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OM
NYHEDSBREVET
Spændende 2019 i vente
Vi har sagt farvel til et begivenhedsrigt 2018 og har
taget hul på 2019, som også tegner til at blive et
spændende år! Korsløkkens boligsociale helhedsplan 2015-2018 har nået sin afsluttende fase og en
ny boligsocial helhedsplan for 2019-2021 er vedtaget
med opstart den 1. marts 2019.
Årsskiftet var en anledning til at tage et tilbageblik
på, hvad der skete i 2018 samt kigge fremad på de
begivenheder, vi allerede ved kommer til at ske i Korsløkken i 2019.
I 2018 har vi i Korsløkken fået et nyt fælleshus, som
blev indviet d. 23. august. Korsløkkens fælleshus
”HUSET” danner rammen om forskellige tilbud og aktiviteter for alle Korsløkkens beboere. HUSET skaber
et fælles samlingspunkt for Korsløkkens beboere.
I HUSET finder du blandt andet driftskontor, genhusningskonsulent, de boligsociale medarbejdere,
fitnesslokale, områdets aktiviteter og meget mere.
Korsløkken har siden 2015 haft fokus på at øge trygheden i området. Beboerne har i den forbindelse

modtaget årets SSP-pris 2018 i Odense, for deres
store indsats med at fremme trygheden, blandt andet
i form af deres ugentlige tryghedsfremmende vandringer, fokus på at anmelde episoder og hændelser til
politi, boligselskab m.m.
Vi har i efteråret måtte tage afsked med beboerkonsulent Britta Kobberup, som særligt har haft fokus på den
boligsociale indsats i forhold til børn, unge og familier.
Hun er startet i nyt job i Svendborg pr. 1 december
2018.
Renoveringen af Korsløkken er stadig i fuld gang. Den
er nu i gang på Nyborgvej og sidste del af Johannes
Larsens Vej, hvor de første opgange står færdige og
er taget i brug.
Rigtig god læselyst
Projektafdelingen,
Fyns Almennyttige Boligselskab og
BoligSocialt Hus

Korsløkkens nyhedsbrev praktisk info
Om nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet husstandsomdeles til alle beboere i
Korsløkkens afdelinger 34/E, 35/F, 37/G og 40/K.

Frivillige Frivillige

Har du lyst til at deltage aktivt i Korsløkkens nyhedsbrev f.eks. med at skrive, fotografere, komme med
gode ideer til indhold m.m., så kontakt afdelingsbestyrelserne og bliv frivillig i nyhedsbrevets redaktion.

Ros og ris

Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til
nyhedsbrevet, så hører vi meget gerne fra dig.
Kontakt Marie på mail mas@boligsocialthus.dk,
tlf. 61 22 92 49 eller kom forbi kontoret i Korsløkkens Fælleshus HUSET. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har
spørgsmål, ris eller ros om byggeriet, så mail til os på
cokr@fabbo.dk.

KORSLØKKENS
FÆLLESHUS
Indvielse af Korsløkkens
nye Fælleshus HUSET
Af Henrik Madsen,
beboer og praktikant i BoligSocialt Hus

Den 23. august 2018 blev Korsløkkens nye fælleshus officielt
indviet. Alle Korsløkkens beboere var inviteret denne dag, der
bød på taler fra Erling Nielsen (Bestyrelsesformand FAB),
Kurt Nielsen (Formand for Fælleshuset) samt Borgmester
Peter Rahbæk Juel. Her blev det afsløret, at Fælleshuset har
fået navnet ”Huset”. Efter talerne klippede Borgmester Peter
Rahbæk Juel snoren til HUSET.
Herefter var der mulighed for at se Huset, samt tale med
repræsentanter for aktiviteterne i huset m.m.
Nu er Huset kommet ind i en daglig rytme, hvor der er aktiviteter alle hverdage. Beboercaféen har åbent alle hverdage.
Der er mulighed for at få adgang til fitnesslokalet ved henvendelse til ejendomsfunktionær Søren Krog Pedersen, på
driftkontoret.
I Huset sker der mange forskellige aktiviteter i løbet af ugen,
mange af dem kan du læse om andre steder i bladet. På side
15 er der en samlet oversigt over faste aktiviteter.

