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FORMANDENS KLUMME

Af John Andersen – Formand

Vi har nu afholdt de årlige afdelingsmøder, og de 
fleste møder har haft pænt fremmøde, hvilket 
er godt for beboerdemokratiet og de beslutnin-
ger der skal træffes omkring de indkommende 
forslag. Det giver flere beboere indflydelse på af-
delingen, og man er derved med til at bestemme, 
hvilke tiltag der bliver taget i afdelingen.

Det har også været positivt, at økonomien er rig-
tig god i de fleste afdelinger. Det ses af budget-
terne, hvor flere afdelinger ikke har fået husleje-
stiger, og andre afdelinger har kunnet nøjes med 
meget små stigninger på mellem 1 og 2 %. Det 
viser at økonomien i boligforeningen må beteg-
nes som sund.

Det er også meget positivt, at vi ikke i noget vi-
dere omfang har tomme lejemål.

Jeg vil her til sidst ønske jer alle et godt efterår.

Venlig hilsen
John Andersen
Formand - organisationsbestyrelsen
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UDGIVER:
Svendborg Andels-Boligforening
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5700 Svendborg
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5700 Svendborg
Mrk.: SAB-Nyt

På det ordinære afdelingsmøde i afdeling 14 – 
Skovparken stemte et stort flertal for at Stofa 
fortsat skal levere antenne og internet til afdelin-
gens lejere.

I første omgang havde Stofa tilbudt den lille tv-
pakke til 139,- kr., men efter at Stofa havde nær-
studeret konkurrentens tilbud, vendte Stofa tilba-

ge og tilbød yderligere rabatter. Den lille tv-pakke 
blev således nu tilbudt til 119,- kr.
Også priserne for pakke 2 og pakke 3 blev justeret 
ned til henholdsvis 299,- og 409,- kr.

SAB forhandler i skrivende stund med Stofa om 
vilkårene for at andre afdelinger, der har aftaler 
med Stofa, skal tilbydes de samme rabatter.

Stofa skal  fort sat levere antenne og internet 
til  afdeling 14 –  Skovparken
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Munkevænget 
sommerfestede 

for beboerne

Vejfesten blev en succes til  gentagelse
Det helt rigtige vejr krydret med få dråber vand til 
at tage støvet, - og gårdmændende i Munkevæn-
get havde slået græsset og ordnet omgivelserne 
- et stort partytelt var sat, - og der var klar til fest.

Det blev der - den første gadefest i Munkevæn-
get, og det blev et pænt tilløbsstykke og kan kun 
betegnes som en succes, som den samlede besty-
relse, fest- og aktivitetsudvalget samt flere øvrige 
frivillige kan se tilbage på med stolthed.

Det er da også allerede vedtaget på det netop af-
viklede afdelingsmøde, at der skal være tilsvaren-
de fest i 2017.

Rammerne til dagen var sat. Der var dækket op, 
pyntet med balloner, og et par piger havde været 
i naturen, så der på alle borde var ekstra pyntet 
med grøftekantsblomster, orkesteret Klør 9 klar 
til at spille op, is på frys til børnene samt rigeligt 
med kaffe og kage - og så var der arrangeret med 
masser af forskellige aktiviteter, som både børn 
og voksne kunne deltage i, - og det hele var ikke 
forgæves.

 Ved aften spisetid kom en pølsevogn forbi, hvor 
fra man kunne forsyne sig med alt lige fra røde 
pølser, bøf sandwich til kylling på spid, - og med 
lidt at læske ganen med.

- Vi er rigtig glade og stolte, fortæller afdelings-
formand Uffe Christiansen og tovholder Tove 
Arenfeldt samstemmende. Der kom 40-50 børn og 
omkring 80 voksne - godt repræsenteret fra alle 
fire blokke, og i alle aldersklasser.

Det blev fra start en dag med masser af glade grin 
fra både børn og voksne, som var med til at trække 
flere til, - blandt andet en handicappet mand, der 
ikke selv kunne transportere sig, - men som med 
hjælp fra hjemmehjælperen kom med over i teltet.



4

Spar på indkøb 
af dagligvarer

Undersøgelser viser, at cirka 20 % af dine daglige 
indkøb er impulsindkøb. Det vil sige, at for hver 
1.000,- kr. du handler ind for, er de 200,-kr. - køb 
du ikke havde tænkt dig at købe, men blev fristet 
til at købe da du var ude og handle. Der er flere 
grunde til, at du im-
pulsindkøber, når 
du er ude og handle. 
Hvis du er sulten el-
ler dit blodsukker 
er lavt, vil du have 
større tendens til at 
købe slik og chips 
eller anden junk food. Så sørg for at spise lidt 
hjemmefra, inden du tager ud og handler – og lad 
børnene blive hjemme, hvis det er muligt. Børn 
vil tit have indkøbsønsker, der ikke står på ind-
købslisten. 

En anden ting er supermarkedernes markedsfø-
ring. Du bliver påvirket fra det øjeblik du træ-
der ind i butikken, til at foretage impulsindkøb. 
Dette kan du modvirke, dels ved at være meget 
opmærksom på, hvordan butikkens markedsfø-
ring påvirker dig, og ved at skrive en indkøbsliste 
hjemmefra og så holde dig til den. En ekstra sik-
kerhedsforanstaltning mod impulsindkøb er, at 
du hjemmefra udregner ca. hvor meget dine plan-
lagte indkøb kommer til at koste, og så kun tager 
kontanter med i en størrelsesorden, der dækker 
dine planlagte indkøb.

En sidste ting du kan gøre er, at begrænse dine 
indkøbsture til max 2 om ugen. Det betyder noget 
om du bruger 20 % på impulsindkøb 2 gange om 
ugen eller 7 gange om ugen. 

Det er ikke din manglende for-
ståelse for økonomi og tal der er 
skyld i det, hvis du har mange 
ubetalte regninger. Det er mere 
sandsynligt, at det er din mang-
lende evne til at udskyde dine 
behov, og tilpasse dit forbrug til, 
hvad du har at gøre godt med. Det er min erfa-
ring, at den største synder, når det kommer til at 
have rod i økonomien, er en manglende evne til at 
udskyde behov. Når det er vores her og nu behov, 
der styrer vores indkøb og forbrug, kommer vi of-
test til at bruge penge på ting og sager, vi ikke har 
brug for, eller ikke har råd til.

Det er også vigtigt at du prioriterer, hvordan du 
bruger de penge du har. Der er regninger, du altid 
bør prioritere højst. Hvis ikke du gør det, kan det 
få store konsekvenser for dig og din familie.

Dine boligudgifter bør altid have den absolut hø-
jeste prioritet. Det gælder husleje, vand, varme og 
el. Det sikrer, at du har et sted at bo, hvilket altid 
er et godt udgangspunkt. Hvis du, når du har be-
talt dine boligudgifter har mindre end 3.000,- kr. 
tilbage, bor du for dyrt i forhold til din økonomi-
ske situation, og bør prøve at finde noget billigere 
at bo i. Og husk, der er hjælp at hente – lidt endnu. 

      KONTAKT: 
      Peter Halfdan Pommerencke

      RING/SMS  23 38 93 44. 
      SKRIV mail php@sab.dk
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Livet i 1950 érne
Et kort tidsbillede

© 2016 Erik Bang Boesen

Op igennem 1940’erne og 1950’erne levede de fle-
ste danskere i meget små boliger, og de moder-
ne boliger som blev opført, først og fremmest i 
form af almennyttigt boligbyggeri, var for få til 
at løse boligproblemerne. For mange familier var 
de også for dyre. Arbejdsløsheden var betragtelig, 
og de økonomiske og sociale konsekvenser store, 
ikke mindst fordi de gifte kvinder som oftest var 
hjemmegående, hvorfor familien kun havde én 
indtægt. Det satte man ikke spørgsmålstegn ved. 
Kvinderne var endnu for det meste til børnepas-
ning, madlavning og husholdning. Kvinders er-
hvervsfrekvens i 1950’erne var den laveste i hele 
århundredet.

