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FORMANDENS KLUMME

Af John Andersen – Formand

Siden sidste nummer af SAB-
Nyt, har bestyrelsen været 
i Styringsdialog møde med 
Svendborg kommune.
 
En af de ting som blev drøftet var Svendborgs kom-
munes fremgangsmåde med at indmelde flygt-
ninge i boligforeningen via jobcenteret, hvorved 
Svendborg kommune ikke benytter sig af deres 
ret til hvert 4 lejemål og derved ikke hæfter for 
omkostninger ved fraflytning. Det bevirker at om-
kostningerne - hvis lejeren ikke selv kan betale - 
skal dækkes af SAB. Dette finder vi ikke rimeligt 
og bad derfor Svendborg kommune om at ændre 
deres procedurer, da vi ellers kan risikere at SAB’s 
økonomi bliver belastet.
 
Kommunen har efterfølgende meddelt, at den 
selvfølgelig lever op til loven, hvilket medfører, at 
kommunen hæfter for disse lejemål. Staten kom-
penserer efterfølgende kommunen.
 
Vi aftalte endvidere at SAB og Svendborg kommune 
skal gå i dialog angående fordelingen af flygtninge 
i de forskellige afdelinger. 
 
Organisationsbestyrelsen har besluttet, at der igen 
denne vinter vil blive afholdt kurser, hvor BL under-
viser omkring bestyrelsesarbejde. De to foregåen-
de år, har der været stor tilmelding fra de forskel-
lige afdelinger. Der skal heller ikke være tvivl om, 
at det klæder nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
godt på, da kurserne giver et rigtigt godt billede af 
hvilke opgaver/rettigheder man har, samt er lære-
rigt i hvorledes man skal forstå og læse regnskab 
og budgetter.
 
Når datoer med videre er på plads, vil der blive 
sendt information ud til formændene  angående 
tilmelding mm.
 
Jeg vil her til sidst ønske alle vores beboer og an-
satte en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
 
Må det nye år bringe fremgang for SAB – og ud-
lejningssituationen forbedres endnu mere. Mere 
herom på side 7 i dette nummer af SAB-Nyt.

Med venlig hilsen
John Andersen
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Umiddelbart derefter vil fraflytningsproceduren 
blive ændret, idet den ansvarlige synsinspektør 
vil have alle mængder og priser tilgængelige, og 
derfor også vil være i stand til at aflevere en over-
slagspris på istandsættelsesarbejderne til fraflyt-
ter umiddelbart efter at synet er gennemført.

De resterende 1.100 lejemål i Svendborg Andels-
Boligforening opmåles og tegnes i 3D i løbet af 
foråret og sommeren 2015.

”Vi har de sidste 8 år støt og roligt digitalise-
ret vores data og arbejdsgange”, siger direktør i 
Svendborg Andels-Boligforening Jørgen Berg Jen-
sen og fortsætter, ”og det er i den sammenhæng 
man skal se dette initiativ. Digitaliserede data og 
arbejdsgange betyder nemlig både færre fejl, stør-
re effektivitet og bedre service – og derfor holder 
vi os også hele tiden ajour med hvilke teknologier 
og samarbejdspartnere vi skal satse på.”

3D opmåling af  alle lejemål i  SAB

Svendborg Andels-Boligforening har skrevet kon-
trakt med firmaet Eseebase om at alle 2.200 leje-
mål i SAB skal opmåles og tegnes i 3D. 

Herved opnås en række fordele.
1. Med en 3D opmåling kan boligforeningen 
lave nogle meget præcise udbud af istandsættel-
sesarbejderne ved fraflytning.
2. I langt de fleste tilfælde vil det betyde la-
vere udgifter til både fraflytter og boligforenin-
gen. 
3. Boligforeningen vil endvidere få meget 
præcise data om bygningerne – og på lidt længere 
sigt bliver det derfor nemmere at lave langtids-
budgetter.
4. Boligforeningen får også målfaste planteg-
ninger af alle lejemål. Plantegningerne kan både 
benyttes i forbindelse med genudlejning, og de vil 
også, i takt med at de bliver færdige, blive lagt på 
boligforeningens hjemmeside. 

Opmåling og 3D tegningen er igangsat for de før-
ste ca. 1.100 lejemål. I skrivende stund afholdes 
der udbudsrunder vedrørende rengørings-, gulv-, 
og malerarbejdet i flyttelejligheder. Den første li-
citation gennemføres den 12. januar 2015. 

Du kan også læse SAB-Nyt på www.sab.dk.
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Fælleshuset Skovbyhus 
danner ramme om 

to madklubber

Madklubben på 2. år

De samles hver tirsdag i Skovbyhus, - og det er  
den faste stab i Madklubben, der er i gang i køk-
kenet med tilberedningen af aftenens menu, hvor 
der bydes på krebinetter med stuvede ærter og 
gulerødder samt blomkål.
 - Vi startede på Hømarksskolen for næsten 
to år siden med 6-8 deltagere, fortæller Finn Pe-
dersen og John Mortensen. Nu er vi i gennemsnit 
25 deltagere hver gang, - og vi er til de gode gedi-
gne danske retter.
 Den faste stab består af John Mortensen, 
Finn Pedersen, Vagn Sørensen, Kim Hansen, Per 
Knudsen og så kasserer John Mortensen. De udgør 
køkkenholdet sammen med frivillige blandt delta-
gerne i tilberedningen, som alle på aftenen også 
er med til afrydning og opvask.