BEBOERE, DRIFT OG
BOLIGSOCIALT HUS
SSP Odense Prisen 2018
til beboerne i Korsløkken
Af Henrik Madsen,
beboer og praktikant i BoligSocialt Hus
Den 28. august 2018 blev beboerne i Korsløkken tildelt
SSP Odense Prisen 2018.
Prisen blev tildelt Korsløkkens beboere med begrundelsen:
”De har haft viljen til at ændre en stemning fra utryg til
tryg. Derfor er det en samlet beboergruppe i Korsløkken, der er årets modtager af SSP Prisen.”
For at skabe øget tryghed har beboerne samarbejdet
med flere forskellige professionelle aktører som SSP,
BoligSocialt Hus/Korsløkken, afdelingsbestyrelserne
i boligforeningen, områdets skoler, politiet samt trygheds- og gadeplansmedarbejdere fra CFU (Center for
Familier og Unge).

De kriminalpræventive aktiviteter har blandt andet
bestået af ”tryghedsmøder” og ”tryghedsfremmende
vandringer” i området. Beboerne har holdt fast i vandringerne, som i dag foregår fast hver torsdag.
Hvis der er interesse for at være med på en tryghedsfremmende vandring, mødes vi foran HUSET, hver
torsdag kl. 17.00. På facebooksiden: ”BoligSocialt Hus
Korsløkken 2019-2021” kan du finde oplysninger, samt
billeder af dem, der har været ude at gå. Mens vi går,
snakker vi med de andre, der er med på turen, der er
måske nogle, der har oplevet noget, der er relevant i
forhold til den aktuelle tryghed i Korsløkken. På gåturen deltager beboere, CFU’s Gadeplansmedarbejdere,
boligsociale medarbejdere og andre interesserede.

BOLIGSOCIALT
HUS

Børnefamilier
Har du lyst til at være en del af et socialt fællesskab
med andre børnefamilier i Korsløkken?

Af BoligSocialt Hus
Den boligsociale helhedsplan i Korsløkken samarbejder
med Hele Danmarks Familieklub om at starte en Familieklub i Korsløkken. Hele Danmarks Familieklub er et
landsdækkende koncept, og mange familier rundt om i
Danmark har allerede haft stor glæde af at være med i
en Familieklub i deres by.
Hele Danmarks Familieklub skriver om sig selv:
”I Familieklubben vil vi sætte tid til leg, aktiviteter og
fællesskab højere på to-do-listen. Vi vil skabe stærke,
betydningsfulde fællesskaber. Vi vil hygge os. Sammen.
Det er så vigtigt at tage tiden. Og få den til at betyde
noget. Vi ved at hver enkel familie kan gøre en forskel, og
at vi sammen kan gøre en endnu større. Hvis vi bruger
lidt tid sammen med andre familier, får vi alle mere mod
på livet, flere smil og et stærkere sammenhold.”

Så har du lyst til at:
• udvide dit netværk
• være en del af et fællesskab, hvor man hjælper hinanden og laver forskellige aktiviteter sammen
• hjælpe dit barn med at få nye venskaber
• spise et fælles måltid med andre familier en gang hver
14. dag
• være med til at give andre overskud
• forpligte dig til at mødes en gang hver 14. dag (fra kl.
16.30-19.00)
Så kom ned i Korsløkkens Fælleshus og snak med en
boligsocial medarbejder og få mere info eller gå ind på
www.heledanmarksfamilieklub.dk og læs mere eller tilmeld dig. Du kan også se mere på Instagram under
#heledanmarksfamilieklub.
Der forventes opstart til september 2019 med fast mødedag hver anden mandag fra kl. 16.30-19.00.

FYSISK
HELHEDSPLAN
Status på den fysiske helhedsplan
pr. ultimo 2018
Af Niels Møller-Madsen, ingeniør og projektleder i FAB
Afdeling 34 F:
Renoveringsarbejderne i afdeling 34
er opdelt i 2 etaper.