Det var i 1950’ernes Danmark ikke god tone at 
sætte spørgsmålstegn ved det, man opfattede 
som det traditionelle. Det var en storhedstid for 
folkehøjskoler, med fokus på dannelse af det en-
kelte menneske.  Ånden var Grundtvig, Blicher 
osv. Forholdet mellem kønnene, måden at bo på, 
statusopfattelser, god kultur, klassisk litteratur og 
damebladsopskrifter til juleaften var i store træk 
som i 1930’erne. Familien gik op på torvet for at 
se det store kommunale juletræ blive tændt, se 
de pyntede forretningsvinduer med levende nis-
ser og hele julelandskaber. Der blev lagt en krone 
i den store sorte gryde til Frelsens Hær imens de 
spillede julesalmer, og man købte et juletræ med 
hjem. Al mad var stort set hjemmelavet, lige fra 
sylte, rullepølse og leverpostej, til julegodterne. 

Nye impulser blev betragtet som en trussel, og de 
unge, som måtte finde behag i det nye, opfattede 
man som vildledte ofre, der skulle underkastes 
myndig vejledning. Kulturvogtere ilede straks for-
dømmende til, når børn og unge grådigt kastede 
sig over Rock’n’Roll musikken, som blev introdu-
ceret over 1950’ernes midte, med Elvis Presley, 
Fabian, Fats Domino, Jerry Lee Lewis og mange 
andre. Den slags musik var for kropslig, for aggres-
siv, for støjende - eller bare for ny. Ved koncerter 
med Otto Brandenburg og Peter Abrahamsen og 
Ib ”Rock” Jensen kammede begejstringen ved et 

par lejligheder over i en kådhed, som politiet blev 
sendt ud for at dæmpe. Der var dog nogle unge 
der ikke var på Rock’n’Roll vognen, men i stedet 
iført plusfors og lange sportsstrømper, pigerne i 
stramme lange bukser og overstore sweatere gik 
i jazzklubber.

En stærk tiltro, til at fremtiden ville blive bedre 
end fortiden, var til gengæld et fælles træk for 
1950’ernes danskere. Det forekom tilsyneladende 
at være helt sikkert, at rationalitet og fornuft i sid-
ste ende ville sætte sig igennem, og at videnska-
ben med tiden ville løse de fleste problemer. Tiden 
var fuld af landvindinger. På det store fælles plan 
troede man eksempelvis, at stå lige for at kunne 
få uanede mængder næsten gratis energi gennem 
udnyttelse af atomkraft. I det daglige kunne alle 
nok håbe på en dag at få en god bolig, en bil, et 
køleskab og et tv. Det var den hedeste drøm. Ved 
indgangen til 1956 var der i Danmark kun 16.000 
tv-apparater. Ved årets udgang var tallet steget til 
65.000.

Skønt Danmarks Radio (DR) kun sendte på én 
kanal og havde en meget begrænset sendetid, 
havde fjernsynsmediet en magisk tiltrækning. I 
nogle steder af landet kunne man se Svensk TV, 
andre steder Østtysk TV. Et hjem med fjernsyn 
kunne regne med god søgning.  Typisk for tiden 
demonstrerede det ny medium stærkest sin gen-
nemslagskraft i den kolde krigs tjeneste. Efter 
den sovjetiske invasion af Ungarn i 1956 blev den 
folkekære revydirektør Volmer Sørensen i marts 
1957 vært for tre shows i tv og radio. Formålet 
var at indsamle penge til fordel for de ungarske 
flygtninge, og programmerne lagde gaderne øde 
tre lørdage i træk. En gang om ugen vendte Otto 
Leisner plader i TV. Var man endnu kun til Radio, 
kunne man bl.a. høre radiospillet Sivaskriget. Og 
den kendte grønlandsfarer Peter Freuchen vandt 
quiz-millioner i USA. Det var dengang med FDB 
designer møbler og lege figurer tegnet af Jørgen 
Klevin bag på Davre Havregryn – lige til at klippe 
ud. 1950erne gik mod enden og jeg blev teenager.
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Referat fra året s afdelingsmøder

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 1 og 3

Dato, 25. august 2016
Afdeling 1 Nylandsvej og afdeling 3 Rødeledsvej

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Torben Olsen, Erik Rasmussen, Svend Muhlig, Lars 
Kalmar

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Bente Kjær

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 1  24 31
Afdeling 3  2 2

Dagsorden

1) Valg af dirigent / Bente Kjær valgt

2) Beretning for perioden siden sidste møde v/Tor-
ben Olsen
Torben Olsen aflagde beretning. 
Forespurgte forsamlingen om indledning af dia-
log om sammenlægning af flere afdelinger. Flere 
havde spørgsmål om dette. Positiv indstilling.
Beretning godkendt.

3) Godkendelse af driftsbudget for 2017, samt ori-
entering om regnskab for 2015.
Driftbudget afdeling 1: Vedtaget.
Driftbudget afdeling 3: Vedtaget.

4) Indkomne forslag
Forslag 1) Montering af højvandslukke på afløbs-
ledninger. Dansk Skybrud fremlagde projekt.
For. Enstemmigt vedtaget.
Forslag 2) Opsætning af hæk mellem lejemålene. 
Forslag forkastet.
Forslag 3) Regnskabskyndig fremlægger budget. 
Besluttet at inspektør tager sig sammen og øver 
sig til næste møde.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er:
Svend Muhlig, Nylandsvej 51, Erik Rasmussen, Rø-
deledsvej 3, st.th., og Dorthe Rasmussen, Nylands-
vej 29. Alle genvalgt.

6) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen: 
Ulla Clausen, Nylandsvej 20 og Jørgen Tommerup, 
Nylandsvej 57 valgt.

7) Eventuelt. Snak om parkeringskultur på Ny-
landsvej.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 4 - Brydevej 

Dato,  24. august 2016
Afdeling 4, Brydevej

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Grete Hansen, Lars Rasmussen

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Inger Christensen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 4  8 9

Dagsorden

1) Valg af dirigent / Inger Christensen

2) Beretning siden sidst. Formand Grete Hansen 
aflagde beretning. Godkendt.

3) Regnskab 2015 og Budget 2017 ved John Tofting.
Godkendt.

4)Indkomne forslag.
Forslag 1.1: Udskiftning af tagbelægning. Finan-
sieres ved lånoptagning over 30 år.
For: 16 Imod: 0.  Forslag vedtaget.
Forslag 1.2: Nyt på legepladsen. Græs, fliser, blom-
ster. (Ny tegning laves).
Der vedtages en økonomisk ramme på kr. 100.000, 
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som også skal omfatte nyt legehus som i forslag 
2.2. Forslag vedtaget.
Forslag 2.1: 2 lindetræer på bagside ud for nr. 25 
fældes.
For: 8 Imod: 2.  Forslag vedtaget.
Forslag 2.3: Hybenbuske fortil fjernes, og erstattes 
med buske som øvrige.
For: 0 Imod: 9. Forslag nedstemt.
Forslag 2.4: Der laves et skab til flaget. Enstem-
migt vedtaget.
Forslag 3.1: Der ønskes udskiftning af vinduesglas 
i toiletter mod Brydevej, da de er for gennemsig-
tige.  Forslag trukket.
Forslag 3.2: Fældning af træer ved siden af Toms 
garage.
Er behandlet i tidligere forslag.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er: 
Peter Svendsen, Brydevej 21 st.th.
Genvalgt.

6) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 
Per Henriksen nr. 25, st.tv. valgt som 1. suppleant, 
og Inger Christensen, Brydevej 23, 2.tv. valgt som 
2. suppleant.

7) Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet. 
Ingen valgt.

8) Eventuelt
Bedre sortering af affald efterlyses. Der opfordres 
til at læse folder fra Kommunen.
Trappevask for dårlig kvalitet. Trappetrin ikke 
rene efter trappevask. Firma kontaktes. Skal ge-
nerelt være renere.
Afløb ved altaner løber over ved nr. 25. Afløb kon-
trolleres for eventuelle skader.

