
Velkommen i Slagkrogen 

 

Grundejerforeningen vil gerne byde jer velkommen til Slagkrogen og her give jer et indtryk af de 
muligheder, området byder på. 

Slagkrogen er opført i sidste halvdel af 1970’erne i en tidligere frugtplantage tilhørende 
Blangstedgård. Der er stadig rester af de gamle frugttræer i haverne og de grønne områder. Vi 
forsøger at bevare ”rødderne”, idet vi løbende har plantet frugttræer, når der har været behov for 
nyplantning af træer på de grønne områder. 

Der er rige muligheder for at nyde naturen, ikke bare i Slagkrogen, men også de omkringliggende 
områder byder på såvel skove, enge og åer, som bugter sig igennem landskabet. Dette kan følges 
på et veludbygget stinet, som kan benyttes til såvel gå-, løbe- som cykelture, og stinettet fører 
ligeledes indtil Odense Centrum kun 4 km væk. 

Infrastrukturen er fin med flere buslinier, heraf en direkte til Banegårdcentret, nem adgang til 
Odenses Ringveje og den fynske motorvej kan nås inden for få minutter. 

Grundejerforeningen ligger vægt på trivsel og nærhed, og derfor arrangerer den forskellige 
arrangementer, som tøndeslagning til fastelavn og Sankt Hans bål. Foreningen sørger ligeledes for 
vedligehold af de grønne områder og legepladser. Dette kan dog ikke gøres uden hjælp fra 
beboerne ved 1-2 fælles arbejdsdage om året, hvor vi hjælper hinanden med en række 
nødvendige vedligeholdelsesarbejder. 

Beboerne skal selv vedligeholde fortove (herunder snerydning) og sti arealer i umiddelbar 
tilknytning til grunden. 

Medlemskab af Grundejerforeningen er obligatorisk, jævnfør Deklaration, stk 14. for udstykningen. 

 

Natur i nærområdet: 

• Blangstedgård 

• Kohaveskoven 

• Hollufgård 

• Golfbanen 

 

Aktiviteter og foreninger i nærområdet 

• Hus 88 – Blangstedgårds Allé 93 
o Ungdomsklub 
o Spejder 
o Cafe 
o Fotoklub 



• Svømmehal – Universitet, Campusvej 

• Børneinstitutioner 

• Butikscentre – Bilka og Rosengårdscentret 

• Boldklubben B67 

• Boldklubben B1913 

• Holluf Pile Idrætsforening 

• Odense Golfklub 

• Fiskeri i Lindved Å – Fiskekort påbudt. 

Listen er ikke fyldestgørende, og der findes mange andre foreninger i området. 

 