•

Etape 1 (Nyborgvej 217-227 og 277-287
og Korsløkkevej 1-23):

•

Renoveringsarbejderne i etapen er nu afsluttet og etapens 168 lejligheder er færdigrenoverede og indflyttet.
I januar 2019 påbegyndes Byggeskadefondens 1 års
fejl- og mangelregistrering, et arbejdet der udføres af
ingeniørfirmaet Lars Kiilerich.
Etape 2 (Korsløkkevej 25-57 og
Johannes Larsens Vej 6-38):
Renoveringsarbejderne i afdelingen er nu så fremskredet, at 224 af etapens lejligheder er færdigrenoverede
og indflyttet samt at de resterende 110 lejligheder er
under renovering. Alt forløber planmæssigt og renoveringsarbejderne afsluttes medio 2019.
Afdeling 35 E:
Der har i løbet af efteråret været afholdt licitation på
renoveringsarbejderne i afdelingen, og i skrivende
stund er FAB ved at indgå kontrakter med de lavest
bydende på de enkelte fagentrepriser.
Følgende håndværkere vil udføre renoveringsarbejderne:
• Råhusarbejder udføres af fa. JORTON A/S
• Nedbrydningsarbejderne udføres af fa. Kingo
Karlsen A/S
• Tømrer-, snedker og lukningsarbejderne udføres af
fa. Guldfeldt Nielsen A/S

•

•
•

VVS-installationsarbejder udføres af Hauge Gruppen A/S
El-installationsarbejder udføres af Kemp & Lauritzen A/S
Ventilationsarbejderne udføres af H.J. Ventilations
Service A/S
Malerarbejderne udføres af Malergruppen Boris
Christensen A/S
Inventararbejderne udføres af HTH Øst A/S
Gartnerarbejderne udføres af Munck Forsyningsledninger a/s

Som i de øvrige etaper i Korsløkken udføres den
daglige byggestyring og det daglige tilsyn på byggepladsen af C&W Arkitekter, hvor Rambøll udfører
fagtilsynet med de ingeniørmæssige discipliner.
Umiddelbart inden opstarten på renoveringsarbejderne i de enkelte opgange, vil der blive indkaldt til
orienteringsmøder for de berørte beboere.
GENERELT:
Som en del af renoveringsarbejderne udskiftes alle
gulvene i lejlighederne. De nye gulve er udført med
massiv bøgeparket. Bøgeparket er et organisk materiale, som henover året optager og afgiver fugt til
omgivelserne, disse fugtændringer medfører at bøgeparkettet ændrer størrelse fortrinsvis i bredden, et
forhold der ses ved, at der i samlingen mellem de
enkelte parketbrædder optræder fuger i varierende
bredde (fra ingen op til 2-3 mm fuger). Da det absolutte
fugtindhold i luften er mindst om vinteren vil fugerne
være størst i denne periode. For at disse ændringer
kan foregå uhindret og ikke medfører knirkende gulve,
er det vigtigt at en evt. belægning, som udlægges
på et senere tidspunkt er diffusionsåben således de
beskrevne fugtændringer i gulvene kan ske uhindret.

DRIFT
Ventilation
Af Theis Mortensen, Inspektør, FAB
Der installeres mekanisk balanceret ventilation i alle
lejligheder i forbindelse med renoveringen. Ventilati-

onsanlæggene er opbygget som centrale anlæg med
fælles aggregat placeret i tagrum, hvert centralanlæg
betjener 20 lejemål. For ikke at ødelægge balancen
i anlæggene er det vigtigt, at indblæsningsarmaturer
og udsugningsarmaturer ikke tildækkes eller blokeres.

Driften i Korsløkken
Af Camilla Thorbek, medarbejder i BoligSocialt Hus,
Henrik Madsen, praktikant i BoligSocialt Hus og Claus
Maien Jensen, Driftsmester, Korsløkken, FAB
2018 har betydet flere ændringer i Driften i Korsløkken.
• Tidligere varmemester Kurt Skræp er gået på pension pr. 5. oktober.
• Ejendomsfunktionær Per Pedersen er flyttet til en
anden afdeling i FAB pr. 10. december.
• Varmemester Tommy Pedersen har fået nyt
arbejde pr. 1. oktober.
• Varmemester Ulrik Siehr tiltrådte i Korsløkkens
driftsteam pr. 1. oktober.
Driften træffes nu i HUSETs stueetage, hvor man
som beboer har mulighed for at træffe Driftsmester
Claus Maien Jensen og Ulrik Siehr i kontorets daglige
åbningstid.
Der er mulighed for at leje HUSETs festlokale ved personlig henvendelse til driften eller pr. mail. Da driften
har meget travlt, anbefales det at beboere, som enten
skal genhuses eller skal flytte tilbage i nyrenoverede
lejemål, bestiller tid til flytning i god tid. Driften kan
desuden svare på en lang række spørgsmål, der knytter sig til de fysiske boligforhold og opfordrer til, at man

som beboer hellere spørger en gang for meget end en
gang for lidt. Se tlf.nr. og åbningstider på bagsiden.
Derudover vil der være telefonsvarer på, hvor man
er velkommen til at lægge en besked. Husk at opgive
adresse og telefonnummer. Telefon: 66156676
E-mail: ejd.korsloekkeparken@fabbo.dk

