
Korskærparken
...her vil jeg gerne bo



Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en 

helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug 

for at give området et løft. Rigtig mange af jer er 

glade for at bo her, og det vil vi gerne bygge videre 

på. Målet er at renovere Korskærparken, så den 

virker mere som en helhed. 

Korskærparken er bygget i 1960’erne. Installa-

tionerne er efterhånden meget slidte, og der er 

behov for at renovere jeres lejligheder, så de får 

en bedre standard og passer til jeres behov. Også 

udearealerne trænger til et løft, så de bliver mere 

indbydende at bruge.

På det sociale område vil vi også gerne gøre en 

indsats ved at give jer nogle værktøjer, så I med 

tiden kan skabe en masse aktiviteter og liv i Kor-

skærparken. Et nyt medborgerhus vil skabe ram-

merne for en lang række aktiviteter, og med tiden 

er det målet, at huset får sit eget liv.

Helhedsplanen har også fokus på uddannelse og 

beskæftigelse. Derfor har vi ansat to konsulenter, 

der kan vejlede jer om praktikpladser, uddannel-

se og jobmuligheder.

 

Vores mål med helhedsplanen er, at I beboere vil 

opleve Korskærparken som et godt og trygt sted 

at bo med pæne lejligheder, gode fællesarealer 

og mulighed for at mødes på kryds og tværs til en 

række aktiviteter. 

Vi får øKonomisK støtte

Vi har fået tilsagn om økonomisk støtte fra Lands-

byggefonden til at renovere Korskærparken. For 

at Landsbyggefonden vil støtte renoveringen, 

kræver de, at vi laver en helhedsplan, hvor vi kæ-

der den fysiske renovering sammen med indsat-

ser for sociale aktiviteter og uddannelse og be-

skæftigelse.  

Ved at tænke den fysiske renovering ind i en hel-

hedsplan kan vi få mere for de samme penge. Vi 

skal betale det samme, som det ville koste, hvis vi 

kun gennemfører den fysiske renovering. Men vi 

får de boligsociale tiltag og medborgerhuset med 

i købet, fordi vi kan få støtte fra Landsbyggefon-

den ved at samle det hele i en helhedsplan.

Hvorfor har vi 
lavet en helhedsplan? 

 Jens Christian Lybecker  Finn Muus

Forretningsfører i boli.nu Direktør i Boligkontoret Fredericia



Helhedsplanen har ét overordnet mål: at gøre 

Korskærparken til et bedre sted at bo. Planen be-

står af tre dele, der tit bliver kaldt de tre ”ben” på 

”taburetten”, nemlig den fysiske renovering, de 

sociale tiltag og medborgerhuset. 

De tre dele hænger sammen. For tanken med hel-

hedsplanen er at bygge videre på det gode liv i 

Korskærparken, og det handler om meget mere 

end for eksempel et nyt køkken. Det handler 

blandt andet om gode fællesskaber og om at føle 

sig tryg. Derfor har helhedsplanen fokus på alle 

dele af det gode liv.  

Den fysiske renovering
Alle boligblokke skal renoveres. Det indebærer 

en renovering af facader og opgange og en ud-

skiftning af nedslidte installationer. Vi installerer 

også varmeanlæg i den enkelte bolig, der gør det 

nemmere at følge forbruget, og nye ventilations-

anlæg, der vil skabe et bedre indeklima. 

Helhedsplanen lægger op til, at der skal nyt køk-

ken og bad i alle lejligheder. Du kan sætte dit per-

sonlige præg på de to rum ved at vælge mellem 

forskellige standardløsninger og tilkøbsløsnin-

ger. Ovennævnte gælder ikke afdeling 214, hvor 

køkken og bad allerede er udskiftet.

 
Udearealerne
Udearealerne bliver også lavet om, så det bliver 

mere attraktivt at bruge de udendørs faciliteter. 

De overordnede rammer for renoveringen af ude-

arealerne ligger fast, men der er mulighed for at 

indarbejde jeres ønsker til jeres afdelings nær-

område i den endelige plan. Dette arbejde sker i 

dialog med afdelingens byggeudvalg eller afde-

lingsbestyrelse.

