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FORMANDENS KLUMME

Min første klumme vil jeg star-
te med at takke for valget til 
organisationsbestyrelsesfor-
mand. Jeg vil gøre mit bedste 
for at leve op til tilliden.

Bestyrelsen er jo i en tid med flere udfordringer.
Vi har i længere tid arbejdet med at formulere 
værdigrundlag og målsætninger, så vi kan arbejde 
mere strategisk. Mere om det på side 6.

Da der, som tidligere fortalt, ligger et lovkrav om 
at udarbejde en strategi for effektiviseringer, er 
det den målsætning, vi arbejder med i øjeblikket 
som den første formulerede strategi. I forvejen 
har vi jo oplevet, at løbende effektivisering har 
holdt huslejen i ro i de fleste afdelinger de sidste 
par år, og det er også målet i årene fremover, hvor 
vi arbejder på nulstigninger frem imod 2020 - og 
nogen steder kan vi måske ovenikøbet sætte hus-
lejen lidt ned - i modsætning til de sædvanlige 1,5 
til 2 % stigninger pr. år. 

Så snart vi har første del af strategien færdig, vil 
vi indkalde repræsentantskabet til informations-
møde , så de bliver klædt på til at formidle hensig-
ten med de ændringer i den daglige drift, som det 
kan medføre.

Efterhånden vil vi lave strategier for alle vores 
målsætninger. Gode input til arbejdet med det er 
naturligvis velkomne.

Siden sidste blad har vi fået den nye ”ghettoliste” 
og er glade for at se, at Skovparken ikke længere 
er med. Det er også mit indtryk, at beboerne ikke 
selv føler, de bor i en ghetto.

Den Boligsociale Helhedsplan i Skovparken udlø-
ber med årsskiftet . I samarbejde med BSB er der 
lavet en ny ansøgning for en 4 årsperiode, hvor 
flere afdelinger er med. Den er bevilliget, så El-
mevænget, Munkevænget, Bispeløkken/Priorvej 
og Sanddalsparken også bliver omfattet. Håber 
beboerne i de områder tager godt imod initiati-
verne og medvirker til en opblomstring af aktivi-
teter - både i de enkelte afdelinger og på tværs af 
afdelingerne.

Svendborg kommune har sat nogle penge af til 
bygning af mindre lejligheder til borgere med 
lav indkomst. Vi har udarbejdet tre projekter, der 
ser ud til at kunne realiseres. Det bliver på ”Fak-
tagrunden” i Skovparken, på Linkenkærsvej og i 
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Pjentemøllestræde. Det er mange år siden SAB 
sidst har bygget nyt, så det bliver spændende at 
følge. 

Til slut vil jeg på organisationsbestyrelsens vegne 
ønske alle beboere, medarbejdere og andre samar-
bejdspartnere en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen
Anne Jørgensen   
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Anne Jørgensen 

ny organisationsformand

Ny valg t formand for organisationsbest yrelsen i  SAB

På et ekstraordinært møde i repræsentantskabet 
den 12. oktober 2017 blev 64 årige Anne Jørgensen 
fra Sanddalsparken valgt som ny formand i SAB.

Anne blev valgt til organisationsbestyrelsen i 
2008, og allerede året efter blev hun næstformand 
– en post hun har beklædt indtil hun den 12. okto-
ber blev valgt som ny formand. Formandsposten 
var blevet ledig idet SAB’s hidtidige formand gen-
nem de sidste 9 år, John Andersen flyttede ud af 
foreningen i starten af september måned.

”I organisationsbestyrelsen har vi allerede sat en 
proces i gang, hvor vi gerne vil arbejde mere stra-
tegisk – således at vi tydeligt får formuleret, hvad 
SAB står for og vil i årene fremover”, siger Anne 
og fortsætter, ”Og i den forbindelse, er det især 
bæredygtighed og miljø, der ligger mit hjerte nær-
mest. Jeg mener, at det skal være attraktivt at bo 
i et af SAB’s lejemål – og det kan vi blandt andet 
sikre ved at træffe fornuftige beslutninger og der-
ved fremtidssikre boligerne og boligområderne 
bæredygtigt og miljørigtigt.”

Anne har i mange år været aktiv beboerdemokrat 
– blandt andet som medlem af afdelingsbesty-
relsen i Sanddalsparken, hvor Anne flyttede ind 
i 1991 – og beboerdemokratiet er netop et af de 
andre områder, der også optager Anne. ”Jeg vil 
gerne være med til at revitalisere beboerdemo-
kratiet. Jeg mener, at det er én af styrkerne ved 
at bo alment, at man er en del af et fællesskab – 
det skal vi til stadighed udnytte og udbygge ved at 
understøtte aktiviteterne i beboerdemokratiet og 
i boligområderne.”