Videovervågning i
Korsløkken
Af Theis Mortensen, Inspektør, FAB
Der er indgået aftale med Secura om opsætningen af
videoovervågning i Korsløkken og man starter med de
indledende øvelser i december 2018, og der begyndes
med afd. 34 hus 6. dvs. på Korsløkkevej fra opgang
25 til 57. Hele projektet vil være færdigt i forbindelse
med færdiggørelsen af den fysiske helhedsplan. Dog
vil afd. 34, 37, 39 og 40 løbende blive tilsluttet, og det
forventes at i sensommeren 2019 er disse afd. færdige. Man er meget velkommen til at stille spørgsmål
til driftskontoret eller til inspektøren.

Til alle lejere hos FAB

AKUT HJÆLP
FAB har besluttet at lave en ny ordning som vi kalder AKUT HJÆLP.
Den nye AKUT HJÆLP erstatter de gamle nødhjælpslister og træder i kraft fra dags dato.

HVORNÅR KAN JEG BRUGE AKUT HJÆLP?
Du kan bruge vores nye AKUT HJÆLP, hvis der opstår et akut problem i din bolig udenfor
normal arbejdstid. Vi gør dog opmærksom på, at du inden for normal arbejdstid skal kontakte
din ejendomsmester først. Er det ikke muligt at få fat i ejendomsmesteren, kan du ringe på
akut-telefonnummer:

63 12 56 78
Vi gør opmærksom på, at det kun gælder i absolutte nødsituationer såsom:
Sprængt vand/varmerør
Brand

(i tilfælde af brand - ring 112)

Stoppet toilet
Ingen el i boligen

(tjek først sikringerne og relæet)

Ituslået rude,
indbrud eller lignede,
der giver adgang til boligen

Ingen varme i boligen
(hvis det er mellem november og marts)

Såfremt FAB vurderer, at skaden kunne vente til ejendomsmesterens normale arbejdstid, kan du risikere selv at hæfte for udgifterne.
En vandhane der drypper, defekt ovn/kogeplade eller en sprunget sikring er ikke akutte, og du bedes derfor vente til ejendomsmesteren igen kan kontaktes.

Via vores AKUT HJÆLP vil du modtage relevant hjælp og blive viderestillet til en person, der
kan hjælpe dig. Du vil derfor blive spurgt om, hvilken afdeling du bor i, og hvad din adresse er.
Vedlagte klistermærke bedes du sætte op i dit teknikskab eller alternativt i dit kosteskab.
Vigtigst af alt er at du kan finde oplysningerne på klistermærket, såfremt der opstår en akut
situation i din bolig.

På bagsiden finder du en vejledning i, hvordan klistermærket skal monteres.

vend

FØLG NEDENSTÅENDE VEJLEDNING
FOR ET OPTIMALT RESULTAT.
Det nye klistermærke skal som udgangspunkt monteres i lejemålets teknikskab, hvor du som
oftest også finde en el-tavle. I tilfælde af, at det ikke er muligt at montere klistermærket i lejemålets teknikskab, kan du i stedet montere det i kosteskabet.

1.

Rengør overfladen grundigt inden du påbegynder monteringen.
Anvend helst husholdningssprit – ikke ruderens eller sæbe.

2.

Nu er du klar til at montere klistermærket på den rene overflade.
Start med at fjerne vokspapiret ved at trække overførselstapen - med folien - på forsigtigt af.

3.

Placér nu klistermærket på emnets overflade, mens du glatter klistermærket på.
Du kan eksempelvis anvende et kreditkort.

