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FAB

• Fyns Almennyttige Boligselskab, etableret i 1946

• FAB har 98 boligafdelinger med i alt 8.950 boliger.

• 117 ansatte: 54 administration, 63 driften

• FAB har alle boligtyper
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VI TROR på, 
at en god bolig har 

betydning for det gode 
liv!



Bæredygtigt 
byggeri

• Tidssvarende fremtidssikrede boliger med højt 
serviceniveau til konkurrencedygtige huslejer

• Høj arkitektonisk kvalitet og fokus på bæredygtigt 
byggeri og grøn omstilling

• Ny strategi 2019/2022 – ”Det grønne spor - DGNB”

Vi bygger bæredygtige 
boliger med fokus på både 
det sociale, miljømæssige 
og økonomiske indhold.



FAB´s grønne 
strategi

Bæredygtigt byggeri

VI GÅR DEN GRØNNE VEJ

Derfor vil vi:
bygge og renovere boliger, som opfylder flest mulige bæredygtigheds-kriterier (DGNB) indenfor 
sociale, økonomiske og miljømæssige fokusområder

bygge og renovere energirigtigt, så vores beboeres energiforbrug optimeres mest muligt

skabe attraktive udearealer, som kan medvirke og inspirere til en sund livsstil

Med afsæt i DGNB-kriterierne vil vi fremme en grøn, bæredygtig og effektiv drift af vores 
bygninger og udearealer

Politisk udvalg ”Det Grønne udvalg” sikre medindflydelse

Bæredygtighedskompetencer en nødvendighed
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Rugårdsvej 
33

(85 boliger)

Plum

(55 boliger)

Sortekilde

(69 boliger)

Egebjerget
(Fjertslev)

(14 boliger)

Tankefuld

etape 2

(50 boliger)

Haarby

(20 boliger)

Støberiet 
Ringe

(46 boliger)Brylle

(19 boliger)

Korsløkken

Afd.37

Afd. 34

Afd. 35

Riisingsparken

Birkeparken

Infrastruktur
plan

Fælleshuset

Korsløkken

Højstrupparken

Jens Juels vej

Fyrreparken

Helhedsplaner Nybyggeri
Igangværende projekter

2019

3.334 boliger
4,8 mia. kr.

Frits 
Jørgensens

Have

(40 boliger)

Krogsbølle

(8 boliger)

Udviklingsplan

Otterup

(10 boliger)

Gartnerbyen 
Etape II

(46 boliger)

Thors Have

(100 boliger)



Byggeri
• Renoveringsplan 2014-2023:    3,500 mia. kr.

• Udbygningsplan: 2018-2021:       825 mio. kr.

• Udviklingsplan 226 boliger:          450 mio. kr.

• Samlet investering: 4,775 mia. kr.

Vi bygger boliger, som vi 
selv vil bo i. Og vi holder 
dem, som var de vores 

eget hjem.



Renoveringsplan

• 7 helhedsplaner i Odense

• Omhandler ca. 3.000 boliger

• Helt nye boligområder med nye 
fremtidssikrede boliger og trygge 
udearealer, ny beboersammensætning

• Samlet anlægssum ca. 3,5 mia. kr.

• Finansieres primært af landsbygge-
fondsmidler, afd.-henlæggelser og 
huslejestigninger.

HØJSTRUPPARKEN

RIISINGSPARKEN

JENS JUELS VEJ

VOLLSMOSE
INFRASTRUKTURPLAN

629 boliger
702 mill. kr.
2020 - 2023 

147 boliger
131 mill. Kr.
2021-2023

225 boliger
242 mill. kr.
2020 - 2023 

220 mill. kr. 

FYRREPARKEN
504 boliger
480 mill. kr. 
2020 - 2023

KORSLØKKEN
1108 boliger
1,6 mia kr.
2014 – medio 2020 

BIRKEPARKEN
239 boliger

450 mill. kr.
2022 - 2025 

Store totalrenoveringer 
medfører begrænsede 
huslejestigninger på ca. 

15-20 %.



Antal boliger: 689
Anlægssum: ca. 1.275 mia. kr.

Byggetid: 2019-2021

Udbygningsplan

• 2 nybyggerier afleveret i 2018

• 3 nybyggerier afleveres i 2019

• 2 nybyggerier afleveres i 2020

• 3 nybyggerier afleveres i 2021

• 4 nybyggerier i skitsefasen – afleveres i 2021

• 226 familieboliger (erstatningsbyggeri for fjernelse af 
boliger i Vollsmose)

Støberiet Ringe
46 boliger
99 mio.