Indtil for halvandet år siden arbejdede Anne i Fø-
devareforbundet NNF’s A-kasse. Før det var Anne 
i mange år fagligt aktiv – først som tillidsmand på 
den nu lukkede Kellogsfabrik på havnen i Svend-
borg, hvor hun arbejdede i 19 år, og siden som 

formand for Fødevareforbundet fra 1997 til 2001. 
”Jeg var rigtigt glad for det faglige arbejde i Fø-
devareforbundet NNF og deres a-kasse, men jeg 
synes også at lovgivningen omkring a-kassens ar-
bejde med de arbejdsløse, blev mere og mere uri-
melige, og derfor var det heller ikke særlig svært 
for mig at stoppe for halvandet år siden.”

I dag er Anne gået på efterløn, og ud over arbejdet 
i SAB’s organisationsbestyrelse, nyder Anne sam-
været med sine to døtre og fire børnebørn. ”Jeg 
har den glæde, et par gange hver måned at tage 
toget til Skørping lige syd for Ålborg, hvor den ene 
af mine døtre bor. Deroppe kan jeg hjælpe til og 
være sammen med to af mine børnebørn, mens 
deres mor – som jo er min datter – arbejder på af-
tenhold. Om formiddagen nyder jeg naturen om-
kring Skørping, der ligger tæt på både Rold Skov 
og Rebild bakker, og om eftermiddagen kan jeg 
være mormor for mine børnebørn, og sørge for 
lektielæsning, aftensmad og så videre – det nyder 
jeg meget. Den anden af mine to døtre, bor også i 
Svendborg, og børnebørnene her, har jeg naturlig-
vis også meget stor glæde af.”, slutter Anne inter-
viewet med SAB-Nyt.

Fakta:
Anne Jørgensen er den første kvinde, der er ble-
vet valgt til posten som formand for organisati-
onsbestyrelsen i SAB. Anne har boet i SAB siden 
1985 – først i en lejlighed på Rødeledsvej, der-
efter på Ørbækvej og siden 1991 i en lejlighed i 
Sanddalsparken. Anne afsluttede sin skolegang 
med en realeksamen i starten af 70’erne. Der-
efter arbejdede hun 7 år i Schou og Epa – en 
varehuskæde, der nu er lukket og overtaget af 
Kvickly. I 1978 startede Anne på Kellogsfabrik-
ken, hvor hun arbejde i 19 år frem til hun i 1997 
blev valgt som formand for Fødevareforbundet 
NNF på Sydfyn.
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Det er på denne ledige 
grund i Pjentemøller-

stæde, at SAB gerne vil 
opføre 14 nye boliger

SAB vil  gerne bygge 54 nye 
boliger i  Svendborg

Byrådet træffer endelig beslutning
På et møde den 19. december skal Byrådet i Svend-
borg Kommune tage stilling til om SAB’s tre projek-
ter skal realiseres.

Sådan forestiller 

arkitekten sig at 

fasaden på Pjen-

temøllerstræde 

kan komme til at 

se ud.

Det er på den såkaldte Langebakke, at SAB gerne 

vil opføre 20 nye boliger - magen til dem der 

skal opføres på ørbækvej.

SAB har planer om at bygge 54 nye boliger på tre 
forskellige adresser i Svendborg.

Projekt 1 – Ørbækvej
SAB ønsker at nedrive den tidligere Fakta butik, og 
i stedet opføre 6 boliger på 40 kvadratmeter, 6 boli-
ger på 53 kvadratmeter og 8 boliger på 85 kvadrat-
meter – i alt 20 nye boliger. Se også forsideskitse.

Projekt 2 – Linkenkærsvej
På den såkaldte Langebakke, der ligger på vestsiden 
af Linkenkærsvej ønsker SAB også at opføre 6 boli-
ger på 40 kvadratmeter, 6 boliger på 53 kvadratme-
ter og 8 boliger på 85 kvadratmeter – i alt 20 nye 
boliger.

Projekt 3 – Pjentemøllerstræde
I Pjentemøllerstræde ønsker SAB at opføre 14 boli-
ger. 7 boliger med to værelser på mellem 39 og 50 
kvadratmeter og 7 boliger på tre værelser på mel-
lem 75 og 99 kvadratmeter.

