
 
Nu skal I stemme om helhedsplanen 

 
Der har i lang tid været arbejdet med plan-
lægningen af helhedsplanen, som gennem en 
omfattende ombygning og renovering skal 
fremtidssikre Korsløkkeparken C. Dette arbejde 
nærmer sig nu en foreløbig afslutning, og vi vil 
derfor gerne invitere alle beboere til en række 
informationsmøder og Åbent Hus arrangementer 
inden sommerferien. Hele processen afsluttes 
med et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. 
juni,  hvor I skal stemme om helhedsplanen. Til 
dette møde vil I modtage en særskilt invitation. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer og beskrivelse af arrangementer -  se bagsiden ! 
 

 

Hjemmeside & SMS-service  

Dagen efter informationsmødet den 13. juni vil hjemmesiden blive opdateret med lejlighedsplaner, 

fremtidige huslejer og andre praktiske informationer. 

Du kan finde hjemmesiden via FAB´s hovedhjemmeside www.fabbo.dk  under afdelingen 

Korsløkkeparken C. 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 har været afholdt, og hvilke der vil komme i 

fremtiden. Du kan på hjemmesiden også finde alle nyhedsbreve samt billeder fra de forskellige 

arrangementer. 

Som noget helt nyt vil du også kunne tilmelde dig en SMS-service, hvor du så vil modtage en sms, 

hvis der er 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 opfordrer derfor til, at 

du møder op til de nævnte arrangementer, så du får den nødvendige viden om helhedsplanen og 

dermed får et godt beslutningsgrundlag. 

 

DERFOR:  - Kom til møderne  

- Hør om helhedsplanen 

- Få indflydelse 

 

Mange hilsner 

Projektafdelingen i FAB 

 

http://www.fabbo.dk/


 

 
INFORMATIONSMØDE: 

Tid:  Tirsdag den 13. juni kl. 19-21 
 
Sted:   På torvet ”Smut ind” Nyborgvej 179 
 
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. Hvad sker der på Åbent Hus arrangement (mulighed for tidsbestilling på dagen)  
6. Procesplan frem til afstemningen 

 
  

 
 
ÅBENT HUS: (Kom og få en snak om din egen bolig) 
Tid:  Tirsdag den 20. juni kl. 16-19 eller torsdag 22. juni kl. 10-13 
 
Sted:  Beboerhuset, Jens Juels Vej 2 
 
Punkter, som du vil kunne få hjælp til på Åben Hus: 

1. Specifikke spørgsmål vedr. din nuværende og fremtidige bolig herunder hvilken 
mulighed du har, hvis du ønsker en anden lejlighed i Korsløkkeparken C 

2. Vi tilbyder også vejledning i hvordan du selv kan udregne din fremtidige boligstøtte 

 
 

 
 
EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE – AFSTEMNING  
Tid:  Tirsdag den 27. juni kl. 19-21 
 
Sted:  På torvet ”Smut ind” Nyborgvej 179 
 
Du vil til dette møde modtage en særskilt indbydelse. 