Hvad får du
ud af helhedsplanen?

rækkefølge for renoveringerne
Renoveringerne af Korskærparken foregår over 

perioden 2012-2015 og bliver gennemført i takt 

med, at de enkelte afdelinger vedtager planen. De 

første afdelinger skal stemme om helhedsplanen 

i foråret 2012. 

Så snart vi ved, hvor vi starter, og hvornår vi skal 

renovere din lejlighed, får du nærmere besked.

De sociale tiltag
Helhedsplanen fokuserer også på den sociale del 

af livet i Korskærparken. Siden 2010 er en lang 

række sociale tiltag sat i gang med det mål og øn-

ske at forbedre livskvaliteten i Korskærparken. 

Aktiviteterne har især fokus på at skabe større 

fællesskab og hjælpe jer, der har brug for hjælp, 

med at finde et arbejde eller tage en uddannelse. 

Mange af jer har allerede taget rigtig godt imod 

de nye tiltag som sommerfest, lektiecafé og frivil-

lighedsuddannelsen.

 
Hvis du vil vide mere
Efter planen fortsætter de boligsociale medar-

bejdere i Korskærparken og Sønderparken ind-

til april 2014. Du kan læse mere om de forskel-

lige tilbud og aktiviteter på hjemmesiden www. 

sønderkorskær.dk eller få en snak nede i pavil-

lonen på Ullerupdalvej 9 med medarbejderne 

fra Sundhedsprojektet, Idébutikken, Det lokale 

jobcenter og Områdesekretariatet.



meDborgerHUset i KorsKærparKen

Boligselskaberne og Landsbyggefonden har be-

sluttet, at medborgerhuset i Korskærparken skal 

udvides og bygges om, så der skabes bedre rum til 

fælles aktiviteter i Korskærparken. 

Ombygningen af medborgerhuset blev igang-

sat i 2012. Forslaget fra arkitekterne indeholder 

blandt andet: 

•	 en	café

•	 et	værested	for	unge

•	 et	motionsrum

•	 et	musikrum

•	 	et	 antal	mindre	 rum,	 hvor	 I	 for	 eksempel	 kan	

holde lektiecafé, se film eller holde møder 

•	 basketballbaner

•	 udendørs	fitnessanlæg

•	 udekøkken

•	 terrasse

Mens ombygningen af medborgerhuset står på, 

flytter vi en del af de aktiviteter, der plejer at fore-

gå i huset, til pavillonen på Ullerupdalvej 9.

Grafik af 
medborgerhuset i 
Korskærparken

Her ses det 
nye medborgerhus 
i Korskærparken
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processen bag helhedsplanen

Fysiske helhedplaner

procesplan

samarbejdsaftale mellem Boligkontoret og boli.nu

Workshops for beboere, afdelingsbestyrelser, hovedbestyrelser, 
kommunale samarbejdspartnere, skole, fritidstilbud, kirke, politi for 
udarbejdelse af grundlag til foreløbig helhedsplan.

Foreløbig helhedsplan
Godkendelse af foreløbig helhedsplan i afdelingerne, 
Organisationsbestyrelserne og i landsbyggefonden
Workshops for samme deltagergruppe som ovenfor
Godkendelse af endelig helhedsplaner i landsbyggefonden
etablering af pavillioner i korskærparken og sønderparken
Officielt startskud på de boligsociale helhedsplaner

BOliGsOcial helhedsplan

MedBOrGerhus
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75% Finansieres af landsbyggefonden.

25% finansieres af bolig-
organisationerne i fællesskab og 
Fredericia kommune.