Afskrift af Beslutningsprotokol
Afdeling 5 og 6

Dato, 31. august 2016 
Afdeling 5 og 6 Glentevej

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Anne Jørgensen

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Anne Jørgensen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 5  20 27
Afdeling 6  8 9
Dagsorden

1) Valg af dirigent / Anne Jørgensen

2) Afdelingens beretning for perioden.
Ingen beretning.

3) Godkendelse af afdelingens driftbudget 2017.
Afd. 5.  Vedtaget.
Afd. 6. Vedtaget.

Regnskaber 2015 blev præsenteret.

4) Indkomne forslag
Forslag 1  a,b,c) Vaskeri: Diverse ændringer i pro-
grammet.
Elektrolux er på sagen som hovedsageligt er løst. 
Kontakt inspektør ved yderligere problemer.
d) Udskiftning af lamper i kældre.
Forslag vedtaget.
Forslag 2)
2.1: Antal medlemmer i afdelingsbestyrelse.
Der skal vælges 5 medlemmer, som tidligere ved-
taget.
2.2: Fælleshuset. Intet besluttet.
2.3: Instruktioner ophænges i vaskeri. Vedtaget.
Forslag 3) Divese målere på vaskemaskiner i afd. 
6.
Tages op på næste ordinære afdelingsmøde. El-
ler undersøges før mødet. Eventuelt fordeles el-
forbrug pr. hus. Mange regnskaber skal etableres 
i afdelingen.
Forslag 4)
4.1: Afd. 6 holder deres eget afdelingsmøde.
Forslag trukket.
4.2: Hvorledes beregnes udgiften på fælles vand i 
kælder afd. 6.
Der beregnes 50% til hvert lejemål. Ingen afstem-
ning.
4.3: Tidligere formand har stemt.
Dirigent forklarede. Ingen afstemning.
4.4: Håndværkerregninger er for dyre.
Dirigent forklarede. Ingen afstemning.
Forslag 5) Nye kældervinduer i afd. 6.
Er vedtaget i budget 2017.

5) Fast punkt: Valg af bestyrer til festlokale.
Anni Favilla valgt.

6) Valg af afdelingsbestyrelsesformand
Christian Yde, Glentevej 12 st.tv. valgt

7) Valg af afdelingsbestyrelse:
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Ingen ønsker at opstille. Afdeling fortsætter uden 
bestyrelse.

8) Udgår

9) Valg af indtil 3 medlemmer og suppleant til re-
præsentantskabet.
Valgte: Anni Favilla, nr. 17 st.th. og  Christian Yde, 
nr. 12 st.tv.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 7 – St. Byhavevej

Dato, 8. september 2016
Afdeling 7, St. Byhavevej

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Erik Bang Boesen, Karsten Brandt

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Camilla Melin, Ulla Poulsen, Jeanette Hingebjerg

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Verner Hansen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 7  18 19

Dagsorden

1) Valg af dirigent / Verner Hansen

2) Beretning for perioden v/ Camilla Melin.
Vedtaget enstemmigt.

3) Regnskab 2015 og Budget 2017 ved Karsten 
Brandt.
Orientering om regnskab 2015..
Godkendelse af budget 2017. Vedtaget.

4)Indkomne forslag
Forslag 1: Etablering af cykelskure.
Forslag 2: Botanisk udsmykning.
Afstemning begge forslag: For: 24 Imod: 6. Beg-
ge forslag vedtaget.
Forslag 2, vedtaget uden skærver, og eventuelt 
færre kummer. Beløbet tages af henlæggelsen.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er: 
Jeanette Hingebjerg, St. Byhavevej 2, 1. th. 
Genvalgt.

7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Anne Lise Nielsen, nr. 18 st.tv. valgt som 1. sup-
pleant
Preben Madsen nr. 10 st.tv.. valgt som 2. supple-
ant

8) Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet. Afdelingsbestyrelsen valgt. 

9) Eventuelt.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 8

Dato, 7. september 2016 
Afdeling 8, Strynøvej og Lyøvej

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt, John Andersen

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Poul Erik Pedersen, Sheila Gosvig, Helle Sørensen, 
Henrik Kay, 

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: John Andersen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 8  21 21

Dagsorden

1) Valg af dirigent / John Andersen 

2) Beretning for perioden. 
Beretning vedtaget.
3) Godkendelse af driftsbudget for 2017, samt ori-
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entering om regnskab for 2015 v/Karsten Brandt.
Budget vedtaget.

4) Indkomne forslag
Punktet udsættes til Ekstraordinært møde, da 
ikke alle har modtaget de indkomne forslag.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesformand, på valg 
er: Poul Erik Pedersen, Strynøvej 13, 1. th.
Genvalgt. 

6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på 
valg er:
Henrik Kay, Lyøvej 20
Kate Bondo, Strynøvej 17, 1. tv.
Valgte er: Susan M. Olesen, Strynøvej 2, 1. th. og 
Signe Jacobsen, Strynøvej 14 st.tv.

7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 
Valgte:
1. suppleant: Betina K. Rosenkjær, Strynøvej 7 
st.tv.
2. suppleant: Marlene Pedersen, Strynøvej 6 st.tv.
3. suppleant:Annette Tønder Kristensen, Strynø-
vej 20, 2. tv.

8) Valg af indtil 3 medlemmer og suppleanter til 
repræsentantskabet.
Bo Henriksen, Strynøvej 17. st.tv.,  Frank Rasmus-
sen, Strynøvej 19, st.tv. og Signe Jacobsen, Stry-
nøvej 14 st.tv. valgt.

8) Eventuelt.
Debat renovering.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 9

Dato,  6. september 2016
Afdeling 9, Bispeløkken/Priorvej

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Lars Bassøe Neshamar, Poul Erik Jensen, Jens A. 
Person

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt

Sekretær: Karsten Brandt og Thomas Jeppesen
Dirigent: Thomas Jeppesen
Stemmeberettigede husstande og personer

Afdeling 9:  12 15

Dagsorden

1) Valg af dirigent / Thomas Jeppesen.

2) Beretning for perioden siden sidste møde ved 
Lars Bassøe Neshamar.
Stikord: Ny bestyrelse forsøger åbenhed. Mark-
vandringer, beskæringer af træer og buske.
LED-lamper. Opslagstavler i opgange. Trappevask. 
TV & internet udbyder.
Beretning vedtaget.

3) Regnskab 2015 og Budget 2017 ved Karsten 
Brandt
Regnskab gennemgået. Budget 2017 vedtaget.

4) Indkomne forslag
Forslag 1: Ønsker etablering af online booking i 
vaskerierne.
Afstemning: 18 stemmer imod. Forslag forkastet.
Forslag 2: Isolering af radiatornicher.
Afstemning: 19 stemmer for. Forslag vedtaget.
Forslag 3: Udskiftning af tagvinder udskydes til 
taget skal skiftes.
Afstemning: 22 stemmer for. Forslag vedtaget.
Forslag 4: Ønske om fast gårdmand 37 t. ugentlig. 
Betyder huslejestigning på 2 % svarende til ca. 85 
kr. pr. lejemål.
Afstemning: 16 stemmer for og 6 stemmer imod.
Forslag vedtaget.
Forslag 5: Ændring af råderets katalog skema D. 
Montering af flydende tyndpladegulve på eksiste-
rende gulve. Ændres fra ”forandring” til ”forbed-
ring” Forslag vedtaget.

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er:
Jens A. Person, Priorvej 5, 1. tv.
Susanne Frost, Bispeløkken 8, 2. th. er valgt. 

6) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Anne Hald Jensen, Bispeløkken 10, 1. tv. valgt.

7) Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet.
Valgt: Poul Erik Hald, Lars Bassøe Nesharmar, Su-
sanne Frost.

8) Eventuelt.
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Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 10 og 17

Dato, 25. august 2016
Afdeling 10 Struebjerg og afdeling 17 Svendborg 
Bo

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede afdelingsbestyrelsen:
Karin Tangager, Gitte Rasmussen, Steen Mørk

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
John Andersen, Steen Mørk

Sekretær: Steen Mørk
Dirigent: William Bentzon

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 10  6 6 
Afdeling 17  8  
Dagsorden

1) Valg af dirigent / William Bentzon valgt.