”I SAB er vi optaget af at opføre boliger, der imø-
dekommer behovet for lidt mindre boliger med en 
husleje, der kan betales af lejere med lave indkom-
ster – vi kan nemlig af vores ventelister se, at ef-
terspørgslen efter denne type boliger er stigende.”, 
siger Anne Jørgensen, den nyvalgte formand for 
SAB’s organisationsbestyrelse til SAB-Nyt.

Linkenkæ
rsvej
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granat med sprængladning - men dog uden deto-
nator, hvilket dog ikke betyder at den er uskadelig 
- men at den under givne omstændigheder med 
sprængstoffet stadig ville kunne have forvoldt 
stor skade på andre mennesker.

De mange indbrud, som er begået, har ikke beri-
get den unge mand, og han har ikke kunnet give 
en forklaring på, hvorfor han har gjort det. 

Den unge mand, der er på medicin fordi han lider 
af angst og posttraumatisk stress, har udtrykt at 
han ønsker og har forsøgt at komme i behandling. 
Men da det ikke er lykkedes, - så har tyverierne 
måske været et råb om hjælp.

Den unge mand har accepteret en personundersø-
gelse, hvori der også indgår en lægekontakt. 

Efter et anonymt tip blev Fyns Politi ført på spo-
ret af en 23 årig mand fra Svendborg, der nu sid-
der varetægtsfængslet for 47 forhold om indbrud 
begået indenfor det seneste halve år. Han har til-
stået alle forhold.

De fleste indbrud er begået i kælderrum på 
Marslevvej, hvor han blandt andet ved hjælp af 
spyddet fra en borehammer har slået hul i dørene. 
Der udover har han blandt andet også stjålet post-
pakker fra købmandsbutikker i både det syd- og 
midtfynske. 

Da betjentene dukkede op på den unge mands bo-
pæl, gik han straks til bekendelse og viste vej til 
et kælderrum i bebyggelsen, hvor en del af de ty-
vekoster, der var stjålet fra andre rum, var gemt. 
I kælderrrummet fandt betjentene også en hånd-

Stribe af indbrud fra 
kælderrum 

på Marslevvej

Bemærk
Boligforeningens kontor har lukket 
mellem jul og nytår.

Fra og med den 23. december 

Efter nytår åbner kontoret igen
tirsdag den 2. januar 2018

Svendborg Andels-Boligforening har besluttet at 
ajourføringsgebyret i 2018 hæves med 5,- kr. til 
170,- kr. pr. år.

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 gebyrer, 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 blandt andet udgifter 
til medlems- og ventelisteadministration.

Ajour føring sgebyret
hæves med en femmer
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Skovparken hører ikke 
længere til de udsatte 

boligområder

Den 1. december 2017 offentliggjorde Transport-, 
Bygnings- og Boligministeriet listen over særligt 
udsatte boligområder - den såkaldte ghettoliste, 
- og her er der godt nyt til Svendborg, hvor Skov-
parken ikke længere er med på listen.

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: 54,4 
% (en stigning på 0,7 % i forhold til 2016, hvor 
Skovparken lå på 53,7 %)

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande overstiger 50 %. Skovparken: 
45,2 % (uændret i forhold til 2016)

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer 
overstiger 2,70 % af beboere på 18 år og derover 
(gennemsnit for de seneste 2 år). Skovparken: 2,18 
% (et fald på 0,73 % i forhold til 2016, hvor Skov-
parken lå på 2,91 %)

SAB har fået 
ny strategi

SAB’s afdeling 14 –  Skovparken er ikke 
længere på den såkaldte ghettoliste

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 samme 
aldersgruppe. Skovparken: 59,9 % (et fald på 0,3 % 
i forhold til 2016, hvor Skovparken lå på 60,2 %)

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: 58,3 % (et fald på 0,3 
% i forhold til 2016, hvor Skovparken lå på 58,6 %)

Som det fremgår opfylder Skovparken i 2017 2 ud 
af de 5 kriterier, og er erfor ikke længere på listen 
over udsatte boligområder i Danmark.

I Skovparken var der pr. 1. december 2017 1.379 
beboere - et fald på 36 i forhold til 2016, hvor der 
boede 1.415 beboere i Skovparken.

På et møde i organisationsbestyrelsen den 12. ok-
tober 2017 blev ”SAB – Strategi 2017” vedtaget. 
Strategien er et tre siders dokument, der kort for-
mulerer mission, formål, værdier og målsætnin-
ger for SAB.

Det er et gennemgående tema i strategien, at SAB 

skal arbejde på at blive mere synlig, mere effektiv, 
mere digital og mere grøn.
Derudover lægges der i strategipapiret vægt på at 
styrke beboerdemokratiet ved at udvikle og op-
kvalificere afdelingsbestyrelserne, samt tilbyde 
fora for vidensdeling og erfaringsudveksling.