AKUT HJÆLP

AKUT HJÆLP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autee

63 12 56 78

63 12 56 78
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2
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BOLIGSOCIALT HUS
Korsløkken er nyt område på regeringens
ghettoliste pr. 1. december 2018
Af Henrik Madsen, praktikant og Camilla Thorbek,
medarbejder, BoligSocialt Hus
Den 1. december 2018 offentliggjorde Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet en liste over landets ghettoområder. Baggrunden for at Korsløkken er at finde på
ghettolisten, er:
•

•

Ghettoområde forstås et alment boligområde med
mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere
og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger
50 pct.
Andelen i Korsløkken er 62,6 pct.
Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der
er uden tilknytning til arbejdsmarked eller
uddannelse overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år. Statistiske data
viser, at der i perioden 2016 – 2017 er tale om
46,5 pct. af områdets beboere, som er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse.

Videovervågning i
Korsløkken

•

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har
en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige
beboere i samme aldersgruppe.
Andelen i Korsløkken er 66,4 pct.

I Korsløkkens boligsociale helhedsplan arbejdes der blandt andet med at øge uddannelses og
beskæftigelsesgraden blandt områdets beboere. På
uddannelses- og beskæftigelsesområdet samarbejder
Korsløkkens boligsociale helhedsplan blandt andet med
Odense Kommune, Byg til Vækst og områdets fysiske
helhedsplan samt flere forskellige uddannelsesinstitutioner. Derudover samarbejder helhedsplanen med øvrige
boligsociale helhedsplaner i Odense under BoligSocialt
Hus og i Vollsmose, blandt andet i forhold til virksomhedsbesøg for områdets ledige beboere.
Læs mere om ghettolisten, kriterierne for listen med
mere her:
https://www.trm.dk/da/publikationer/2018/liste-overghettoomraader-pr-1-december-2018

Korsløkkens Jobcafé
– et tilbud til alle
beboere!

Af Theis Mortensen, Inspektør, FAB

Af Camilla Thorbek, medarbejder i BoligSocialt Hus

Der er indgået aftale med Secura om opsætningen af
videoovervågning i Korsløkken og man starter med de
indledende øvelser i december 2018, og der begyndes
med afd. 34 hus 6. dvs. på Korsløkkevej fra opgang
25 til 57. Hele projektet vil være færdigt i forbindelse
med færdiggørelsen af den fysiske helhedsplan. Dog
vil afd. 34, 37, 39 og 40 løbende blive tilsluttet, og det
forventes at i sensommeren 2019 er disse afd. færdige. Man er meget velkommen til at stille spørgsmål
til driftskontoret eller til inspektøren.

Er du beboer i Korsløkken og ledig, studerende eller
overvejer du at gå i gang med en uddannelse? Så kig
forbi Korsløkkens Jobcafé, I Korsløkkens Fælleshus,
Johannes Larsens Vej 45. Her kan du få råd og vejledning i forhold til job og uddannelse. I Jobcaféen er
der computere til rådighed, og du kan få sparring i forhold til dit CV eller en ansøgning, du har overvejet, at
sende. Jobcaféen er åben hver tirsdag i tidsrummet kl.
13.00 – 16.00. Jeg glæder mig til at møde dig!

Vil du være med til at
renovere Korsløkken ?
Vi er i gang med at renovere i dit lokalområde.
Er du ledig er der gode muligheder for et job til dig,
hvis du kunne tænke dig at arbejde med byggefagene.

Kom forbi Korsløkkens Fælleshus, Johannes Larsens Vej 45.
Her kan du møde Camilla og Poul, og høre mere om, hvordan
du kan være med.

Camilla Thorbek 21 54 92 87

Poul Phillipsen 51 77 72 45

FYSISK HELHEDSPLAN
OG DRIFT
Vær opmærksom i brugen
af jeres altaner
Af Kim Fink, projektleder for Korsløkken fra
C&W Arkitekter
Desværre opleves en del revnede glas ved partierne
vendende ud mod altanerne, og det skyldes ofte Termiske brud, hvilket betragtes som selvforskyldt, og
ikke noget som kan reklameres over. Teknisk gives
følgende forklaring på dette, hvor man kan søge yderligere information på www.glasfakta.dk:
Helt konkret er følgende eksempel fra Korsløkken, hvor
man delvis har afdækket en del af termoruden, som
vender ud mod altanen, og som det ses, er der kommet
en termisk sprængning i det inderste glaslag på ruden,
hvilke ikke er et forhold som kan reklameres over.