Må ikke medføre huslejestigninger.

arkitektkonkurrence Medborgerhus korskær
Workshops for samme deltagergruppe som øvrige workshops 
præsentation af dispositionsforslag af det kommende Medborgerhus
projektering, finansiering, godkendelser, licitation, 
valg af hovedentreprenør
Byggestart
aflevering og ibrugtagning

udarbejdelse af foreløbig helhedsplan
Byggeteknisk tilstandsrapporter inkl supplerende undersøgelser
udarbejdelse af endelig helhedsplan
arkitektkonkurrence i eu-udbud
ansøgning om godkendelse af skema a - støttede lån
(ansøgning til Fredericia kommune og landsbyggefonden)
projektering, udbud og licitation
ansøgning om godkendelse af skema B 
Genhusning af berørte beboere
Byggeperiode - løbende genhusning af berørte beboere
ansøgning om godkendelse af skema c 
Forventet renoveringsperiode Boligkontoret - afdeling 405
Forventet renoveringsperiode Boligkontoret - afdeling 503
Forventet renoveringsperiode Boligkontoret - afdeling 307
Forventet renoveringsperiode boli.nu - afdeling 10
Forventet renoveringsperiode Boligkontoret - afdeling 214

anførte tider er vejledende / ret til ændringer forbeholdes

Opførelsen af medborgerhuset 
finansieres via de fysiske helhedsplaner 
med støtte fra landsbyggefonden

Fremtidig drift af medborgerhuset betales 
over afdelingernes driftsbudgetter i 
korskærparken

der indgåes en 30 årig driftsoverenskomst 
mellem afdelingerne i korskærparken.

Finansieres med støtte fra 
landsbyggefonden, boligorganisation-
erne samt afdelingerne i fællesskab.

Finansiering sker ved optagelse af 
støttede og ustøttede lån.der ydes 
tilskud via de lokale dispositionsfonde  
samt via afdelingernes henlæggelser.

derudover yder landsbyggefonden 
afdelingernestøtte via husleje-
støtteordningen.

18. juni 2010

En helhedsplan er en lang proces. Figuren nedenfor viser, 

hvor vi er i processen inden for hver af helhedsplanens tre dele. 

Den viser også, hvordan helhedsplanen bliver finansieret.



En del af jer har været direkte involveret i at lave 

helhedsplanen for Korskærparken. Formålet var 

at få beboernes ønsker og idéer på banen. De 

mange gode forslag er blevet brugt som inspira-

tion til helhedsplanernes tre dele:

•	 Fysiske	forbedringer	af	blokke	og	udearealer

•	 Ombygning	af	medborgerhus	

•	 Sociale	tiltag	og	aktiviteter
 
informationsmøder
Vi vil afholde en række møder, hvor du kan få vi-

den om helhedsplanen i detaljer. Inden møderne 

sender vi information ud til dig på skrift.

beslutningsprocessen  

Figuren viser, hvordan processen omkring afstemningen vil se ud.

information om
renoveringsplaner afstemning igangsætning/justering

af renoveringsplaner

afstemning 
Hver afdeling bliver hver for sig inviteret til at 

stemme om renoveringsplanerne. Det er dig og 

dine naboer i din afdeling, som bestemmer, om 

renoveringsarbejdet kan sættes i gang. Planerne 

bliver vedtaget, hvis et flertal af jer stemmer ’ja’. 

Vi vil selvfølgelig være lydhøre, hvis der er noget 

overordnet i helhedsplanen, som I gerne vil have 

ændret. 

Inden afstemningen sender vi en endelig beskri-

velse af renoveringens og ombygningens omfang. 

Her beskriver vi også, hvordan renoveringen vil 

blive finansieret, og hvad det vil betyde for din 

husleje. Da planerne hele tiden bliver tilpasset i 

forhold til, hvad der muligt økonomisk, kan den 

endelige plan ende med at afvige fra nogle af in-

formationerne og illustrationerne i denne infor-

mationsfolder.



Vi kan endnu ikke sige præcist, hvor meget din husleje vil 

stige. Hvor meget huslejen i de enkelte afdelinger vil sti-

ge, afhænger af afdelingens nuværende huslejeniveau. I 

øjeblikket er der stor forskel på huslejerne i de forskellige 

afdelinger. Når renoveringen af hele Korskærparken er 

færdig, skal huslejerne for alle afdelinger gerne ligge på et 

ensartet niveau, der svarer til markedsniveauet for byen 

og området. Derfor vil nogle af jer få større huslejestignin-

ger end andre for, at man kan ramme det samme niveau. 