Brylle
19 boliger
33 mio.

Sortekilde
69 boliger
147 mio.

Ferritslev
14 boliger
27 mio.

Haarby
26 boliger
40 mio.

Gartnerbyen
49 ungdomsboliger
og 46 familieboliger
60 mio.

Tankefuld II
44 boliger
76 mio.

Plumsgaard
55 boliger
107 mio.

Faaborg sygehus
40 boliger
78 mio.

Kongens Karré
89 boliger
125 mio.

Otterup
10 boliger
20 mio.

Krogsbølle
8 boliger
16 mio.

Thors Have
100 boliger
190 mio.



Tankefuld II

• 44 familieboliger i bydelen Tankefuld lidt udenfor 
Svendborg

• Størrelse fra 43 – 97 m² med egen altan eller 
terrasse

• Udføres med delvist grønne tage og solceller, 
samt åbne vandrender og forsinkelsesbassiner

• Tankefuld er et stort anlagt visionært og 
bæredygtigt boligområde i Svendborg

• DGNB certificeres

• FAB har allerede en afdeling i bydelen med 67 
boliger i både et og to plan samt et fælleshus.

Antal boliger: 44
Anlægssum: ca. 62 mil. kr.

Byggetid: 2019 - 2020



Udviklingsprojekter

• Seniorbofællesskab Krogsbølle

• Boliger og fælleshus i Otterup

• Gartnerbyen etape II – Odense

• Thors Have - Odense

Vi bygger boliger, som vi 
selv vil bo i. Og vi holder 
dem, som var de vores 

eget hjem.



Otterup

• 10 familie boliger i et plan ved eksist. FAB-afd. 

Bøgeparken i Otterup.

• Fælleshus på 120 m²

• Evt. udvidelse med yderligere 8 boliger

• Tidligt udbud i hoved- eller totalentreprise

• DGNB certificeres

Antal boliger: 10
Anlægssum: ca. 17,6 mil. kr.

Byggetid: 2020 - 2021



Krogsbølle

• Seniorbofællesskab med 8 boliger i et plan

• Størrelse fra 68 – 87 m²

• Fælleshus finansiers delvist af bevilliget 

LAG-MANK midler

• Tidligt udbud i hoved- eller totalentreprise

• DGNB certificeres

Antal boliger: 8
Anlægssum: ca. 12,4 mil. kr.

Byggetid: 2020 - 2021



Gartnerbyen II

Antal boliger: 46
Anlægssum: 88 mil. kr.
Byggetid: 2020 - 2021

• 46 familieboliger indrettet som 2-, 3- og 4 

rums boliger med egen altan eller terrasse.

• Størrelse fra 50 – 100 m²

• Delegeret bygherremodel

• DGNB certificeres



Thors Have

Antal boliger: 100
Anlægssum: 190 mil. kr.
Byggetid: 2020 - 2021

• 70 familieboliger og 30 seniorboliger indrettet 

som 2-, 3- og 4 rums boliger med egen altan 

eller terrasse.

• Størrelse fra 70 – 105 m²

• Delegeret bygherremodel

• DGNB certificeres



Forventet udbud

Fyrreparken
Jens Juels 

Vej
Risiings-
parken

Birkeparken Haarbylund

Frits 
Jørgensens

Have

Otterup Krogsbølle
Gartner-

byen

Thors 
Have

Helhedsplaner Nybyggeri

forhandling præ. kval. primo 2021 medio 2021 Præ. kval.medio 2020 medio 2020 medio 2020 primo 2020 Medio 2020



Udviklingsplan Vollsmose

• 1.000 boliger fjernes

• Renovering og ombygning af resterende 

boliger i Vollsmose

• Udearealer opgraderes med fokus på 

tryghedsskabende tiltag

• Infrastrukturplan med nye veje, stier og 

opholdszoner.

• Opførelse af 1.600 nye private boliger

Anlægssum (almene boliger): 
ca. 3 mia. kr.

Byggetid: 2023-2030



Letbanen

Højstrupparken
605 boliger

Jens Juels Vej
225 boliger

Korsløkken
1108 boliger

Fyrreparken
504 Boliger

Birkeparken
239 boligerKongens karrè

92 boliger

Højstrupparken
629 boliger

• 2.249 nye eller renoverede 
boliger langs letbanens etape 1.

• 743 ny renoverede 
”helhedsplansboliger” langs 
letbanens etape 2.

Thors Have
100 boliger

Gartnerbyen
95 boliger



FAB
- boliger vi lever i