Hele strategien, der har fået titlen ”SAB – Strategi 
2017” er lagt online her:
https://www.sab.dk/beboerdemokratiet/strate-
gi-2017

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

I forbindelse med at SAB’s hidtidige formand for 
organisationsbestyrelsen flyttede ud af forenin-
gen er 1.  suppleanten Karina Jensen fra Søster-
haven indtrådt i organisationsbestyrelsen. Karina 
har været medlem af SAB’s repræsentantskab si-
den 2013, hvor hun også blev valgt som afdelings-
formand i afdeling 19 – Søsterhaven.
Karina har boet i Søsterhaven siden 2001.

”Jeg er særligt optaget af, at vi i SAB skal arbejde 
for at styrke fællesskabet i boligområderne – og 
så er jeg også optaget af, at vi skal holde huslejen i 
ro i de kommende år.” siger Karina Jensen til SAB-
Nyt og fortsætter, ”Jeg tror også, at vi i SAB kan 
gøre meget mere for miljø og de grønne områder, 
ved at tænke modernisering og vedligeholdelse på 
nye måder.”

kan igangsættes. Det forventes at arbejdet kan af-
sluttes inden 2018 er omme.

”De vedtagne energirenoveringer vil både øge le-
jernes komfort og mindske det samlede energifor-
brug,” siger inspektør Karsten Brandt til SAB-Nyt 
og fortsætter, ”En del lejere har desværre oplevet 
gener fra kuldebroer og kuldeindfald, som med 
denne renovering vil blive meget mindre – og 
udnyttelsen og fordelingen af varmen i lejlighe-
derne vil også blive meget bedre. Og med de nye 
brandsikre entredøre, vil gener fra støj og træk 
fra opgangene også blive væsentligt mindre.” slut-
ter Karsten Brandt.

Ny formand i Sanddalsparken

På et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 13 
– Sanddalsparken blev Rita Bour-Hil valgt som ny 
afdelingsformand.

Det ekstraordinære afdelingsmøde var indkaldt 
idet afdelingens hidtidige formand Carlo Chri-
stensen tidligere på efteråret flyttede ud af Sand-
dalsparken.

Den nyvalgte formand Rita Bour-Hil er ikke ukendt 
med det beboerdemokratiske arbejde, idet hun har 
siddet i bestyrelsen siden 2006 og i SAB’s repræ-
sentantskab siden 2008.

På to ekstraordinære afdelingsmøder den 23. no-
vember blev det besluttet at igangsætte en energi 
renovering i afdeling 9 – Bispeløkken/Priorvej og 
afdeling 11 – Munkevænget.

I Bispeløkken skal lejlighederne have efterisole-
ret radiatornicher og får udskiftet varmerør og 
radiatorer. Endvidere var der på det ekstraordi-
nære afdelingsmøde flertal for at udskifte alle en-
tredøre ind til lejlighederne. Energirenoveringen 
i afdeling 9 er budgetteret til at koste omkring 6 
millioner kr., hvilket svarer til en huslejestigning 
på 5 - 6% eller mellem 160,- og 314,- kr. pr. måned 
– afhængig af lejemålets størrelse.

På det ekstraordinære afdelingsmøde i afdeling 
11 – Munkevænget, var der også flertal for at 
gennemføre en energirenovering. Lejerne i Mun-
kevænget får derfor også efterisoleret deres ra-
diatornicher og udskiftet varmerør og radiatorer. 
Endvidere var der på det ekstraordinære afde-
lingsmøde også flertal for at udskifte taget samt 
alle entredøre ind til lejlighederne. Energirenove-
ringen i afdeling 11 er budgetteret til at koste godt 
og vel 9 millioner kr., hvilket svarer til en husleje-
stigning på 8 % eller mellem 118,- og 443,- kr. pr. 
måned – afhængig af lejemålets størrelse.

I skrivende stund er SAB’s rådgivere i gang med at 
projektere de to energirenoveringer. I det tidlige 
forår afholdes der licitation – hvorefter arbejdet 

Energirenovering i  afdeling 9 og 11
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Succes med nyt 
beboerarrangement

Hyggelig t  efterårsarrangement i  afdeling 7

Bestyrelsen i afdeling 7 - St. Byhavevej er aktive 
og sætter mange ting i gang til glæde for bebo-
erne. Senest med et ”Kom hinanden ved” arrange-
ment på tværs af blokkene. Her var der også gjort 
plads til beboerne fra afdeling 8 Strynøvej, for de 
var også velkomne, fortæller afdelingsformand 
Camilla Melin.

