JENS JUELS VEJ

Lyse nyrenoverede boliger
beliggende centralt i Odense

Om Jens Juels Vej
Jens Juels vej, Korsløkkenparken C, som også kaldes “de fire
høje”, er opført i 1950’erne og er blandt de første højhuse i
Odense. De fire blokke i 7 etagers højde blev tegnet af den
lokale arkitekt Jørgen Stærmose og har en stor historisk
arkitektonisk værdi for byen.
Boligafdelingen er beliggende i den syd-østlige del af Odense
og består af i alt 225 boliger, som er 2-værelses og 3-værelses
lejligheder. Til hver bolig er der pulterrum i kælderen. Området
har flere grønne arealer til legepladser og ophold for beboerne.
De fire blokke ligger langs Nyborgvej med relativ kort afstand
til centrum. Med gode busforbindelser og den nærliggende
letbanestation er det nemt at komme rundt i byen. Herudover
er der mange indkøbsmuligheder i området, og det er muligt at
cykle til både Rosengårdscentret, IKEA og Syddansk Universitet.
Selvom boligafdelingen ligger nær den travle Nyborgvej, er
der flere muligheder for at opleve Odenses skønne natur med
blandt andet Munkedammen naturpark og Kulturbotanisk Have
inden for kort afstand. Fra de øverste etager er der en fantastisk
udsigt over byen.

• Alle boliger har
fået nye køkkener

• Alle tilgængelighedsboliger har fået nyt
badeværelse
(OBS. det er ikke alle
boligtyper der får nyt
badeværelse)

• Internet fra
Glenten eller Stofa

• Alle boliger er
energioptimeret og
har fået 3 lagvinduer
• Der bliver etableret
gode fælles friarealer
i afdelingen

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 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.

Boligerne udlejes via boligøen.dk

Der kan opnås tilflytter fortrin i afdelingen.

Helhedsplan

Helhedsplanen for Jens Juels Vej rummer en række
generelle boligforbedringer, samt etablering af tilgængelighedsboliger i en andel af boligerne. Forbedringerne
indebærer blandt andet nye facader, nye elevatorer samt
renovering af svalegange. Forbedringerne skaber en større åbenthed i boligerne.
Udover forbedringer i de enkelte lejligheder omfatter
helhedsplanen også en forbedring og opgradering af
udearealerne, hvor der er stort fokus på at skabe tværgående forbindelser mellem blokkene.
Scan denne QR-kode,
og lær mere om Jens Juels Vej:
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