- Der er gratis kaffe og te inden spisningen, og når 
vi er færdig med middagen, så snakker alle delta-
gere om, hvad der skal på menuen næste gang, si-
ger John Mortensen. Sådan var det også, da vi for-
nyligt afholdte Mortens Aften med 30 deltagere. 
 Det nye år kommer også til at byde på gæ-
stekokke, og den første er en vietnamesisk kok, 
der vil byde på en suppe fra sit hjemland.

 

 

Madværkstedet med de 
fedtfattige retter

For cirka fire måneder siden startede Subhas, So-
fie og ægteparret Karin og Per Bo Hansen mad-
klubben ”Madværkstedet”, der også har til huse 
i Skovbyhus. De hører til den faste stab, når der 
skal laves mad, der på dagene trækker 15-16 del-
tagere, hvilket de betegner som tilfredsstillende.
- Der har været en pæn tilslutning lige fra starten, 
siger Karin, og vi er tilfredse. Men der er selvføl-
gelig plads til, at der kan komme flere til. Det kan  
også give yderligere inspiration til nye og andre 
retter.
 - Vi hygger, og så laver vi mad sammen, 
siger Karin og Subhas samstemmende, - og så er 
vi et Sundt Madværksted, der også tager hensyn 
til vegetarerne.
 Når Madværkstedet sætter menuen, så by-
des der på enten danske retter (dog minus svine-
kød), indiske eller vegetarretter. Der tilstræbes 
også, at der ikke bruges så meget fedtstof i tilbe-
redningen af retterne.
 - Vi snakker sammen om hvad der skal 
laves, - og så handler vi ind til den person, der 
skal stå for dagens ret, som vi skiftes til at stå 
for, og som vi sammen laver. Menuen, da SAB-Nyt 
var forbi, stod på Butterdejsruller med oksekød, 
grøntsager og råkostsalat.

madklubberne i Skovbyhus er åbne for lejere i afdeling 14 - Skovparken og afdeling 21 - Solsikkevej.
Hvis du har lyst til at være med i madklubben skal du tage kontakt til én af de i artiklen nævnte personer.
Hvis du har lyst til at være med i Madværkstedet, skal du tage kontakt til Karin på telefon 2013 4542
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KONTAKT: Økonomikonsulent Peter 
Halfdan Pommerencke. Som lejer hos 
SAB, kan du modtage gratis og fortro-
lig økonomisk rådgivning. Ring eller 
skriv i dag og få en aftale om et møde. 
RING/SMS på telefon 23 38 93 44. 
SKRIV på mail php@sab.dk

Test dig selv 
- og få et økonomitjek

Julen står for døren og det gør det nye år også. Med 
et nyt år, kommer også et nyt skatteår, og dermed 
en ny forskudsopgørelse fra skat. Når skat udfor-
mer den enkelte forskudsopgørelse, sker det fuld-
stændig automatisk. Din nye forskudsopgørelse 
bliver beregnet på grundlag at tidligere års årsop-
gørelser. Det betyder, at hvis der er sket ændrin-
ger i dit liv i 2012 eller 2013, som har betydning 
for din skattebetaling, så er det meget sansynligt 
at din forskudsopgørelse ikke stemmer. Betydnin-
gen af, at din forskudsopgørelse ikke stemmer er, 
at du enten kommer til at betale for meget i skat, 
og derfor mangler pengene i 2015, eller kommer 
til at betale for lidt i skat, og derfor får et tilbage-
betalingskrav fra skat i 2016. 

Test dig selv. Du kunne have speciel brug 
for at få tjekket din forskudsopgørelse for 
2015 hvis…

- Du i 2012 eller 2013 er gået fra løn til dag-
penge, kontanthjælp eller pension, og derfor ikke 
længere få beskæftigelsesfradrag.

- Du er holdt op med at betale af på lån, en-
ten fordi du har betalt dem ud, eller ikke har pen-
ge til det, og derfor ikke længere få rentefradrag.

- Du i 2013 har optaget lån som du betaler af 
på, og derfor skal have et rentefradrag.

- Du har skiftet arbejdsplads, eller er holdt 
op med at arbejde, og derfor har ændret kørsels-
fradrag.

- Du er begyndt på, eller holdt op med, at 
betale børnebidrag, enten direkte til din tidligere 
ægtefælde/samlever eller til Udbetaling Danmark, 
og derfor har ændringer i dit fradrag for betalt 
børnebidrag.