Der var af hensyn til det lidt lumske vejr sat telte 
op på plænen mellem blokkene, og ud over eget 
madtelt, hvor man kunne forsyne sig med kar-
toffelsalat, coleslaw samt drikkelse, - så var også 
Lundbygrillen på plads med en pølsevogn.

Diskotek ”Henrik” sørgede for den musikalske un-
derholdning med musik fra årtiderne - lige fra de 
kendte 70 ére og op. Men også gøgleren Martin var 
med til at sørge for den gode stemning, - og han 
havde blandt andet godt tag i at lære både børn og 
voksne snorespillet Diablo.

- Det er et spændende arrangement at komme til, 
siger Martin. Her i starten lurer jeg lidt på, hvad 
det er, jeg skal give publikum.

Som et førstegangsarrangement var der kun til-
fredshed at spore i bestyrelsen, der var godt til-
fredse med besøgstallet. 

Der var også godt flow i deltagerne, der løbende 
kom og gik - men med pænt mange hele tiden. 
Flere gav også kun positive tilkendegivelser for de 
fælles beboerarrangementer.

- Det er meget hyggeligt og fint, sagde Alba Pe-
dersen. Jeg har boet her i 10 år, - og nu er det an-
den gang, at jeg er med til noget. Men jeg vil til at 
deltage meget mere, - så lærer man også flere at 
kende.

- Det er et rigtig fint arrangement, supplerer Maj-
Britt Andersen, der har boet 2 år i afdelingen. Det 
er godt, at bestyrelsen vil lave noget for os, og så 
hilser man på flere af de beboere, der også bor i 
området.

Med den opbakning som det nye initiativ fik fra 
beboerne, - så er det nok tænkeligt at det er et 
arrangement, der tåler en gentagelse på et tids-
punkt.
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Juleglæde
Udenfor er det koldt og råt, 
Alle traver til mod vinden,
Der er ingen sne alt er gråt, 
Og frost bider hårdt i kinden

Tørklæde, vanter og hue
Julens dyre udgifter der vanker,
En konstant øm hals og snue
Er blevet de vigtigste tanker

Ræk hånden ud mod verden
Giv bare løs af hjertevarme,
Fortræng blot mismodets færden
Og glem al smerte og harme

Giv dog gavmildheden vinger
Vær ej bygget af stene,
Lad os se hvad den dig bringer
Ingen skal være alene

Glem ej glæden ved at give
Lad din næste være din gæst,
Lad freden i sindet blive
Og tilslut dig hjerternes fest

Gid glæden i hjertet bliver
Lad den blot varme og lyse,
Thi vi får selv hvad vi giver
Uden glæde vil vi fryse

Det er vigtigt at du forstår
Så gaven i år ej er tom
At købte ting flygtigt forgår
Og at du skal tænke dig om.

© 2008 Erik Bang Boesen

Glædelig Jul  og Godt Ny tår

Alle beboere, ansatte samt 
samarbejdspartnere ønskes 

en rigtig Glædelig Jul 
samt et Godt Nytår

Juletræsfesten igen 
en succes

Helt efter traditionen dannede Skovbyhus ramme 
for årets juletræsfest for børn og voksne i afdelin-
gerne Solsikkevej og Skovparken.

Arrangementet trak som sædvanlig rigtig mange 
til, der kunne nyde godt af julemusikken og de 
sædvanlige julelækkerier og godteposer.
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Kort & godt

Godt for gavlmuren

Med fjernelsen af det meget og tætte buskads i 
Wiggers Park er der ikke kun skabt et åbent, ven-
ligt og lyst udeområde. Det har også haft en ekstra 
god effekt for flere af gavlmurene, hvor der har 
været beplantning, - og det ses tydeligt nu. Det 
tætte buskads har skærmet for murene, så de har 
haft sværere ved at tørre op efter fugtigt vejr.

Det er der nu rådet bod på ved rydningen, og der 
sker en naturlig og hurtigere optørring.

Julehilsen fra afd. 21 
Solsikkevej

Mange beboere har sat lyskæder op ude, og det 
lyser fint op og er hyggeligt her i den mørke tid.
 
Afdelingen havde i Skovbyhus lørdag den 25. no-
vember kl. 13 en vellykket Julebuffet, dejlig mad 
fra Bregninge Mølle og meget snak. Vi var 23 som 
havde nogle hyggelige timer sammen.
 