Eksempel på termisk sprængning ved termorude, hvor
man udvendig delvis har afdækket ruden.
Ved sådan en situation hænger man selv for dækning af
skaden, og man skal derfor være opmærksom på ikke
er lave en delvis afdækning af glasset, da det over tid
med stor sandsynlighed kan forvolde disse problemer.

FYSISK HELHEDSPLAN
OG DRIFT
Vær opmærksom på oplagring
i jeres kælderrum
Af Kim Fink, projektleder for Korsløkken fra C&W
Arkitekter
Desværre opleves udfordringer med opstuvning og
opfugtning i kælderne til trods for renoveringen er tilendebragt i langt de fleste opgange, og man gør forsat
hvad der er muligt for at begrænse generne og modvirke en blivende opfugtning, dog vil tiltag ikke kunne
modstå skybrud og lignende ekstraordinære kraftige
hændelser.

Den enkelte opfordres derfor til ekstra påpasselig med
oplagring og især friholdelse fra gulv ved opklodsning
– gerne af et ikke organist materiale såsom plast – og
dertil friholdelse fra vægge, som sikre luftgennemstrømning bag oplagringen.
Her et par foto af en god måde, som kan modstå de
ydre påvirkninger godt:

Eksempel på oplagring

Eksempel på oplagring hvor man mod gulvet har
en tilfældig plastkasse som sikre mod opfugtning

Bemærk spalten bag kassen ind mod
vægge som sikre mulig luftpassage
Intet organisk bør anbringes direkte på
gulvet, såsom møbler, flyttekasse mv.!

BEGIVENHEDER

FORÅR 2019
Onsdag d. 1. maj

Søndag d. 23. juni

Sted: Korsløkkens Fælleshus, Johannes Larsens Vej
45, 5220 Odense SØ
Tidspunkt: kl. 19.00 – ca. 21.30

Sted: Afventer
Tidspunkt: kl. 18.

Bankospil. Korsløkkens Fælleshus afholder bankospil
for områdets beboere.

Sankt Hans. Korsløkkens afdelingsbestyrelser afholder traditionen tro Sankt hans-fejring. Hold øje med din
postkasse og udhængsskabe for nærmere information.

Lørdag d. 1. Juni

Tysklandstur. Indkøbstur til Flensborg og grænsebutikkerne. Tjek din postkasse og udhængsskabe for
information om tilmelding og pris.
Afgang: Korsløkkevej
Tidspunkt: kl. 09.00 – ca. 17.00

Praktikant i BoligSocialt Hus,
Korsløkken
Af Camilla Thorbek, medarbejder i BoligSocialt Hus
og Henrik Madsen, praktikant i BoligSocialt Hus
Henrik Madsen har været i praktik i perioden den 8. oktober 2018
til den 6. januar 2019. Henrik er uddannet kontorassistent og er
beboer i Korsløkken. Henrik er under sin praktik primært tilknyttet den
boligsociale helhedsplans indsatsområde uddannelse og beskæftigelse. Han hjælper blandt andet områdets ledige beboere med at finde
relevante jobopslag, udfærdige CV og skrive ansøgninger. Henrik er
ligeledes medredaktør på dette nummer af Korsløkkens Nyhedsbrev.
Som beboer deltager Henrik i en lang række aktiviteter i Korsløkken, hvor han gerne bager kanelsnegle til beboercaféens gæster,
læser med i områdets bogcafé. Henrik er derudover aktiv deltager i
de ugentlige tryghedsfremmende vandringer. Sidstnævnte indbragte
ham og områdets øvrige beboere årets SSP-pris i Odense (læs mere
om SSP-prisen på side 4).

FASTE AKTIVITETER
FORÅR 2019

Faste aktiviteter i Korsløkkens Fælleshus, Johannes Larsens vej 45
Alle Korskøkkens beboere er velkomne til at deltage.
Mandag-Fredag

Kl. 09.00-20.00 Fitnesslokale på 2. sal kan
benyttes af beboere, som er fyldt
18 år.