- Du eller din samlever har eller får en væ-
sentlig nedgang i indtægt som følge af arbejdsløs-
hed og de gældende regler om gensidig forsørger-
pligt.

Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående 
spørgsmål, kunne du nok have gavn af at få et 
møde, så vi sammen kan se på din økonomi, og 
specielt din forskudsopgørelse fra SKAT. Ring på 
23 38 93 44, eller send en SMS, for at aftale tid for 
et møde.

Tjek løbende din betaling for TV og dit be-
hov. Passer det sammen?

Start med at se på, hvad du har brug for. Lav en 
liste over de kanaler, du sagtens kan undvære og 
de kanaler, du absolut ikke kan undvære. Få styr 
på, hvor mange penge du bruger på tv, serier og 
film og tjek, om du har det rette produkt. Ser du 
mange tv-serier og film, kan streaming måske er-
statte en del af dit tv-forbrug. 

For eksempel kan du se TV3 gratis på TV3play.dk 
Du kan se DR gratis på DRTV, og du kan se alle TV2 
kanalerne for 89,- kr. pr. måned via TV2play.

Mange mennesker betaler for TV de aldrig ser, er 
du en af dem, kan der være penge at spare. Ring 
og aftal et møde så ser vi på det sammen.

Nyt fra din økonomikonsulent

Glædelig jul  og godt ny t Skatteår
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Festlokalet i Skovly

Lokale med plads til 80 personer samt service og 
med køkken til rådighed.
Depositum: 500 kr.
Lejepris: 1.300 kr. for beboere
Lejepris: 2.500 kr. for udefra
Lejeprisen er inklusiv 2 timers rengøring.
Kontakt: Elise Due Vogn på tlf. 4040 6989

Gildesalen i Sanddalsparken

Lokale med plads til 40 personer samt service og 
med ekstra mindre lokale og køkken til rådighed.
Depositum: 500 kr.
Lejepris: 700 kr. (Kun for lejere i afd. 13)
Kontakt: Carlo Christensen på tlf. 6221 0940

Festlokalet på Glentevej

Lokale med plads til 40-50 personer, samt rum til 
anretning og til fuldt udstyret køkken med ser-
vice til 50 personer.
Lejepris: 200 kr. pr. dag (kun for lejere i afd. 5 & 6)
Kontakt: Anni Favilla på tlf. 2484 8622

SAB´s fem 
Fælleshuse / Festlokaler

Festlokalet i Skovbyhus
Lokale med plads til 80 personer, samt fuldt ud-
styret køkken med service. Udejes kun til lejere i 
afdeling 14 og 21.
Bestillingsgebyr:  500 kr.
Depositum:   2.000 kr.
Lejepris:  Fra fredag kl. 14 til 
   søndag kl. 24 - 1.000 kr.
Lejepris ½ sal: 800 kr.
På hverdage - tirsdag, onsdag og torsdag:
Depositum:  800 kr.
Lejepris:  400 kr.
Kontakt: Majbritt Hansen på tlf. 2338 9356 
Mandag og fredag fra 9 - 10 samt onsdag fra 13:30 
til 14: 30.

Festlokalet i Bregnegårdshaven
Lokale med plads til 50 personer samt service og 
med køkken til rådighed.
Depositum: 500 kr.
Lejepris: 900 kr. for beboere
Lejepris: 1.300 kr. for udefra
Lejeprisen er fra kl. 12 dagen før, og ekstra dag 
kan tilkøbes for 200 kr.
På hverdage - mandag og tirsdag:
Depositum: 500 kr.
Lejepris: 700 kr.
Kontakt: Birte Lynge på tlf. 6221 0149
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Tomgangen i SAB 
er halveret på et år
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SAB - Antal lejemål i tomgang 

SAB - Antal lejemål i tomgang

I løbet af 2014 er den samledes tomgang i Svend-
borg Andels-Boligforening halveret fra 162 leje-
mål i januar måned til 80 lejemål i december.
 ”Vi er rigtigt godt tilfredse med den udvikling”, 
siger direktør Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt og 
fortsætter, ”Vi har primært satset på online mar-
kedsføring – og det har vist sig at være effektivt.” 

Afdeling 14 – Skovparken er stadig-
væk et ”særligt udsat boligområde”

Den 1. december offentliggjorde Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter listen over særligt ud-
satte boligområder – den såkaldte gettoliste.
Listen, der ajourføres én gang om året, omfatter 
almene boligområder med mindst 1.000 beboere, 
der opfylder 3 ud af 5 kriterier. De 5 kriterier er:
 
1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til ar-
bejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. 
(gennemsnit for de seneste 2 år). Skovparken: 
59,9 %
2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. Skovpar-
ken: 50 %
3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer 
overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover 
(gennemsnit for de seneste 2 år). Skovparken: 
3,25 %
4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene 
har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannel-
se), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i sam-
me aldersgruppe. Skovparken: 61,6 %
5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skat-
tepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive 
uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den 
gennemsnitlige bruttoindkomst for samme grup-
pe i regionen. Skovparken: 53,7 %

I Skovparken var der pr. 1. januar 2014 1.047 be-
boere.