2) Beretning for perioden siden sidste møde v/ 
Steen Mørk. Godkendt.

3) Driftsbudget for 2017, samt orientering om 
regnskab 2015 ved John Andersen.
Afd. 17: Regnskab taget til efterretning. Budget 
vedtaget
Afd. 10: Regnskab taget til efterretning. Budget 
vedtaget.

4) Indkomne forslag.
Forslag 1) Tagudskiftning m.m.
Nedstemt med 4 stemmer for
Forlag 2) Bestyrelsen ønsker afdelingsmødets ac-
cept til at gå i dialog med afdelingerne Nylandsvej 
og Rødeledsvej vedrørende en sammenlægning.
Forslag vedtaget.
 
5) Valg af afdelingsbestyrelsesformand, på valg 
er: Steen Mørk, St. Byhavevej 53. 
Genvalgt.

6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er:
Gitte Rasmussen, Struebjerg 3.
Genvalgt.

7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Claus Jørgensen, Struebjerg 9 og Frank Henriksen, 
Struebjerg 5 valgt.

8)Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 
Karin Tangager, Gitte Rasmussen og Frank Hen-
riksen valgt..

9) Eventuelt.
Nyborgvej 223-225: Astfalt  skal efterses.
Afd. 10: Hvem ejer stien i deres baghave.
Afd. 10: John Tofting og Steen Mørk skal besigtige 
køkkener.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 11

Dato,  6. september 2016
Afdeling 11, Munkevænget og Glarmestervej

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Uffe Christiansen, Anne Dorthe Larsen

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
John Andersen

Sekretær: Torben Petersen
Dirigent: John Andersen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 11  18 21 

Dagsorden

1) Valg af dirigent / John Andersen

2) Beretning for perioden siden sidste møde ved 
Uffe Christiansen.
Beretning taget til efterretning.

3) Orientering om Regnskab 2015 og godkendelse 
af Budget 2017 ved Karsten Brandt.
Budget 2017 vedtaget .
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4) Indkomne forslag.
Forslag 1: Isolering af radiatornicher.
Vedtaget.
Forslag 2.1: Ønsker gadefest i 2017.
Forslag vedtaget, festudvalg forsætter planlæg-
ning.
Forslag 2.2: Ønsker om fest-/fælleslokale.
Der arbejdes videre med forslaget.
Forslag 3.1: Ønsker bedre rengøring, licitation af 
3 selskaber.
Vedtaget.
Forslag 3.2: Vinduespudsning én gang om måne-
den til alle.
Nedstemt.
Forslag 3.3: Ønsker fælleshus.
Udgår, behandlet under punkt 2.2.
Forslag 4: Fjernelse af hække ved p-pladser udfor 
nr. 9-11-13.
Vedtaget. 1 imod.
Forslag 5: Brugerhus. Udgår behandlet under pkt. 
2.2.
Forslag 6: Udgår

5) Valg af afdelingsbestyrelsesformand, på valg 
er: Uffe Christiansen, Munkevænget 12, 2. tv.
Genvalgt.

6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er: 
Anne Dorthe Larsen, Munkevænget 12, 2. tv.
Genvalgt.

7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Therese Andersen, Munkevænget 5 st.th. valgt 
med 19 stemmer og
Peter Rasmussen, Munkevænget 12, 1. tv. valgt 
med 16 stemmer

8) Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet.
Valgte: Uffe Christiansen, Anne Dorthe Larsen, 
Robert Vejhe, Munkevænget 2, 2. th.
Som suppleant valgtes Therese Andersen.

Eventuelt.

Referat af afdelingsmøde i 
Afdeling 12

Dato 20. september

Afskrift af beslutningsprotokol fra afdelingsmø-
det vil blive omdelt seperat til lejerne i afdeling 12

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 13

Dato, 6. september 2016
Afdeling 13, Sanddalsparken

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Carlo Christensen, Rita Finsen Bour-Hil,  Anne Jør-
gensen, Leif Reuther

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Anne Jørgensen

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Anne Jørgensen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 13  16 17

Dagsorden

1) Valg af dirigent / Anne Jørgensen .

2) Beretning for perioden ved Carlo Christensen. 
Udskiftning resterende vinduer. Betongulve på 
svalegang repareret. Skiftet post i nr. 13. 2 nye 
sandkasser. Beplantning renoveret. Tørrestativer 
malet. Ny klipper indkøbt.
Kommentarer fra salen: Oprydning cykler v. nr. 
11-12-13. Spørgsmål til låsesystem. Døre skal altid 
være låst. Ros til gårdmændene. Beboere henlæg-
ger mange ting i området. Der ryddes op i hen-
satte cykler. Barnevogne hører til i barnevogns-
rum. Lugt af benzin i kældrene. Ulovlig parkering 
– tilkald politi. Grillpladser kommer. Træ ved nr. 5 
plantes. Røgalarmer i opgange. Striber på vejen – 
offentlig. Regn Sct. Hans dag – vand i fælleslokale.
Beretning vedtaget.

3) Godkendelse af budget 2017 og orientering om 
regnskab 2015.
Budget godkendt.

4) Indkomne forslag
Forslag 1: Mulighed for at leje gildesalen på time-
basis. F.eks. 4-6-8 timers varighed til en reduceret 
pris.
Afstemning:  For  12 Imod 16
Forslag nedstemt.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesformand, på valg 
er: Carlo Christensen, Sanddalsparken 3, 2. th.
Carlo Christensen genvalgt.
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6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er:
Rita Bour-Hil, Sanddalsparken 3, 1. tv. og Dosta 
pedersen, Sanddalsparken 10 st.th.
Rita Bour-Hil genvalgt. Børge Jørgensen, Sand-
dalsparken 8, 1. th. valgt.

7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Steffen Gottfredsen, Sanddalsparken 13, 2. tv.

8) Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet.
Bestyrelse udpeger 3 personer fra bestyrelsen.

8) Eventuelt.
Der indhentes 3 nye tilbud på trappevask. Nogle 
fliser på trappesten skal repareres eller fastlimes 
ved nr. 5, Eventuelt plantekasser på plænerne. 
Plantekasser ved nr. 18 og 19 tilhører demensaf-
delingen..

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 14 Skovparken

Dato, 7. september 2016 
Afdeling 14, Skovparken 

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen: Finn Rasmus-
sen, Brian Petersen, Ulla Lassen, Jette Duchen, 
Tommy Rolin Hansen, Karina Frederiksen, 

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
 Erik Bang Boesen, Jørgen Berg Jensen

Sekretær: Bente Kjær
Dirigent: Jørgen Berg Jensen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 14  112 130

Dagsorden
1) Valg af dirigent / Jørgen Berg Jensen

Forsamlingen besluttede at flytte punkt 4 frem til 
punkt 3.

2) Beretning for perioden siden sidste møde – her-
under orientering om den boligsociale helheds-
plan
Beretning fremlagt af Finn Rasmussen. Beretning 
godkendt.

Orientering om Den Boligsociale Helhedsplan ved 
Mette Østerberg og Bente Kjær.

3) Indkomne forslag
Valg af antenneleverandør.
Kort orientering af administrationschef Thomas 
Jeppesen.
Stofa valg med 180 stemmer. 34 stemmer for You-
See og 4 blanke stemmer.
Forslag 1: Opsætning af tørrestativ i enhed 30. 
Forslag vedtaget.
Forslag 2: Ønske om en årlig tur til et sommerland.
Forslag vedtaget – dog under forudsætning af at 
beboerfesten fastholdes.
Forslag 3: Ønske om etablering af motorcykel op-
bevaringsmulighed.
Afdelingsbestyrelsen arbejder på en løsning.
Forslag 4: Ønske om afskærmning af lys over post-
kasser. Besluttet at varmemesteren udarbejder et 
forslag.
Forslag 5: Klyngehusene: Der ønskes indført pligt 
til at holde sin have.
Der er allerede pligt til at holde haven, og der skal 
stiles skriftlig klage til SAB eller kommunen.

