort. 
Anden dag gik med kommentarer til de indkomne 
ansøgninger, tips til hvordan man går til jobsamtale og 
to jobsamtaler gennemført live på scenen med to af 
kursisterne. Den ene var Jens, som er beboer i Stærmo
segården, og som jeg efterfølgende interviewede om 
hans baggrund for at deltage på jobsøgningskurset, hans 
oplevelse af det—og ikke mindst hvad det førte med sig. 

Fra sund skepsis til glædelig overraskelse
Jens har gået ledig omkring et år og fortæller, at han 
har været meget frustreret over at være ledig. Jens har 
følt det nedværdigende at være ledig. Han beskriver, at 
han begyndte at tvivle på sit eget værd efter en tid med 
afslag efter afslag på ansøgningerne. Det var som at 
falde ned i et sort hul, som man dagligt skulle kæmpe sig 
op af, uddyber han.  Han fortæller også, at det har været 
kedsommeligt, fordi tiden som ledig kan føles lang.

Jeg spurgte Jens, hvad han tænkte, da han blev introdu
ceret for jobsøgningskurset. Han fortæller, at han troede, 
at det var endnu et af de for ham velkendte forløb, hvor 
der ikke var den rette hjælp at hente for ha Efter den 
første dag var slut, var Jens lidt mere fortrøstningsfuld. 
Jens fortæller, at han følte, at oplægsholderen Jens 
Hansen havde meget mere indsigt i, hvordan kursisterne 
havde det end mange andre oplægsholdere.

 Jens synes, at det har været rigtig rart at få indblik i, hvad 
en HRmedarbejder ser på, når de kigger på ansøgnin
ger, og hvad der derimod er et no go for en arbejdsgiver. 
At kursets oplæg omkring ansøgninger og CV var målret
tet dette, mener han, var en god tilgang.

Jens var en af dem, som kom til jobsamtale på scenen. 
Han fortæller, at han generelt ikke har den store angst 
i forhold til sådanne situationer, hvilket man også kunne 
mærke på hans udstråling på dagen. Det var også helt 
fint for ham at modtage ris foran de andre kursister, men 
han indrømmer, at han derimod generelt er meget dår
ligere til at tage imod ros. Begge kursister  Janni fra 
Korsløkken og Jens  blev tilbudt job, og begge skrev 
kontrakt på stedet.

Af Lone Olsen Jørgensen, socialrådgiverpraktikant 
i Stærmosegården



Vi var fire kvinder, som startede på at strikke babytøj til 
de for tidligt fødte, der er også mulighed for at hækle 
tæpper til dem, som ikke kan have tøj på, fordi de er for 
små.

De børn er nødt til at have specielt strikket tøj, eller 
strikket/hæklet tæppe, fordi de er så bitte små. Alle 
opskrifterne er blevet lavet specielt til dem.

Vi fik ideen efter, at det var blevet vist i fjernsynet, at de 
manglede kvinder til at Strikke, og det er frivilligt. De har 
en facebookgruppe som hedder “Strik til børn på neona
talafdelinger vest for Storebælt”, det er en lukket gruppe, 
så man skal inviteres til den. Vi får opskrifterne fra grup

BEBOERE

Af Joan Skorastein

pen, og vi har ikke lov til, at bare give dem videre til andre 
og vi bruger kun 100 procent bomuldsgarn til dem.
Vi snakkede om det i kvindeklubben, og vi fik en dona
tion på et x antal kroner fra den tidligere boligsociale 
helhedsplan til at købe garn for til opstart. Vi har strikket 
lidt, men nu er der ligesom gået lidt i stampe igen, da vi 
kun er to, som strikker til dem nu.

Grunden til at jeg startede med at strikke til de for tidligt 
fødte børn er, at jeg er moster til tre skønne drenge, som 
er født alt for tidligt. Der blev jeg meget bevidst om, hvor 
meget alle de børn har brug for tøj, der passer dem i stør
relse. Derfor er det meget vigtigt, at der er nogle, som er 
villige til at strikke/hækle til dem.