Ajourføringsgebyret uændret

Svendborg Andels-Boligforening har besluttet at 
ajourføringsgebyret i 2015 uændret er på 165,- kr.
Ajourføringsgebyret skal betales af alle medlem-
mer én gang om året – og dækker medlemskab af 
foreningen. Et medlemskab af Svendborg Andels-
Boligforening giver ret til, uden yderligere geby-
rer, at skrive sig på venteliste til en ledig bolig.

Hvis man allerede bor i et af foreningens lejemål, 
er det ikke et krav at betale ajourføringsgebyret – 
men det kan være en god ide, hvis man engang i 
fremtiden ønsker at flytte i et andet lejemål.
Boligforeningens indtægter på ajourføringsgeby-
ret – cirka 400.000,- dækker udgifter til medlems- 
og ventelisteadministration. 

Værd at vide om varmeanlægget
i din bolig

På sab.dk – boligforeningens hjemmeside – er 
der lagt en lille informationsfolder, der forklarer 
hvordan varme og ventilationsanlægget fungere 
i din bolig.
Folderen, der er holdt i en let humoristisk tone, 
forklarer letforståeligt, hvordan du skal bruge 
dine radiatorer, og hvordan du hensigtsmæssigt 
skal lufte ud. Du kan derudover læse om:  

- At du skal bruge dine radiatorer jævn,  
 frem for kun at tænde for én
- Hvordan en termostatventil fungerer
- Hvorfor det er en rigtig dårlig ide at  
 stoppe ventilationskanalen til
- Og meget meget mere…

Folderen der har titlen ”Værd at vide om daglig-
dagens små varmeproblemer” kan hentes under 
menuen ”Værd at vide” eller direkte via dette link 
- http://www.sab.dk/vard-at-vide/om-varme-og-
ventilation
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Af journalist Jørgen Poulsen

Skovparken fik en ny boligsocial helhedsplan i for-
året. Beboerkonsulenterne Bente Kjær og Rasmus 
Gattrup, sekretariatsleder Mette Østerberg og 
formand for afdelingsbestyrelsen, Finn Rasmus-
sen, fortæller om de mange tilbud, som allerede 
er skudt op. 

Beboerne i Skovparken bakkede for et år siden 
massivt op om det nye initiativ. Ja, faktisk stemte 
alle på det årlige afdelingsmøde for forslaget om 
den nye boligsociale helhedsplan, der strækker sig 
over de næste fire år. 

Det gode liv i  Skovparken
Formålet med den er grundlæggende, at den skal 
få ”det gode liv” til at spire endnu mere i bolig-
området. Helhedsplanen sætter nemlig gang i 
endnu flere aktiviteter og tilbud, der er svarer 
til beboernes ønsker og behov. ”Erfaringen viser, 
at jo flere relevante aktiviteter, der er, des bedre 
trives man som beboer. På den måde bliver det et 
sted, hvor nye lejere også har lyst til at flytte ind”, 
fortæller sekretariatsleder Mette Østerberg, der 
koordinerer arbejdet med helhedsplanen.

Fuld fart på efter et halvt år
Projektet begyndte for alvor 1. april i år. Alle-
rede et halvt år efter er der fuld fart på, forkla-
rer Finn Rasmussen, der har været formand for 
afdelingsbestyrelsen i tre år. ”De aktiviteter, vi 
sætter i gang, skal tage udgangspunkt i beboer-
nes ønsker. Det tænker jeg i hvert fald meget på. 
Men det kører godt. Beboerne taler om helheds-
planen, og interessen for at være med vokser”, 
siger Finn. 
 
Der er mange spritnye tilbud på hylden bl.a. 
Bydelsmødre og mentorordningen Athene for 
kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. 
Bydelsmødre er frivillige kvinder, som støtter 
andre kvinder, så de kan styrke sig selv, deres 
børn og familien. I Athene kan man sammen 
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Man kan også tit møde Rasmus i Skovparken. Bl.a. 
i forbindelse med fritids- og studiejobvejlednin-
gen. Her lærer de unge at skrive jobansøgninger, 
CV’er og at øve sig i jobsamtaler. ”Vi begyndte i 
september. Deltagerne skal snart sende deres før-
ste ansøgning. Andre unge og deres forældre kom-
mer også og spørger om ordningen. De er blevet 
opmærksomme på, at helhedsplanen kan hjælpe 
de unge med uddannelsen og job”, siger Rasmus. 

Udbygget beboerdemokrati
Beboerkonsulent Bente Kjær er et kendt ansigt i 
Skovparken. Hun har arbejdet der siden 1995, og 
hun kan se den nye plan i det lange blik. ”Afde-
lingsbestyrelsen har på en helt anden måde end 
før været med til at beslutte, hvad der skulle med 
i planen. Og beboerdemokratiet er udviklet meget 
på de 20 år. Nu handler det om at inddrage alle 
beboere”, siger Bente, der fortæller, at afdelings-
bestyrelsen også arbejder meget målrettet med, 
hvordan man arbejder godt sammen og bliver 
enige om løsninger. Den skal jo løbende træffe 
mange store beslutninger. 