Forslag 6: Kyngehusene: Der ønskes udarbejdet 
principtegninger vedr. opførelse af overdæknin-
ger af terrasse og udhuse i haverne Overslag ud-
gift 25.000 kr., samt ændring af Råderetskataloget 
således, at ovennævnte overdækninger og skure 
kan finansieres af afdelingen med en afskrivning 
på 10 år.
Forslaget vedtaget.

4) Orientering om regnskab 2015 og forslag til 
driftbudget 2017 ved John Tofting.
Driftbudget vedtaget.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på 
valg er:
Karina Frederiksen, Byparken 9 C
Mogens Petersen, Marslevvej 63 st.th.
Brian Pedersen, Ørbækvej 48, 1. tv.mf.
Brian Pedersen valgt med 104 stemmer. Karina 
Frederiksen valgt med 89 stemmer og Finn Kaster, 
Marslevvej 47 st.th. valgt med 65 stemmer.
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7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
1. suppleant: Kaj Riber
2. suppleant: John Lauridsen, Marslevvej 37 st.th.
3. suppleant: Bettina Larsen, Marslevvj 51, 1. tv.

8) Valg af indtil 3 medlemmer til repræsentant-
skabet og suppleanter
Karina Frederiksen, Brian Pedersen og Jette Du-
chen valgt.
Ulla Lassen valgt som suppleant.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 15

Dato, 15. august 2016
Afdeling 15, Hjortøvænge

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Henning Jensen, Dorthe Jensen, Henriette Holst

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt, Erik Bang Boesen

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Verner Hansen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 15  8 12

Dagsorden

1) Valg af dirigent / Verner Hansen.

2) Beretning for perioden ved Henning Jensen.
Beretning godkendt.

3) Orientering om regnskab 2015 ved Karsten 
Brandt
Forelæggelse af budget 2017. Budget vedtaget.

4) Indkomne forslag
Ingen forsalg, punktet udgår.

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er 
Dorthe Jensen, Hjortøvænge 18. Genvalgt

6) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Valgte: Jeanne Bay, Hjortøvænge 6 for 1 år  og Lyk-
ke Antonsen, Hjortøvænge 10 for 2 år.

7)   Valg af medlemmer og suppleant til repræsen-
tantskabet.  Flemming Bay, Hjortøvænge 6 valgt.

9) Eventuelt

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling  18

Dato, 30. august 2016
Afdeling 18 Bregnegårdshaven, -parken og –væn-
get.
Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Steen Hyldgaard, Jan Rolfsted, Bent Bering, Mi-
chael Frænde

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
John Andersen

Sekretær: John Tofting
Dirigent: John Andersen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 18  27 30 

Dagsorden

1) Valg af dirigent/ John Andersen 

2) Beretning for perioden ved Steen Hyldgaard .
Julemøde, sommerfest. Flere børnefamilier 
indflyttet. Brændt lejemål. Grønne områder i 
Br.haven. Asfaltering udføres snarest. inklusive 
opmærkning af p-båse. Miljøstationer har været 
på tale.
Beretning godkendt.

3) Godkendelse af driftsbudget 2017 ved John 
Tofting. Godkendt
Orientering om regnskab 2015. Godkendt.

4) Indkomne forslag.
Forslag 1: Ændring af tekst i husorden: ”Udekatte 
skal være neutraliseret, dvs. enten kastreret eller 
steriliseret”.
Forslag vedtaget.
Forslag 2: Bord-bænkesæt i Br.parken 18-50 inklu-
sive fliser ønskes. Forslag vedtaget.
Forslag 3: Glas i vindfang udskiftes med glas med 
solafskærmning. Kr. ca. 80.000.
Afstemning:  For 35. Forslag vedtaget.
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Forslag 4: Indkøb af musik-/mikrofonanlæg. Be-
løbsramme 10-15.000 kr.
Afstemning: For  19 Imod  29.  Forslag forkastet.
Forslag 5: Indkøb af telt til afdeling, til f.eks. grill-
fester, loppemarked m.m. Beløbsramme kr. 5.000.
Afstemning: For  25 Imod  21.  Forslag vedtaget.
Forslag 6: Etablering af svævebane, trampolin. 
Tidligere vedtaget kr. 50.000.
Svævebane etableres.
Forslag 7: Etablering af nye badeværelser. Der ar-
bejdes videre med projekt.
Afstemning: For  14 Imod  36. Forslag forkastet.
Forslag 8: 
8.1: Nyt navn til området: ”Bregnegården”. Forbe-
hold for officiel godkendelse af navn. 
Afsteming: For  48 Forslag vedtaget.

8.2:Fælleshuset får et navn. Forslag fra beboere til 
bestyrelse.
Der arbejdes videre med forslaget.
8.3: 1 årlig hovedrengøring af fælleshusets køk-
ken.  Forslag vedtaget.
8.4: Der indkøbes mere service til min. 50 perso-
ner. Der indkøbes iht. liste i forslag nr. 9. Værtinde 
indkøber.
Forslag vedtaget. Bestyrelser arbejder med sagen.
8.5: Service til beboerhus ændres i antal til 55. 
Forslag udarbejdes mht. antal.
Forslag vedtaget. Bestyrelsen arbejder med sagen.
Forslag 9: Ordensreglement til fælleshuset.
”Ro klokken 24.00”. Efter kl. 24.00 foregår festen 
inden døre med lukkede vinduer og døre.
Vedtaget.
Parkering ved fælleshus. Ikke vedtaget.
Inventarliste: se forslag 8.4 pg 8.5.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er:
Jan Rolfsted, Bregnegårdsparken 42
Michael Frænde, Bregnegårdsparken 30.
Begge genvalgt.

6) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 
Bodil Hornemann, Br.gårdsparken 36,  valgt som 
1. suppleant og
Dennis R. Larsen, Br.gårdshaven 14, valgt som 2. 
suppleant

7) Valg af indtil 3 medlemmer og suppleanter til 
repræsentantskabet.
Steen Hyldgaard,  Michael Frænde og Poul Sch-
midt valgt.
Suppleanter:
1.  Kjeld Andersen, 2.Marian Højsgård, 3. Bent Be-
ring.

9) Eventuelt.
Knud ønsker ikke at fortsætte med vedligehold af 
petanque-bane. Oplæg til konkurrence fra Marian 
Højsgaard. Bord-/bank sæt ved nr. 23 lovet tidlige-
re – inspektør undersøger. Beskæring af kastan-
jetræ, grene hænger ind over haverne. Inspektør 
undersøger.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 19

Dato, 16. august 2016 
Afdeling 19 Søsterhaven

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Karina Jensen, Majbritt Nielsen og Dorthe Chri-
stensen

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Karsten Brandt

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 19  18 20

Dagsorden

1) Valg af dirigent / Karsten Brandt

2) Bestyrelsens beretning for perioden siden sid-
ste møde /ved Karina Jensen
Godkendt.
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3) Regnskab 2015 og Budget 2017 ved Karsten 
Brandt.
Budget vedtaget.

4) Indkomne forslag
Forslag 1: Ønske om max. 2 indekatte.
Afstemning: For  19 Imod  17.
Forslag ændret: ”Det tilladt at holde max. 2 inde-
katte i Søsterhaven. Katte skal føres i snor uden-
for. I øvrigt gælder samme regler som for hunde 
jævnfør husorden”.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er:
Dorthe Christensen, Søsterhaven 13. Genvalgt.

7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
1. suppleant: John Larsen, Søsterhaven 20, og 2. 
suppleant: Preben Knudsen, Søsterhaven 5 valgt.

8) Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet.
 Majbritt Nielsen, Karina Jensen og John Larsen 
valgt.
Suppleanter: Preben Knudsen og Dorthe Christen-
sen.

9) Eventuelt.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 20

Dato, 15. september 2016 
Afdeling 20, Wiggers Park

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
John Andersen, Karsten Brandt

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Claus Andersen, Emil Pedersen, Thomas De Lo-
renzi

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: John Andersen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 20  36 43

Dagsorden

1) Valg af dirigent /John Andersen

2) Beretning for perioden siden sidste møde v/
Emil Pedersen.
Beretning taget til efterretning.