øKonomisK støtte fra lanDsbyggefonDen

Det endelige huslejeniveau afhænger af støtten fra Lands-

byggefonden. Når vi ved, hvor meget ekstra du skal betale 

i husleje, får du selvfølgelig besked. 

Hvad betyder 
renoveringerne 
for din husleje?
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tryghedspakken

Renoveringsplanerne for Korskærparken betyder, at du bliver nødt til 
flytte ud af din lejlighed, mens ombygningen står på. Vi sørger for, at 
du får tilbudt en midlertidig genhusningslejlighed, som svarer til din 
nuværende lejlighed.

Du får hjælp til at flytte
For at gøre det så nemt som muligt for dig at flytte, har vi lavet en Tryg-
hedspakke. Det betyder blandt andet, at vi udleverer gratis flyttekas-
ser og mærkater og betaler et flyttefirma for at flytte dine møbler og 
ting til og fra din midlertidige bolig. Hvis du ikke kan pakke dine ting 
ned ved egen hjælp eller med hjælp fra familie og venner, stiller vi 
hjælp til rådighed.

Vil du ikke genhuses?
Hvis du ikke ønsker at blive genhuset, men i stedet vil sige din lejlighed 
op, er opsigelsesfristen 1½ måned. Din lejlighed skal ikke istandsættes, 
når du flytter fra den, men du skal betale, hvis lejligheden er mislig-
holdt.

nogle skal flytte permanent 
For at ville støtte vores helhedsplan økonomisk, kræver Landsbygge-
fonden, at op til 25 % af lejlighederne skal ombygges til tilgængelige 
boliger og have elevator. Hvis du bor i en opgang, der skal ombygges 
til tilgængelige boliger, vil du få tilbudt en tilsvarende lejlighed i eller 
uden for Korskærparken. Du vil samtidig have mulighed for at ansøge 
en af de ombyggede lejligheder.  

 
 planlÆGninGsperiOde MOderniserinGsperiOde iBruGtaGninGsperiOde ÅrsGenneMGanG

tildeling af 
genhus ningslejl ighed

Generelle oplysninger 
vedr. moderniseringen

Årsgennemgang

1. udlevering mangell ister
2. returnering mangell ister
3. Mangeludbedring

slutafregning 
(genhusning)
el
telefon
rengøring
Vaskeriforbrug

udlevering af mangellister

returnering af mangellister

Mangeludbedring

personligt besøg
for planlægning

udflytning/flyttefirma

Flyttebil og flyttefolk bliver 
sti l let ti l rådighed.

indflytning/flyttefirma

Flyttebil og flyttefolk bliver 
sti l let ti l rådighed.

info ang. ti lbageflytningsdato

Genhusningsperiode

moDerniseringsforløb

Figuren viser forløbet for moderniseringen

Kontakt 
Boligkontoret Fredericia
Vesterbrogade 4
7000 Fredericia

Tlf.: 76 22 12 00
Mail: post@boligfa.dk 
Web: www.boligfa.dk  

åbningstider:
Mandag  kl.10.00-12.30
Tirsdag  kl.10.00-12.30
Onsdag  kl.10.00-12.30
Torsdag  kl.15.00-17.30
Fredag  kl.10.00-12.30

Kontakt 
boli.nu
Danmarksgade 81
7000 Fredericia

Tlf.: 75 92 48 44
Mail: adm@boli.nu
Web: www.boli.nu

åbningstider
Mandag  kl.9.30-13.00
Tirsdag  kl.9.30-13.00
Onsdag  kl.9.30-13.00
Torsdag  kl.9.30-13.00 og 
 kl.16.00-17.30
Fredag  kl.9.30-13.00

Har du spørgsmål?... så hører vi meget gerne fra dig. 

Du kan finde vores kontaktoplysninger i boksen til højre.
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