
HØJSTRUPPARKEN
Nyrenoverede boliger i 
arkitektonisk perle fra 50érne

Om Højstrupparken
Højstrupparken blev opført i 1950’erne og er en af FAB’s 
største afdelinger med 597 boliger. Boligafdelingen er centralt 
placeret i Bolbro og består af delvist åbne karréer i 3-4 etager 
med hyggelige og velindrettede familie- og ungdomsboliger. 

Området ved Højstrupparken er fyldt med aktiviteter for 
alle. Boligafdelingen er beliggende meget tæt på både skole 
og Odense Idrætspark med mange idrætsfaciliteter, bl.a. 
skøjtebane og cykelbane. Herudover er der både svømmehal, 
bevægelsespark, skovlegeplads og friluftsbad inden for kort 
afstand. Det er nemt at komme rundt i resten af byen med de 
gode busforbindelser samt den nærliggende letbanestation 
der gør det nemt at komme rundt i byen.

Boligafdeling har et hyggeligt fælleshus, som kan bookes 
af beboerne, ligesom det er muligt at leje gæsteværelse. 
Herudover har Højstrupparken mange gode friarealer til leg 
og ophold. Eksempelvis findes et stort parkområde med 
grillpladser, legepladser samt aktiviteter såsom petanque-
bane, fodboldmål og basketbane.



Fællesskab og indflydelse

FAB – Fyns Almennyttige Boligselskab 
Vestre Stationsvej 5 | 5000 Odense C 

63 12 56 00 | fabbo.dk | kundeservice@fabbo.dk
Boligerne udlejes via boligøen.dk 
Der er mulig for fortrin på ventelisten hvis du er studerende eller har arbejde. 

• Køkkener der er mere 
end 10 år er udskiftet

• Mulighed for Stofa  
eller YouSEE

• Parkeringspladser  
i området er gratis 

• Gode bus og 
letbaneforbindelser

• Alle boliger har altan

• Boligafd. har 2-, 3-, 4-  
og 5-værelses lejligheder  
samt huse

 
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 over 100 boligafdelinger. Vi er en non profit 
organisation hvilket betyder at vi ikke skal tjene penge på 
at leje vores boliger ud. Det skal blot løbe rundt. 

Vores boliger drives ud fra beboerdemokratiske 
principper. Det betyder, at beboernes flertal bestemmer i 
FAB, både i de enkelte afdelinger og i hele organisationen. 
Det er unikt for de almene boliger i Danmark, at 
beboerne har denne grad af medbestemmelse hele vejen 
igennem organisationen. 

Hvis du engagerer dig i beboerdemokratiet, kan du få 
stor indflydelse på både din egen boligafdeling og din 
egen bolig, samt på hvordan FAB drives, og hvordan vi 
udvikler os.
 

Udvikling
I perioden 2020-2023 har Højstrupparken været under 
en gennemgribende renovering. Her er der blandt andet 
foretaget følgende:

• En stor andel af boliger er ombygget til tilgængelige 
boliger med adgang via elevator

• Badeværelser er udskiftet og gulvvarme installeret
• Nye vinduespartier og hoveddør
• Nyt ventilationsanlæg med ind- og udsugning
• Ny og større altan

Herudover opgraderes udvendige fællesarealer 
med blandt andet nye belægninger, adgangsveje, 
opholdsarealer og beplantninger.

Scan QR-koden og 
se lejlighedsoversigten for 
afdelingen samt meget mere:  