Indlæg fra administrationschef Thomas Jeppesen.

3) Regnskab 2015 samt budget 2017 ved Karsten 
Brandt.
Budget vedtaget.

4) Indkomne forslag
Orientering vedrørende formand Claus Andesen, 
der på grund af sygdom overlader formandspo-
sten til Emil Lars Petersen de næste 6 mdr.
Forslag 1: Ønske om at bestyrelsen udvides fra tre 
til fem medlemmer. 
Forslag trukket.
Forslag 2: Regler for husdyr ønskes ændret til to 
kæledyr, 2 katte eller 2 hunde eller 1 kat og 1 hund.
Afstemning: For 32 Imod 31.
Forslag vedtaget.
Forslag 3: Husregler for soverum i Skovly, ønskes 
ændret til:
Husdyr ikke tilladt. Rygning forbudt.
Afstemning: For 32 Imod 2.
Vedtaget.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er:
Thomas de Lorenzi, Wiggers Park 24.
John Madsen, Wiggers Park 81 st. valgt.

6) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Jens K. Madsen, Wiggers Park 127 valgt.

7) Valg af indtil 3 medlemmer og suppleant (er) til 
repræsentantskabet.
Claus Andersen, Emil Pedersen og John Madsen.

Suppleant: Anders Skov, Wiggers Park 111

9) Eventuelt.

Referat af afdelingsmøde i 
Afdeling 21

Dato 19. september

Afskriften af beslutningsprotokol fra afdelings-
mødet vil blive omdelt seperat til lejerne i afde-
ling 21
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Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 22

Dato, 7. juni 2016
 Afdeling 22, Sofielund
Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Per Joensen, Erik Westh, Jens Bundgaard

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Jørgen Berg Jensen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 22  31 41

Dagsorden

1) Valg af dirigent / Jørgen Berg Jensen valgt.

2) Beretning for perioden ved Per Johnsen. Beret-
ning godkendt.

3) Regnskab for 2015 og driftsbudget for 2017 ved 
Karsten Brandt.  Budget godkendt.

4) Indkomne forslag
Forslag A: Forslag om at der opsættes en bænk. 
Forslag trukket tilbage.
Forslag B: Bump ønskes fjernet.
1) Store bump: Vedtaget at store bump fjernes.
2) Små bump:  Afstemning:   For:  42 Imod : 
21. Små bump fjernes.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesformand og med-
lemmer på valg er: 
Formand Per Johnsen, Sofielund 4
Jørgen Jørgensen, Sofielund 66
Erik Westh, Sofielund 12
Alle genvalgt.

6 ) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Bent Pedersen, Sofielund 62, valgt som 1. supple-
ant. Lenna Nielsen, Sofielund 22, valgt som 2. sup-

pleant.
7) Valg af medlemmer og suppleant til repræsen-
tantskabet.
Per Johnsen valgt med 54 stemmer, Steen Jørgen-
sen valgt med 47 stemmer og Arne Christensen 
valgt som suppleant med 40 stemmer.

8) Eventuelt.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 23 – Trollemosen /
Trollehøj og Frøavlen

Dato, 21. juni 2016
Afdeling 23, Trollemosen, Trollehøj og Frøavlen 

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Ingen afdelingsbestyrelse

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Karsten Brandt

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 23  5 5 

Dagsorden

1) Valg af dirigent / Karsten Brandt
 
2) Afdelingens beretning v/Karsten Brandt
Godkendt.

3) Orientering regnskab 2015. Fremlæggelse af 
budget 2017 v. Karsten Brandt
Budget vedtaget enstemmigt.

4) Indkomne forslag.
Forslag om at fælde fyrretræ ved nr. 20, samt æb-
letræ stynes eller fjernes.
Vedtaget enstemmigt.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesformand.
Ingen opstillet. Punkt 5-6-7-8 udgår.

9) Eventuelt
Se på terrassebrædder og terrassefliser.



17

Som SAB-Nyt skrev i sidste nummer, er der igang-
sat en udskiftning af tage og kviste i afdeling 8 – 
Strynøvej. Desværre har opstarten været præget 
af en del problemer. Blandt andet har der været 
udfordringer omkring den præcise placering af 
varmerørene, og de nye kviste i 2. sals lejlighe-
derne har det været svært at få monteret til alles 
tilfredshed.
 
Det har også vist sig at håndværkernes arbejde 
– særligt i 2. sals lejlighederne – har været mere 
omfattende end forudset. Derfor har SAB også be-
sluttet at alle lejere på 2. sal kompenseres med én 
måneds leje.

Opstartsproblemerne med rørføringen og mon-
teringen af de nye kviste har endvidere haft den 

konsekvens, at tids-
planen er skredet – 
og derfor har lejer-
ne i afdelingen også 
oplevet, at de har 
fået mange infor-
mationer – også in-
formationer som ef-
terfølgende har vist 
sig ikke at holde, og 
så er det også kom-
met bag på mange, 
hvor omfattende ar-
bejdet egentlig er.

”Som vi ser det, så    
bærer mange parter 

i denne renovering et an-
svar, ” siger inspektør Kar-
sten Brandt til SAB-Nyt og 
fortsætter: ”SAB’s rådgi-
vere har ikke været skarpe 
nok i opstartsfasen, og har 
derfor ikke været kvikke 
nok til at fange problemer-
ne. Håndværkerne har væ-
ret presset af tidsplanen, 
og har derfor især i starten 
ikke været gode nok til at 
rydde op og gøre rent ef-
ter sig. Og lejerne i afdelin-
gen har desværre ikke alle 
overholdt de aftaler der er 
indgået omkring klargø-
ringen til håndværkerne, 
aflevering af nøgler med 
videre. Og vi i SAB har ikke i alle tilfælde været 
gode nok til at kommunikere direkte med den en-
kelte lejer i afdelingen.”
 
SAB’s inspektør Karsten Brandt håber at de kom-
mende måneder af renoveringen på Strynøvej for-
løber bedre. ”Jeg vil gerne opfordre lejerne i af-
delingen til, at overholde de aftaler vi laver med 
dem. Jeg kan sagtens forstå, at man får lyst til 
at modarbejde processen – særligt, hvis man har 
oplevet at andre aftaler ikke overholdes, men det 
hele bliver bare endnu mere kompliceret og arbej-
det forsinkes yderligere, når der ikke er gjort klart 
til, at håndværkerne kan arbejde sådan som det er 
aftalt.” 

Udskiftning af  tage og k viste på
Str ynøvej giver problemer

SAB kan ikke godkende 
denne rørføring.

Sådan skal en 
korrekt rørføring 
laves.
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Kort & godt

Efterårshilsen fra Solsikkevej

Så er afdelingen i gang med at få nye køkkener, og 
det er Tvis, som er levandør. 

Der var møde i Skovbyhus mandag den 11. august 
kl. 19, hvor man kunne vælge 4 farver på elemen-
ter og køkkenbord. Ligeledes var der nogle tilvalg, 
som man så selv skulle betale.
Der blev sat et prøvekøkken op i nr. 77 .

Referat af afdelingsmødet den 19. september 2016 
vil blive omdelt seperat til lejerne i afd. 21.

Venlig hilsen bestyrelsen:
Bernt, Birgit & Jonna

Aktive i Munkevænget

Efter en veloverstået og vellykket ”vejfest” er det 
nye fest- og aktivitetsudvalg, der tæller fem bebo-
ere med Tove Arenfeldt som tovholder, gået i gang 
med at planlægge nye aktiviteter. 

De to første er med start i år, - og det bliver en 
håndarbejdsklub med blandt andet patchwork og 
strik. Herefter bliver det i forbindelse med julen, 
hvor der vil blive arrangeret dage med juleklip.

Knivstik i Wiggers Park

En lejer i Wiggers Park blev den 30. august vare-
tægtsfængslet i fire uger, efter at lejeren dagen 
før havde været involveret i et knivstikkeri. Leje-
ren er sigtet for vold af særlig rå og farlig karakter.