Der er kommet juletræ med lys op ved nr. 99, li-
geledes censor lys på gavlen, som blev vedtaget på 
afdelingsmødet 12. september 2017

Haveaffaldspladsen med pænt rækværk om, er ta-
get i brug.

Stofa har været rundt til de beboere, der havde 
problemer med boksen.

Alfred Svendsen stoppede som varmemester efter 
9 år på Solsikkevej. Han vil blive savnet her, og 
alle har fået en skrivelse: Hvad sker der så?

Der vil hver dag komme en ejendomsfunktionær 
for at holde opsyn med, at afdelingen altid frem-
træder pæn og velholdt.

Postkassen ved kontoret bliver tømt dagligt, - 
kom en besked i, hvis I skal have hjælp til noget, 
så bliver I kontaktet.
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et 
godt år 2018

Med julehilsen
Bernt, Birgit, Jonna

Alfred Svendsen, der indtil midten af november, 
var varmemester i Afdeling 21 - Solsikkevej, er 
gået på pension. Alfred fylder 65 i starter af ja-
nuar måned.

Lille prisstigning på bankokort

Vennerne af Skovbyhus afviklede ekstraordinær 
generalforsamling onsdag den 25. oktober, hvor 
det blev vedtaget, at prisen på bankokort pr. 2018 
stiger fra 8 til 10 kr.
Forslaget var stillet af bestyrelsen på grund af 
nedgang i fremmøde til banko.
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Sætternissen 

har været på spil

Afdeling 12 - Elmevænget

Vedrørende: Rettelse til SAB-Nyt, side 12 – Af-
skrift af beslutningsprotokol

Forslag 5: Individuel afregning af vand:
Vedtaget fra 1. februar 2019 (ikke 2018, som der 
fejlagtigt står i SAB-Nyt).

Forhøjelse af indskud i SAB’s 
lejemål

SAB har pr. 1. januar 2018 hævet indskuddet på 
samtlige lejemål i boligforeningen fra 231,- kr. pr. 
kvadratmeter til 234,- kr. pr. kvadratmeter.

De nye indskud for de forskellige lejemålstyper 
kan ses på sab.dk.

Det nye forhøjede indskud gælder kun i forbin-
delse med nye indflytninger i et af SAB’s lejemål.

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.

Til lejere i afdeling 5 og 6
Glentevej Blokke og Huse

Rettelse til side 8 i SAB-Nyt nr. 3 (det seneste 
nummer)

Der er desværre sket en fejl i afskriften af beslut-
ningsprotokollen for afdeling 5 og 6 i det seneste 
nummer af SAB-Nyt.

Under punkt 5 valg af bestyrer til festlokalet skal 
der retteligt stå:
Genvalg til Birgit Klausen – Glentevej 9, 1. tv. 
telefon 22 91 63 09

Afdeling 11 - Munkevænget

Vedrørende: Rettelse til SAB-Nyt, side 11 – Af-
skrift af beslutningsprotokol

Forslag 1.2: Mulighed for hund.
Afstemningen var: for 6, Imod 12 (og ikke 2) som 
der fejlagtigt står.

Det vil sige: det er fortsat IKKE tilladt at holde 
hund i Afdeling 11 – Munkevænget.

Rettelser til  beslutningsprotokoller

Du kan også læse SAB-Nyt på sab.dk.
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v/sekretariatsleder Mette Østerberg

I Fællessekretariatet for den Boligsocial Helhedsplan glæder vi os fortsat over 5 X JA. Fem gange ja fra be-
boerne i Skovparken, Elmevænget, Bispeløkken/Priorvej, Munkevænget og Sanddalsparken til at være en 
del af den nye Boligsociale Helhedsplan for perioden 2018 – 2021. 

Vi glæder os til at komme i gang i det nye år og til at møde mange nye og ”gamle” beboere i aktiviteterne 
og tilbuddene i den Boligsociale Helhedsplan. Det er eksempelvis Beboerrådgivning, Økonomisk Rådgiv-
ning, Fritidsjobindsats, Lektiecaféer, Bydelsmor, Uddannelsesrådgivning og meget mere. Og vi glæder os til 
samarbejdet med afdelingsbestyrelser og beboere i alle fem afdelinger.

Efterhånden som aktiviteterne kommer i gang, vil der komme mere information ud til beboerne. 
Allerede fra den 4. januar kan beboere fra de fem afdelinger henvende sig i den Åbne Beboerrådgivning.