Hjemmestrik til babyer,  
som er født for tidligt
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Planlægningen af fælleshuset i Korsløkken har været i 
gang igennem længere tid, og projektet har som bekendt 
været udarbejdet i samarbejde med Odense Kommune. 
Der er imidlertid opstået en ny situation, idet det har 
vist sig vanskeligt at realisere de oprindelige intentio
ner med projektet. Derfor er FAB og Odense Kommune 
blevet enige om, at Fælleshuset opføres uden Odense 
Kommunes deltagelse. Byrådet godkendte den 25. maj 
2016 denne model, og det betyder, at Odense Kommune 

overdrager grunden til FAB, så der kan opføres et fælles
hus, hvor der ikke bliver indrettet kommunale aktiviteter. 
Alle beboer og servicefaciliteter vil fortsat blive tænkt 
ind i projektet, og bygningsformen forventes ikke at blive 
ændret væsentligt. Der var tidligere planlagt byggestart 
umiddelbart inden sommerferien i år, men kommunens 
udtræden af projektet medfører, at opstarten af bygge
riet vil blive udskudt i ca. 6 måneder.

Af Henrik Max Rasmussen

Planlægningen  
af fælleshuset i Korsløkken

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 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



Klub for børn/
unge i alderen  
12-16 år
Tid og sted: 
hver fredag kl. 1821 
i pavillonen bag Korsløkkevej 27.

Find os på Facebook: 
Korsløkke Klubben

Som det er lige nu, holder vi åbent, hvis I skriver 
derinde og siger I gerne vil komme, vi mangler 
nemlig frivillige!

Så har du lyst til at gøre en forskel og give de unge 
et sted at være, så henvend dig i kontortiden hos 
beboerkonsulenterne, eller kontakt os via Face
bookgruppen.

Med venlig hilsen
Anne Mette og Jeanette

Nye ansigter i Korsløkken/FAB
Jeg hedder Henrik Rasmus
sen, og jeg er 50 år.
Jeg kommer fra en tidligere 
stilling som ejendoms
funktionær i Arbejdernes 
Boligselskab.
Korsløkken er et spændende 
område og renoveringspro
jekt m.m., som jeg gerne vil 
følge og være en del af.

Jeg hedder Britta, og 1. marts startede jeg som 
ny beboerkonsulent i Korsløkken med primært 
fokus på børn, unge og familieområdet.
Jeg har allerede hilst på en del af jer, men kom 
endelig ned i nr. 27 og sig hej, eller hiv fat i mig 
hvis I ser mig i området. Jeg glæder mig til at 
lære jer alle at kende og komme i gang med 
mine opgaver.
 ...og tak for den gode modtagelse jeg, indtil nu, 
har fået herude i jeres dejlige område.

	

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

Mandag 
Kl. 10.0012.00 Beboercafé 
Kl. 17.0019.00 Danskundervisning for voksne, OBS!
 Rødegårdsved 237, Aktivitetshuset

Tirsdag 
Kl. 10.0012.00 Beboercafé 
Kl. 10.0013.00 Den Frie Rådgivning
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. 12.0014.00 ITundervisning for begyndere 
 v/Ældresagen (tilmelding på kontoret,  
 Korsløk kevej 27)
Kl. 17.3019.30 Klub Fristedet for områdets børn og  
 unge i alderen 8 – 15 år
Kl. 19.3021.00 Klub Fristedet for områdets børn og  
 unge i alderen 12 – 16 år
 (se annoncen side 14)

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

Fredag 
Kl. 10.0012.00 Beboercafé
Kl. 18.0021.00 Klub for Korsløkkens børn/unge
 i alderen 12 – 16 år

Søndag
Kl. 14.0016.00 Beboercafé

KALENDER JUNI-AUGUST 2016

Sankt Hans
Korsløkkens afdelingsbestyrelser afholder fælles Sankt 
Hansfejring ved grill og bålpladsen bag ved Nyborgvej 
189 – 215. Hold øje med opslag i din opgang for mere infor
mation.
Sted:  Bålpladsen ved Nyborgvej 189215
Tid:  Kl. 18. (Forventet båltænding ca. kl. 19.30)

Torsdag d. 23. juni 
Udflugt til Bakken
Denne dag arrangerer Korsløkkens afdelinger fælles udflugt 
til Bakken nord for København. Hold øje med din postkasse 
for opslag med tidspunkt, pris, tilmelding m.m. og sæt al
lerede nu kryds i kalenderen.
Sted:  Flere oplysninger følger
Tid:  Dagsudflugt

Lørdag d. 27. august 



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 
 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 
boligsociale 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