Et par dage efter valgte SAB at ophæve lejeaftalen 
med den pågældende lejer. Det er nu op til foged-
retten at bedømme sagen og afgøre, hvorvidt leje-
ren skal fraflytte sit lejemål. 
Fogedretten har endnu ikke fastsat en dato for sa-
gens behandling. 

Populært loppemarked

Beboerne på St. Byhavevej har gentaget succes-
sen med et sommer-loppemarked, og det fungerer 
med god opbakning både som handels og socialt 
arrangement.

- Det er dejligt, at så mange slutter op om det, si-
ger afdelingsformand Camilla Melin. Der er man-
ge, som gerne vil have en stand, og der kommer 
mange og besøger loppemarkedet. Der kommer 
også en del andre beboere, som møder op om-
kring hyggen ved fællesskabet, og det er dejligt. 
Det er samtidig med til at styrke fællesskabet i 
afdelingen.

Tur ned over grænsen

Bestyrelsen på St. Byhavevej er i øjeblikket i sam-
arbejde med andre bestyrelser i området ved at 
arrangere en tur ned over grænsen, - og det er po-
pulært for både ældre og børnefamilier i området.

- Det skal være en hyggetur, hvor vi kommer hin-
anden ved på en anden måde, siger afdelingsfor-
mand Camilla Melin. Det er en Tysklandstur med 
julemarked i Flensborg og en handelstur.
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SAB - Ny t :  Rettelse fra 
Steen Jørgensen

Rettelse

I referatet fra det ordinære repræsentant-
skabsmøde blev Steen Jørgensen citeret for 
at sige, ”Giver vi efter for demokratiet, falder 
det hele.” Det var naturligvis ikke det, Steen 
Jørgensen sagde på mødet, men derimod at, 
”Hvis vi giver efter for dem der modarbejder 
demokratiet, falder det hele.”

Redaktionen beklager fejlen.

Regnvandsbassin klar til at 
holde Sofielund på det tørre

Trivselskonsulenten

Hvor der opstår gener fra høj musik, kan der ringes til politiet på telefon 114 hele døgnet rundt. Po-
litiet vil så  prioritere og om muligt tage kontakt til stedet, hvorfra musikken kommer. 
Denne kontakt kan være pr. telefon, hvorfor man ikke skal forvente at se politiet på stedet.

Ved klager, der altid skal være skriftlige, skal I huske at påføre jeres telefonnummer.  
Tak. Klager skal ske skriftligt til administrationen – enten via et almindeligt brev eller via en email 
sendt til post@sab.dk. Det er ikke nok at ringe eller sende en SMS.  
SAB behandler ikke anonyme klager.

Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 5. december

Der kommer mere vand der oppe fra skyerne 
- og det skaber flere problemer med fugt og 
oversvømmelser. Der arbejdes på afhjælp-
ning, og en af dem er regnvandsbassiner, - og 
det har de nu i afd. 22.

Regnvandsbassinet i Sofielund er færdigt og 
klar til at tage mod de store vandmasser, - og 
det kan det.

Der var problemer ved et skybrud først på 
sommeren, hvor bassinet blev hurtigt fyldt. 
Her fandt man ud af, at det var regnvandet fra 
kommunens bassiner, der løb tilbage og fyldte 
bassinet i Sofielund.

Problemet er blevet løst ved at kommunen har 
fået sat et højtvandslukke på ved brønden, 
hvor vandet fra Sofielund løber ud.

Personale ny t

Vagn Møllemand har valgt at gå på efterløn. Vagn 
havde sidste arbejdsdag den 1. september. Vagn 
var i mange år fast mand på renovationsbilen. Det 
sidste halve år arbejdede Vagn som gårdmand i 
afdeling 14 – Skovparken. Vagn ønskes alt mulig 
held og lykke i fremtiden, og takkes for indsatsen 
i SAB gennem 14 år.
 
SAB har ansat Martin Christensen til at hjælpe 
med at slå de store græsplæner i SAB. Martin er 
24 år og tager sideløbende 10. klasse på VUC.
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Hvad Hvornår Hvor 
Åben Rådgivning for beboere 
 
 

Torsdag kl. 14—16 eller efter  
aftale. 
 

Anemonen, Byparken 40 st. th. 

Aktivitets-puljen 
(Få støtte til din gode ide) 

Efter aftale  Anemonen, Byparken 40 st. th. 

Fritidsjobvejledning (styrk din frem-
tid, få et fritidsjob)  

Efter aftale 
 

Nymarksskolen 

Bydelsmor (hjælp andre kvinder!) Nyt uddannelsesforløb starter i 
oktober.  

Skovbyhus 

Mentor (hjælp til sprog, lektier, job-
søgning og meget mere) 

Efter aftale 
 

Anemonen, Byparken 40 st. th. 

Klub for skolebørn (lektiecafe) 
 

Onsdag kl. 16—18 Anemonen, Byparken 40. st. th, 

Zumba fitness for børn og  
Voksne  
 

Onsdag kl. 18.15—19.00 & 
19.15—20.00 

Gymnastiksalen, Nymarkskolen 

Multimotion (børn 6—12 år) Fredag kl. 16.30—18.00  Gymnastiksalen, Nymarkskolen 

Anonymt Helbredstjek ved  
sygeplejerske Birgitte Juul. 
 

Torsdag kl. 13-14 
 

Anemonen, Byparken 40 st. th. 

Gå-klub for kvinder Tirsdag kl. 10 Skovbyhus 

Kursus for forældre til store børn i to 
kulturer 
 

Tirsdag 4/10 og tirsdag 11/10 
kl. 16—19 
 
Mandag den 31/10 kl. 17—20 

Jægermarken 44, Gildesalen 

Kursuse i Lær at takle kroniske  
smerter 

Tirsdag den 25/10 kl. 10—12.30 
 
6 gange 
 

Jægermarken 44, Gildesalen 

Oversigt over efterårets aktiviteter under Fællessekretariatet for den  
boligsociale helhedsplan for Skovparken 2014—2017.  Alle aktiviteter er gratis at deltage i for beboerne i 
Skovparken.  
 
For mere information kontakt beboerkonsulent Bente Kjær: tlf.: bk@sab.dk eller 23 38 93 69 
Man kan også læse mere her: www.aktive–boligområder.dk 
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Orientering 
fra Anemonen
Byparken 40

Åbningstider i Anemonen
Jobcenteret - træffes mandage og onsdage fra 
kl. 12.00 – 15.00 og torsdage fra kl. 12.00 – 16.30

Familieafdelingen - Jeanette Ullum - træffes 
torsdage fra kl. 14.00 – 16.00 og udenfor åbnings-
tiden på tlf. 30 17 66 20

Åben Rådgivning 
Hver torsdag fra kl. 14.00 – 16.00

Her kan du stille spørgsmål til medarbejdere fra  
Jobcentret, Familieafdelingen og Fællessekreta-
riatet.

Du kan få udleveret relevante blanketter, og du 
kan få oplyst om du får den boligstøtte, du er be-
rettiget til. 

Du kan også få råd og vejledning af en sagsbe-
handler fra familieafdelingen.

Du kan også læse SAB-Nyt på www.sab.dk.

Indvielse af  de nye 
affaldsbeholdere 
var en fest  for alle
Lørdag den 10. september var der åbningsfest 
for de nye affaldsordninger, hvor Skovparken er 
’frontløber’, og derfor skal sortere meget mere til 
genbrug. 

De nye beholdere blev indviet af Birger Jensen 
(formand for Miljø-, Klima- og Trafikudvalget), og 
der var aktiviteter for børn og voksne. Blandt an-
det kunne alle være med til at bygge store figurer 
af brugte skolemælkskartoner og lave flotte de-
korationer af brugte dåser sammen med ’kreativt 
værksted’.

Der var også et skraldeløb, hvor børn gennem leg 
fik viden om sortering, og selvfølgelig mulighed 
for at høre mere om frontløberprojektet eller få 
inspiration til, hvordan man kan sortere allerede 
inde i køkkenet. 