Mandag

Onsdag

Kl. 12.00-14.00 Beboercafé
Kl. 17.00-19.30 Klub Fristedet for områdets børn og
unge i alderen 6-11 år

Torsdag

Kl. 12.00-14.00 Beboercafé

Kl. 10.00-12.00 Økonomisk rådgivning v/ Henning fra
Boligsocialt Hus

Kl. 19.00-22.00 Skakklub + Kortklub

Kl. 12.00-14.00 Danskundervisning for voksne

Tirsdag

Kl. 13.00-17.00 Træffetid genhusningskonsulent
Bjarne Friis

Kl. 10.00-12.00 Beboercafé

Kl. 14.00-16.00 Beboercafé

Kl. 13.00-16.00 Jobcafé v/BoligSocialt Hus

Kl. 16.30-18.00 Lektiecafé for områdets børn og
unge v. frivillige lektiehjælpere
fra Dansk Flygtningehjælp

Kl. 18.00-20.30 Kvindeklub

Kl. 17.00-17.45 Tryghedsfremmende vandring i
Korsløkken. Mødested udenfor
Fælleshuset ved trappen
Kl. 19.00-21.00 Læse-/bogaktivitet for beboere,
(lige uger) der har lyst til
fællesskab om bøger

Fredag

Kl. 12.00-14.00 Beboercafé

Søndag

Kl. 14.00–16.00 Beboercafé (åben efter behov)

Aktiviteter og tidspunkter ændres løbende
– spørg i driften, bestyrelsen eller det BoligSociale kontor
hvis du har spørgsmål til 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
Conny Krog, tlf. 63 12 56 53, cokr@fabbo.dk

Byggeleder

Kim Fink, mobil 40 17 37 60, kf@cw-arkitekter.dk

Flyttemand 3x34

Afdelingsbestyrelser

(adresser for post og forslag til bestyrelserne)
Afleveres i den fælles postkasse på Korsløkkens Fælleshus
HUSET eller hos:

Bestyrelsen i afdeling 34

Postkassen på Korsløkkevej 39, 2. tv.

Bestyrelsen i afdeling 35

Postkassen på Nyborgvej 205, 2, th

Bestyrelsen i afdeling 37
Postkassen ved Fælleshuset
BestyrelseG@gmail.com

Ove Thrane, mobil 20 99 52 19, as@westflyt.dk
http://helhedsplan.fabbo.dk/korsloekken

Bestyrelsen i afdeling 40
Postkassen i Korsløkkehaven 61

BoligSocialt Hus

Drift i Korsløkken

Projektleder

Marie Ingeman Sørensen
mobil 61 22 92 49, mas@boligsocialthus.dk

Projektleder

Stine Dyrlund Toft
mobil 24 59 07 89, sto@boligsocialthus.dk

Afdeling 34/35/37/40
Driftsmester Claus Maien Jensen
Telefon 66 15 66 76
ejd.korsloekkeparken@fabbo.dk
Kontortid: mandag, onsdag og fredag

Korsløkkens Fælleshus HUSET,
Johannes Larsens Vej 45
5220 Odense SØ
www.boligsocialthus.dk

Festlokale i Korsløkkens Fælleshus
HUSET

Beboere i afdelingerne 34, 35, 37 og 40 har mulighed for at
leje festlokalet i Korsløkkens Fælleshus HUSET

kl. 7.30 - 10.00
tirsdag og torsdag kl. 14.30 - 15.30

Adresse: Korsløkkens Fælleshus HUSET
Johannes Larsens Vej 45
5220 Odense SØ
www.fabbo.dk

Facebook

”BoligSocialt Hus, Korsløkken 2019-2021” er den officielle
side for Korsløkkens boligsociale helhedsplan.

Adressen er: Korsløkkens Fælleshus HUSET,
Johannes Larsens Vej 45, 5220 Odense SØ

”Klub Fristedet” er en gruppe for alle, der har interesse
i Klub Fristedet.
Korsløkken er en gruppe på tværs af aktiviteter,
netværk og frivillige i Korsløkken.

Kontakt driften på 66 15 66 76 eller mail ejd.korsloekke
parken@fabbo.dk og hør nærmere om pris, datoer m.m.

Instagram

FAB - Korsløkkens fysiske helhedsplan og
BoligSocialt Hus
Tekst:
FAB - BoligSocialt Hus Korsløkken,
samarbejdspartnere og frivillige
Layout:
FAB
Forsidefoto: FAB
Fotos:
FAB, Odense Kommune samt private
Tryk:
Lasertryk

#korsloekken #korsloekken, #korsløkke
#korsløkkeparken
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