Læs mere om projekterne og planen
Den boligsociale helhedsplan løber frem til ud-
gangen af 2017. Der er derfor mange muligheder 
for at det gode liv blomstrer og sætter mange og 
livskraftige skud undervejs. Du kan læse mere om 
projekterne, og helhedsplanen på projektets egen 
hjemmeside www.aktive-boligområder.dk. Her 
kan også du følge med i nyheder og nye tilbud. Der 
er mange flere end dem, der er nævnt i artiklen.

Læs mere på næste side

med sin mentor forbedre sit dansk, få støtte til 
sin uddannelse eller hente inspiration, når man 
søger job. 

 

Men Skovparken har allerede længe været et ak-
tivt boligområde. ”De gamle aktiviteter, som bli-
ver brugt, og som fungerer godt, fortsætter selv-
følgelig i den nye ramme. Det gælder blandt andet 
Nøddeknækkeren, der støtter familier, som befin-
der sig i en sårbar situation. Andre gode eksem-
pler er Lektiecafeen og Multimotion for børn mel-
lem 6 og 12 år”, siger Mette. 

Mange tilbud til de unge beboere
Flere end hver tredje i Skovparken er under 24 år. 
Derfor er mange af projekterne netop noget, de 
unge har glæde af, fortæller Rasmus Gattrup. Han 
er den første beboerkonsulent i Jægermarken, 
som er det andet boligområde, der er med i hel-
hedsplanen. 
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Fakta:

•   Samarbejdspartnere: Svendborg Andelsbolig     
     forening, BSB Svendborg, 
     Svendborg Kommune og Landbyggefonden
•   Periode: 1.4. 2014 til 31.12. 2017
•   Kontakt: Fællessekretariatet – 
    Sekretariatsleder Mette Østerberg 
     – moe@domea.dk, 24843387, 
     eller beboerkonsulent Bente Kjær – bk@sab.dk,   
     23389369

• Du modtager nu Digital Post fra det offentlige,
 med mindre du er blevet fritaget.

• Oplys mobilnummer og mailadresse, så får du
 besked på mail og sms, når der er ny Digital Post
 til dig.

• Du kan få hjælp til Digital Post i borgerservice
 og på biblioteket.

Gælder alle over 15 år

sv
b 

31
55

 

Hvad er en boligsocial helhedsplan?

En boligsocial helhedsplan er en plan som man 
følger for at gøre et boligområde til et endnu bed-
re sted at bo. Den boligsociale helhedsplan støtter 
op omkring et boligområde, og de mennesker som 
bor der. 

Mød beboerkonsulenten i Anemonen

Den nye boligsociale helhedsplan betyder, at 
Skovparken fortsat har en beboerkonsulent. Man 
kan møde beboerkonsulent Bente Kjær i Anemo-
nen, Byparken 40 st. mf. I den åbne rådgivning 
hver torsdag fra 14 – 16. Man kan også ringe og 
lave en aftale med Bente Kjær. 
Man kan også komme og snakke med beboerkon-
sulenten, hvis man gerne vil være med i aktivite-
ter, eller har lyst til at være med til at starte nye 
op.
Alle beboere i Skovparken er velkomne!
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Juletræsfest i Skovbyhus

Der vil være noget godt for både øjne og gane, når 
Skovbyhus lørdag den 13. december fra kl. 14 til 
16 danner ramme om årets juletræsfest. for bebo-
erne i afdeling 14 og 21.
 
Her vil ”den rigtige julemand” underholde ved det 
store træ og dele godteposer ud til børnene, - som 
gerne må medbringe et stykke pynt til træet.
Ellers bydes der på gløgg med æbleskiver, kaffe, 
te, kager, saftevand og knas.

Afdeling 21 orienterer

Retningslinjer om ind- og fraflytning: hvad 
der er opført på ude arealer. SAB laver altid 
et syn.

Eks: Ny lejer flytter ind, og vil ikke overtage 
træterrassen. Den bliver så fjernet og fraflyt-
ter betaler.

Vælger den nye lejer derimod at overtage træ-
terrassen overtages også forpligtigelsen til 
den løbende vedligeholdelse. Når denne lejer 
fraflytter bliver lejemålet igen synet af SAB - 
og igen kan der enten ske overdragelse til den 
nye lejer - eller fraflytter kan komme til at 
betale for at træ-terrassen skal fjernes.

Glædelig Jul og Godt år 2015
Hilsen bestyrelsen
Bernt, Birgit, Jonna

Venner af Skovbyhus
med nyt spil

Der er kommet et nyt spil til i Bankoklubben i 
Skovbyhus, - og det vises på illustrationen her 
over, hvordan det spilles.

Kort & godt

3 tal Lodret, vandret, diagonal  

50 kr. Mere end 1 skal der deles. 