Jeres erfaringer er vigtige
Som ’frontløbere’ skal I sortere pap, plast, papir, 
metal, flamingo og glas til genbrug i de store be-
holdere, der er sat op på de seks ’storskraldsplad-
ser’. I gør det før resten af Svendborg, og jeres er-
faringer er vigtige, når vi fremover skal lave gode 
genbrugsløsninger. 

Få inspiration i Anemonen
Mange har spurgt til, hvordan de kan sortere i 
køkkenet. Derfor har de indrettet køkkenet i Ane-
monen (Byparken 40) med forskellige løsninger til 
indendørs sortering. Du er velkommen til at kom-
me og se, hvordan sortering kan foregå - og måske 
finde en løsning, der passer til dig. 
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Opkrævningen af huslejen i SAB for september 
måned blev ved en fejl forsinket med mere en 8 
dage.
 
Et sammenfald af to uheldige omstændigheder, 
betød at cirka 450 lejere i SAB modtog opkræv-
ningen af huslejen for september måned mere end 
8 dage for sent.
 
Den første fejl skete ved at SAB’s administration 
ikke rettidigt fik afleveret en fil med huslejeop-
krævningen til Nets. ”Det er en beklagelig fejl – 
og den har vi lært af”, siger direktør Jørgen Berg 
Jensen til SAB-Nyt.
 
De lejere, der har tilmeldt sig Automatisk Beta-
ling, oplevede ikke forsinkelsen på andre måder, 
end at betalingen først kunne ses på oversigten 
fra Nets et par dage senere end normalt. De le-
jere der modtager opkrævningen via posten (ca. 
450 lejere) mærkede til gengæld forsinkelsen – og 
her spiller omstændighed nummer to ind. Tilfæl-
det ville nemlig at Post Nord (tidligere Post Dan-
mark) på samme tidspunkt havde gang i en større 
omlægning af arbejdsgangene i Svendborg postdi-
strikt, hvilket betød forsinkelser af postomdelin-
gen på op imod en uge.
 
”Der var travlt på telefonerne omkring den 1. sep-
tember,” fortæller direktør Jørgen Berg Jensen og 
fortsætter, ”Vi har sendt mange opkrævninger på 
mail i denne måned, og vi har også valgt at ud-
skyde rykker-proceduren for at give alle en fair 
mulighed for at få betalt.” 
 
Alle lejere har nu fået opkrævningen, og langt de 
fleste har også betalt huslejen.
 
SAB opfordrer stadigvæk alle lejere til at få hus-
lejebetaling tilmeldt Automatisk Betaling – ikke 
mindst set i lyset af, at posten nu har op til fem 
dage til at omdele et brev. Man kan enten hen-
vende sig til sin bank eller kontakte SAB for at få 
huslejen tilmeldt Automatisk Betaling.

Der arbejdes rigtig meget i køkkenet i afdeling 21 
på Solsikkevej, - og det er ikke kun med madlav-
ningen. De 54 lejemål er ved at få skiftet deres 
gamle køkkener ud til nye tidssvarende.

Arbejdet med udskiftningen er startet, hvor der 
arbejdes med fire lejemål ad gangen. 
Hele projektet med udskiftningen forventes ende-
lig færdig i uge 51.

- Det bliver helt anderledes, siger afdelingsfor-
mand Jonna Hansen. Det bliver godt, at vi nu også 
får et højskab i køkkenet. 

- Vi har også selv valgt farver efter hvad vi ønsker, 
- og der har været mulighed for forskellige tilvalg, 
som vi kunne købe os til, som blandt andet opva-
skemaskine.

De nye køkkener bliver touch komfurer, og så bli-
ver ovnen flyttet op i en god arbejdeshøjde.
Køkkenet bliver ligeledes forsynet med mange 
skuffer.

Opkrævning 

forsinket 

i september

Solsikkevej får ud skiftet 
de gamle køkkener
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I afdeling 14 Skovparken afhentes der storskrald den 2. fredag i hver måned. 
Næste gang 14. oktober - 11. november og 9. december

Udlejningen af ”Skovly” 
 

Selskabslokale ”Skovly”, Wiggers Park 191
 
Bestilling: Telefon og træffetid hver torsdag mellem 
kl. 16 og 17 på afdelingskontoret i Wiggers Park 189. 
Telefon 40 40 69 89 - Elise Due Vogn

Antal pladser: 80 stk.
Pris for sal m/køkken 1.300,-  for beboer
Pris                           2.500,-  udefra
Depositum                         500,-
Kælder                                200,-
Dep. kælder                       100,-
Soverum pr. pers./døgn        50,- (Kun for lejere i WP) 
                                             100,- (lejere udefra)

Selskabslokalet i Bregnegårdsparken
 
Selskabslokalet i afdeling 18 - Bregnegården kan både lejes af beboere i afdelingen og udefrakom-
mende. Der er plads til 50 personer. 
Lokalet bestilles og lejes gennem Birte Lynge på telefon 62 21 01 49 eller mobil 61 71 05 56. 
Træffetid: torsdag mellem kl. 16.00 og kl 18.00.

Pris for sal m/køkken (2 dage)    900, - for beboere
      1300, -  udefra
Pris for sal m/køkken (1 dag)    700, -
Depositum        500, -
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Svendborg Andels-Boligforening - 6221 1976
Åbningstider:  Mandag - onsdag  9:30 - 13:00  /  Torsdag  9:30 - 13:00 & 15:30 - 16:45  /  Fredag  9:30 - 12:00

TELEFONNUMRE
NYTTIGE TELEFONNUMRE
Varmemester - Ring 6221 1976

(af lyt beskeden - tryk 3 for varmeme-

ster) Alle varmemestre i SAB har tele-

fonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00 

- 9:30 På alle øvrige tidspunkter kan 

du lægge en besked på varmemesterens 

telefonsvarer

ØVRIGE 

Lægevagten 7011 0707

Beboerrådgiver

Bente Kjær 2338 9369

Trivselskonsulent

Kaj Kruse                        2338 9353

Økonomikonsulent Peter

Halfdan Pommerencke  2338 9344

Falcks nøgleservice 7010 2030

oplys venligst ”fastopgave 100526”, 

for at lette ekspeditionen

Skovbyhus  2338 9356

Beboerhuset “Skovly” (afd 20)

Bestilling: torsdag  

fra kl. 16 - 17: 4040 6989

 

Selskabslokale i Bregnegårdsparken

Bestilling torsdag mellem kl. 16 - 18

 6221 0149 / 6171 0556

YouSee (TV og radio) 7070 4040

TDC (Kundeservice) 8080 4040

TDC (Regninger) 8080 4045

Sydfyns El-forsyning    6220 1120

Stofas kundeservice 8830 3030

Alkolinien  

(Anonym og gratis) 8033 0610

Børnetelefonen

(Anonym og gratis) 3555 5555

DIVERSE
VAGT-TELEFONEN
Boligforeningens vagttelefon kan 

benyttes udenfor normal arbejdstid 

– Ring 62 21 19 76 og tryk 1 for akut 

hjælp. Du bliver nu omstillet til 

vagttelefonen – pt. Polygon A/S.

RYDDELIG OPGANG
Af hensyn til Falck og brandvæsen 

må der ikke stå fodtøj, poser eller 

andet i opgangene.

HJERTESTARTERE
Der er opsat hjertestartere føl-
gende steder:

- Fælleshuset i Wiggers Park
- Fælleshuset i Sofielund
- Fælleshuset i Bregnegården
- i Skovbyhus
- på Brydevej og på Glentevej
- Varmemesterkontoret på 
Slotsvængevej
- Varmemesterkontoret på
Solsikkevej 77A

NOTITSER 
DEADLINES
Deadline for næste nummer af SAB-

Nyt er mandag den 5. december 

2016

Deadlines for SAB-Nyt i 2016

Nr. 4 - Mandag den 5. december

BANKOSPIL 
Der afholdes bankospil i Skovbyhus 

i salen kl. 18:30 på følgende datoer:

(2. HALVÅR 2016):

Den 14. & 28. september 2016

Den 12. & 26. oktober 2016

Den 9. & 23. november 2016

Den 7. & 21. december 2016

Dørene åbnes en time før spillet 

starter.