Læs mere om den Boligsociale Helhedsplan her:  www.aktive-boligområder.dk

Med venlig hilsen
Fællessekretariatet for den boligsociale helhedsplan,

www.aktive-boligområder.dk

Ny Boligsociale Helhedsplan 2018 -  2021

Beboerkonsulent Bente Kjær træffes i den Åbne Beboerrådgivning fra den 4. januar hver tors-
dag fra 12 – 16 i Anemonen, Byparken 40 st. th. Alle beboere fra de fem afdelinger er velkomne her eller 
til at ringe til Bente Kjær og lave en aftale om hjemmebesøg.
Bente Kjær træffes på tlf.: 23 38 93 69 eller mail bk@sab.dk
Fra og med den 10. januar vil der også være Åben Beboerrådgivning om onsdagen – sted og tid meldes ud 
senere.
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Strynøvej er sammen med Esthersvej og Søvan-
gen udvalgt til at være Svendborg Kommunes ga-
delaboratorier, hvor beboerne med deres behov og 
oplevelser vil være medbestemmende for, hvor-
dan fremtidens sundhedsvæsen kan udvikles på 
en smartere måde.

eHealth City Svendborg er et projektsamarbejde 
mellem Svendborg Kommune, Odense Universi-
tetshospital og Public Intelligence. Projektet blev 
officielt skudt i gang den 1. oktober 2017.

- Svendborg er den oplagte by til projektet og til 
titlen som verdens første eHealth City. Svendborg 
Kommune har historisk set haft et særligt fokus 
og stor succes med telesundhedsløsninger og e-
løsninger, siger Linda Riber, der er projektkoordi-
nator fra Svendborg Kommune.

De tre gader kan siges at være repræsentative for 
byens beboere, når man kigger på faktorer som 
alder, antal børn, uddannelse, beskæftigelse med 
mere. Gaderne er et spejl af Svendborgs befolk-
ning, som igen er et spejl af Danmark. Svendborg 
Kommune udgør med 58.510 borgere lidt mere 
end 1 % af den danske befolkning (5.731 mill).

- Vi ønsker at skabe et bedre og fremtidssikret 
sundhedsvæsen til borgerne, og derfor er vi inte-
resserede i at høre beboernes mening og indsamle  
ideer, siger Linda Riber. Vi skal have fat i de udfor-
dringer, der gør en forskel for borgerne at få løst.

Tanken er, at borgernes behov danner grobund 
for nye løsninger, der skal testes og udvikles i et 
samarbejde mellem beboere, sundhedspersonale 
og virksomheder. Først i gadelaboratorierne og si-
denhen i hele Svendborg og i andre kommuner.

- Det er, første gang vi arbejder med testgader, og 
vi er derfor nysgerrige på at se, hvad der sker, når 
man beder beboerne på en vej om at hjælpe med 
udviklingen, siger Stinne Skydt, der er projektko-
ordinator fra Public Intelligence. Vi kan så glæde 
os over, at der har været en god opbakning med 
allerede mange tilmeldte beboere.

Projektet dykker ned i de udvalgte nabolag i 
Svendborg Kommune og sætter her spot på be-
boernes oplevelser og kontakt med sundhedsvæ-
senet. Hvordan oplever de at have kontakt med 
kommune, læger og hospitaler ? Hvordan skal 
sundhedsvæsenet se ud fra et borgerperspek-
tiv for, at borgerne nu og i fremtiden kan leve et 
sundt og aktivt liv?

- I stedet for at kommune og region egenrådigt 
beslutter, hvordan fremtidens sundhedsvæsen 
skal se ud - ønsker vi at spørge borgerne, hvad 
de drømmer om, og hvordan de har behov for at 
fremtidens nære sundhedsvæsen skal se ud, siger 
Linda Riber.

Projektgruppen er allerede i gang med at lave in-
terviews med de udvalgte gaders beboere, hvor 
blandt andet Linda Riber sammen med varmeme-
ster Verner Hansen har været rundt ved adskillige 
af beboerne på Strynøvej.

- Vi spørger til, hvilke udfordringer de har mødt, 
og hvad de drømmer om i deres hverdag, og hvor-
dan sundhedsvæsenet bedst kan støtte op om 
dette.

Det handler om beboernes oplevelser med sund-
hedsvæsenet
- oplevelser, hvor der var ting der var besværlige 
eller ikke gav mening
- hvor det kan forbedres
- hvilke forventninger beboerne har til sundheds-
væsenet i Svendborg
- hvordan man drømmer om, at fremtidens sund-
hedsvæsen skal se ud

Der vil senere blive udvalgt og testet forskellige 
relevante løsninger i samarbejde med borgere, der 
er interesseret i det, og det er relevant for.

eHealth City projektet har skabt interesse også ud 
over landets grænser.
- Der er allerede nu også interesse for projektet 
fra flere andre steder i verden, blandt andet Nor-
ge, England og Spanien, slutter Stinne Skydt. 