 

 

6 tal Lodret eller vandret 

100 kr. Mere end 1 skal der deles. 

 

 

 

Dette er IKKE gældende som 6 tal 

 

 

9 tal hele pladen 

150 kr.  Mere end 1 skal der deles. 

Går 9 spilles der herefter på stjernen. Går 9 tal ikke, 
stiger den med 150 kr. til næste banko og der 

spilles  på stjerne som aftenens sidste spil, og 9 tal 
gemmes til næste banko. 

Stjerne 3-6-9 Tal    20 kr. Stk  Eksempler 
 

Prisstigninger på den lille tv-pakke

Både SEF/Waoo TV og YouSee har med virkning fra den 1. januar 2015 varslet en pris-stigning på den lille 
TV-pakke. 
SEF/Waoo TV stiger med 20,- kr. og YouSee med 9,- kr.
Begge selskaber begrunder pris-stigningen med øget betaling for ophavsrettigheder til blandt andet Coda/
Copydan, stigende priser på en række TV-kanaler samt den almindelige prisudvikling.
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På baggrund af Svendborg Museums Bogudgivelse 
om Mac Barens Tobaksfabrikker, som er et sofa-
bords pragtværk i A4 format på 214 sider, rigt il-
lustreret til 300 kr. skrevet af Mag. art. i historie 
Adam Wagner, har  jeg til dette nummer af SAB-
Nyt (samt i de første par numre i 2015) skrevet et 
essay om tobakkens historie – med særligt blik for 
den rolle tobakken har spillet for Svendborg.
 Hele essayet ligger på nettet under Svend-
borghistorie.dk, der drives i et samarbejde mel-
lem Schack, Lokalhistorisk Samvirke i Svendborg 
Kommune, Svendborg Museum og Svendborg Bib-
liotek.

Tobakkens oprindelse
Det var munken Ramon Pane, der var med på Co-
lumbus’ anden rejse til Amerika i 1493, der fandt 
tobakken. Tobakken var da allerede dengang 
brugt af blandt andet indianere fra Sydamerika til 
Canada, hvor man både røg, tyggede og snusede 
tobaksbladene, og i øvrigt ellers anvendte tobak-
ken som både nydelses- og lægemiddel.
 Men indianernes tobaksrygning var ikke 
en ny opfunden skik. I både stenrelieffer og ved 
arkæologiske fund viser det sig, at der har været 
røget tobak i for eksempel Mellemamerika og Me-
xico længe før vor tidsregning. Efter alt at bedøm-
me, er tobaksrygning begyndt som et led i reli-
giøse ritualer. De indfødte har opdaget, at planten 
kunne fremkalde trance og bevidstløshed, og de 
tillagde den derfor en guddommelig kraft. Tobaks-
bade blev lagt på den hellige ild som offer, så rø-
gen kunne stige op til gudernes hjem.
 På mayafolkets stenrelieffer kan ses, hvor-
ledes præsterne ved hjælp af en pibe blæste røg 
op mod solen og mod de fire verdenshjørner. To-
baksplanten betragtedes som en gave fra guderne, 
men det var ikke kun præsterne, der gjorde brug 
af den til religiøse ceremonier. Medicinmændene 
opdagede hurtigt, at den også havde både helbre-
dende egenskaber og virkede mod mange sygdom-
me.

Tobakken i Europa
Efter at tobakken kom til Europa blev ”den gud-
dommelige urt” snart brugt i alt, lige fra salver, 
som pulver og balsam. Den var god imod alt ondt, 
og det var universalmidlet for at lindre sult og 
tørst, den gav kroppen styrke og forfriskede ån-
den, og så gav den en behagelig ro og rus. Tobak-
ken kunne også helbrede smerter i hoved, bryst, 
mave og lever. Hundegalskab, vorter og ligtorne 
var den også god imod. Og så mente man at rø-
gen var gavnlig og desinficerende mod pest. Der-
for købte man dengang tobak på apoteket. Men i 
begyndelsen af 1800-tallet blev den mere og mere 
betragtet som ren og skær nydelsesmiddel.

Tobaksplanten
Oprindeligt blev tobakken der hører til natskygge-
familien, ligesom kartoffel og tomater, betragtet 
som en lægeplante, og havde sin plads i urteha-
ven. Det er en etårig plante med kort pælerod og 
6-8 siderødder, der forgrener sig til et tæt rodnet. 
Planten har en hovedstængel, der først deler sig 
helt ved toppen. Alt efter art og vækstbetingel-
ser kan den blive mellem 50 cm og 3 meter høj. 
De forskellige tobaksarter opdeles i to grupper: 
brugstobak (Nicotania tabacum) og bondetobak 
(Nicotania rustica), herunder prydplanter. Det er 
Nicotania tabacum gruppen der danner grundla-
get for tobaksindustrien.

Tobakken i Danmark
Tobakken kom til Danmark i slutningen af 1500 
tallet, hvor kridtpiben blev populær, mens snusto-
bak blev mondænt blandt både mænd og kvinder 
i 1700-tallet. Under Napoleonskrigene lærte span-
ske lejesoldater Europas mænd at ryge cigarer, 
mens papircigaretten slog igennem under Krim-
krigen, og blev derfor dominerende i 1900-tallet.
Man dyrkede også tobak i Danmark, og Køben-
havn blev en overgang nærmest omkranset af 
tobaksmarker, og de franske huguenotter, der 
bosatte sig i Fredericia i 1920 gjorde tobakken til 
deres hoved-erhverv. I 1920`erne var der 1518 to-

Tobakkens historie i Svendborg

af Erik Bang Boesen
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Familiens Jul
Mens de tændte lys holder os varme
Blafrende i vores vindueskarme,
Står frost udenfor ruden og knager
Kigger ind og puster blidt sneflager
Mod rudeglasset.

Skønt det snart bliver den mørke vinter
Fylder vi stuen med hyacinter,
Men trods de er sommerlige minder
Er det dog julestemning du finder
I vores hjem.

Vi har kogler og røde silkebånd,
Vi fletter hjerter og holder i hånd
Og duft af krydderi og gran så bred
Spreder et velbehag af ro og fred
Ind i sindet.

Knas, godter og mange søde sager
Så flittigt i køkkenet vi bager,
Fylder hvad kræmmerhuse kan bære
Og deler med alle vores kære
I julestrømper.

Alle har en plads i vores tanker,
Men det er for dig at hjertet banker,
Fordi vort venskab os sammen lænker
En glædelig hilsen til dig vi tænker.
Glædelig jul.

© 1997 Erik Bang Boesen

 
Alle beboere, ansatte samt 
samarbejdspartnere ønskes 

en rigtig Glædelig Jul 
samt et Godt Nytår

Glædelig Jul  og Godt Ny tår

baksvirksomheder i Danmark, med næsten 10.000 
mennesker beskæftigede.
 Under den 1. og især den 2. verdenskrig, 
da det blev næsten umuligt at skaffe oversøisk rå 
tobak, fik dyrkningen en renæssance i Danmark. 
Men i besættelsesårene blev de hjemmelavede to-
baksblade sjældent behandlet med den fornødne 
omhu og professionalisme, og dansk tobak fik der-
for et dårligt ry, og tobaksdyrkningen i Danmark 
ophørte helt i 1948.
 Men i dag kan man endnu se hvordan en 
gammeldags tobaksfremstilling foregik i Dan-
mark ved at besøge tobaksladen fra 1785 ved Tra-
nekær på Langeland.
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Gode råd til at sikre 
mod indbrud

HVAD KAN I GØRE?

- Fortæl naboen, hvis I tager bort også selv om  
det kun er få dage.
- Lad noget lys brænde og brug tænd/slukure.
- Rul gardiner op og ned (eller ned og op).
- Tøm postkassen.
- Bed din nabo om at bruge din skraldespand.
- Bed din nabo om at parkére i din indkørsel.
- Skovl sne og hvis arme og ryg ikke holder, så lav 
fodspor.
- Bed din nabo om at bruge din tørresnor (til va-
sketøj).
- Få (hos politiet eller via nettet) mærkater vedr. 
nabohjælp og sætte disse på døre og vinduer.

Blot nogle gode råd og hvis I har spørgsmål så kan 
I ringe til mig på tlf. 23 38 93 53.

Venlig hilsen Kaj Kruse, Trivselskonsulent.

I den senere tid har vi i den lokale avis kun-
ne læse om indbrud rundt omkring i Svend-
borg og omegn. 

Det rammer jo nok kun naboen, men så tag 
lige en snak med ham om at sikre sine vær-
dier på en så optimal måde som muligt og 
lad være med at have kontanter og arve-
smykker liggende i den øverste kommode-
skuffe.

En tyveknægt ser i dag ikke ud som på teg-
ningen, men er af udseende en ganske al-
mindelig fyr at se på, idet han er pænt og 
almindeligt påklædt og færdes på alle må-
der. Dvs. ses gående, cyklende og måske i 
bil, måske medbringende en rygtaske, men 
ikke nødvendigvis
Ser i en mistænkelig person i nabolaget, 
så spørg ham om der er noget I kan hjælpe 
med. Dette vil stresse ham, idet han ikke 
kan lide at blive set og således efterfølgende 
kan udpeges overfor politiet.

Vigtig information om indboforsikring 

Vi har tidligere opfordret alle vores lejere til, at teg-
ne en indboforsikring – Dette naturligvis fordi, det 
er rigtig klogt at sikre sig selv og familiens ejendele, 
herunder den vigtige ”ansvarsdækning” som bety-
der, at forsikringen betaler erstatning og omkost-
ninger til dækning af et berettiget erstatningskrav 
fra skadelidte, som man ellers selv skulle betale. 
Når du/I nu også har tegnet en indboforsikring som 
passer til jeres aktuelle behov, er det ligeledes vig-
tigt, at minde om, at forsikringen også løbende skal 
tilpasses, når behovet ændrer sig i kortere eller læn-
gere perioder.