Strynøvej udvalgt som 
testgade til fremtidens 

sundhedsvæsen
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SAB bekæmper 
rotter

I forbindelse med et større rotteangreb i én af 
SAB’s boligafdelinger blev det i november måned 
nødvendigt at genhuse fire lejere i godt og vel fire 
uger.

”Rotterne i boligforeningens kloakker er et stort 
problem, og vi gør rigtigt meget for at bekæmpe 
dem der – men når de kommer ud af kloakkerne 
og ind i vores boliger, så bliver det for alvor et pro-
blem, som både SAB og Svendborg Kommune er 
nødt til at reagere hurtigt og effektivt på,” siger 
Torben Petersen, der er den ansvarlige inspektør 
i SAB, og fortsætter, ”Vi har derfor besluttet, at 
rottebekæmpelsen i SAB kræver både en klart for-
muleret politik og strategi.”

Strategien slår fast, at det helt overordnet er 
Svendborg Kommune som myndighed, der er an-
svarlig for bekæmpelsen af rotter, men derudover 
slås det fast, at SAB’s personale er ansvarlig for 
at der følges op – det vil sige ”kontrollerer, at 
bekæmpelsen udføres med de nødvendige og til-
strækkelige midler, og at bekæmpelsen skrider 
frem.”

Supplerende bekæmpelse
Udover den bekæmpelse som Svendborg Kommu-
ne foretager med rottefælder, indeholder SAB’s 
rottebekæmpelse også en række forskrifter, som 

både lejere og SAB’s personale skal følge. Det hed-
der blandet andet: ”Rotter er afhængige af mad og 
vand, og derfor informeres såvel de berørte lejere, 
som eventuelle naboer og afdelingsbestyrelsen 
om, at boligområdet er angrebet af rotter, og der 
opfordres til at adgangen til mad fjernes – og om 
nødvendigt nedlægges der forbud imod fodring af 
fugle, vilde katte med videre. Inde i de angrebne 
boliger sikres det, at rotternes ikke har adgang til 
mad og vand.

Endvidere suppleres bekæmpelsen med overvåg-
ning af rotteaktivitet via såkaldte vildtkameraer 
samt specielle rottekameraer.”

Alt arbejde som de SAB ansatte udfører i forbin-
delse med en eventuel rottebekæmpelse skal log-
føres.

FAKTA
Fire lejemål var i november måned angrebet af 
rotter. Det var nødvendigt at genhuse fire lejere 
i godt og vel fire uger. De samlede udgifter til be-
kæmpelsen løber samlet op i omkring 100.000,- 
kr. SAB’s forsikringsselskab dækker en del af ud-
gifterne. De berørte lejeres forsikringer dækker 
også nogle af de udgifter lejerne har haft. De re-
sterende udgifter skal dækkes af afdelingens drift. 

virksomheden ikke har noget udestående med 
Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed et 
signal om, at virksomheden har orden på sit ar-
bejdsmiljø.” hedder det i arbejdstilsynets rapport.

I forbindelse med et uanmeldt virksomhedsbesøg 
den 25. oktober har arbejdstilsynet ikke set eller 
konstateret nogen overtrædelser af arbejdsmiljø-
lovgivningen. Besøget resulterede i, at arbejdstil-
synet tildelte SAB en grøn smiley, der ”viser, at 

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

Foto fra rottekamera

Grøn smiley til  SAB
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I afdeling 14 Skovparken afhentes der storskrald den 2. fredag i hver måned. 
Næste gang 12. januar - 9. februar og 9. marts

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 1.800,-  for beboer
Pris                           3.000,-  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

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. marts 2018

Deadlines for SAB-Nyt i 2018

Nr. 1 - Mandag den 5. marts

Nr. 2 - Mandag den 11. juni

Nr. 3 - Mandag den 17. september

Nr. 4 - Mandag den 10. december

BANKOSPIL 
Der afholdes bankospil i Skovbyhus 

i salen kl. 18:30 på følgende datoer:

(1. HALVÅR 2018):

Den 3. - 17. & 31. januar 2018

Den 14. & 28. februar 2018

Den 14. & 28. marts 2018

Den 11. & 25. april 2018

Den 23. maj 2018

Den 6. & 20 juni 2018

Dørene åbnes kl. 17.30 - en time 

før spillet starter.