Flere adresser – eller ny midlertidig adresse
Når der sker ændringer i jeres liv, er det derfor vig-
tigt, at du/I også undersøger, hvorvidt dette kræver 
ændringer af jeres forsikringsmæssige forhold.

En indboforsikring dækker som udgangspunkt kun 
på den adresse, hvor du har din normale bopæls-
adresse i henhold til folkeregistreret – det er der-
for af meget stor vigtighed, at du/I ved eksempelvis 
genhusning i forbindelse med større renoveringer, 
kontakter jeres forsikringsselskab og meddeler den 
nye midlertidige adresse, herunder eventuelt, hvor-
vidt der i denne periode kan være flere indboadres-
ser (opbevaring i kælderrum eller hos familie mv.).
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I afdeling 14 Skovparken afhentes der storskrald den 2. fredag i hver måned. 

Næste gang - 12. december - 9. januar og 13. februar

chem og fortsætter, ”Det er et stort arbejde, men 
heldigvis har vi indtil nu kun mødt positive lejere.”

”Vi har vurderet, at Techems løsning er tidssvarende 
– med fjernaflæsning af både vand- og varmemå-
lere”, siger direktør Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt 
og fortsætter, ”– samtidig med at den samlede pris 
kan holdes indenfor den hidtidige ramme.”
 
Techem udarbejder vand- og varmeregnskaber for 
mere end 250.000 lejemål i Danmark.

Fakta
Techem overtager ansvaret for måling af vand- og 
varmeforbruget i alle de lejemål i SAB, hvor Brunata 
hidtil har udført dette arbejde.

Brunata laver regnskaberne for 2014 færdig. Det 
betyder, at Techem i forbindelse med nedtagning af 
Brunatas målere, fremsender aflæsningen til Bruna-
ta – på den måde bliver den enkelte lejer ”kun” for-
styrret én gang. 

Fremover vil alle målere blive fjernaflæst én gang 
om året – og det vil derfor ikke længere være nød-
vendigt at få fysisk adgang til målerne for at lave det 
årlige forbrugsregnskab.

Svendborg har fået flere
fartdæmpere
Tekst & foto: Kurt Hardi

Med en pulje på 10 millioner statslige kroner til ha-
stighedsplan i bymidte og boligområder og 7 mil-
lioner  kommunale til skolevejsprojekter, er der nu 

i henhold til Svendborg Kommunes Hastighedsplan 
fra 2011 etableret indsnævringer på mange af kom-
munens veje.

- Vi har haft rådgivere på, der har udpeget de steder, 
hvor der skulle etableres indsnævrig, fortæller Ben-
te Hansen, ingeniør i Svendborg Kommunes Trafik 
& Infrastruktur. Vejene skulle indrettes så de indby-
der til at køre 40 km eller derunder i boligområder 
og 30 km eller derunder i bymidte.
- Det er blevet til indsnævringer, da Svendborg 
Kommune har været tilbageholdende med at lave 
bump,  som der erfaringsmæssigt har været flere 
gener med.
- Der vil komme en evaluering, hvor trafiksikker-
hedsrevisorer på brugerplan vil undersøge om de 
etablerede indsnævringer nu også virker efter hen-
sigten, og om der eventuelt skal ændres noget.

Svendborg Andels-Boligforening har besluttet at 
skifte målerfirma. Fra og med 2015 vil alle vand- 
og varmeregnskaber blive udarbejdet at firmaet 
Techem.

Techem er i skrivende stund i fuld gang med at 
skifte til fjernaflæste målere i samtlige 2.200 le-
jemål i Svendborg Andels-Boligforening. ”Vi skal 
skifte lidt mere end 10.000 målere i december 
og januar måned”, siger Steen Fahlmann fra Te-

Ny t måler firma i  SAB – 
Brunata erstattes af  Techem
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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

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) 8080 4050

TDC (Kundeservice) 8080 4040

TDC (Regninger) 8080 4045

Sydfyns El-forsyning    6220 1120

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. SSG.

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

NOTITSER 
DEADLINES
Deadline for næste nummer af SAB-

Nyt er mandag den 2. marts

Deadlines for SAB-Nyt i 2015

Nr. 1 - Mandag den 2. marts

Nr. 2 - Mandag den 1. juni

Nr. 3 - Mandag den 14 . september

Nr. 4 - Mandag den 7. december 

BANKOSPIL 
Der afholdes bankospil i Skovbyhus 

i salen kl. 18:30 på følgende datoer:

(1. HALVÅR 2015):

Den 17. december 2014

Den 14. og 28. januar 2015

Den 11. og 25. februar 2015

Den 11. og 25. marts 2015

Den 8. og 22. april 2015

Den 6. og 20. maj 2015

Den 3. og 17. juni 2015

Dørene åbnes en time før spillet-

starter.


