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FORMANDENS KLUMME

Af Anne Jørgensen

I skrivende stund er en periode 
med rigtig vinter med sne og is 
afløst af en periode med forårsvejr og udsigt til 
eranthis, vintergækker og andre forårsblomster, 
der spirer frem under sneen. Dagene bliver læn-
gere, så der er meget at glæde sig over.

Og selvom Corona stadig sætter snævre grænser 
for udfoldelsesmulighederne, går tingene deres 
gang på bedst mulig måde.

Vi er ved at grave molokker ned i de sidste afde-
linger, så vi også i afdelinger med blokke kan være 
med i Svendborg Kommunes nye affaldsordning. 
Den nye affaldsordning har tilsyneladende været 
en succes i de områder, der har været med siden 
efteråret, så rigtig meget affald er gået til genbrug 
i stedet for forbrænding. Det bliver fint, at resten 
af os også kan bidrage til den udvikling, selvom 
det kan blive en lidt forvirrende overgangsperi-
ode.

I Skovparken har Corona bremset for møder i for-
bindelse med projektet om infrastrukturmidler. I 
stedet har beboerne fået postkort ud, som de kan 
aflevere gode forslag til, hvordan midlerne kan 
gøre gavn i området.

Ligeledes har man i Sanddalsparken fået invita-
tion til skriftligt eller telefonisk at komme med 
ideer og ønsker i forbindelse med den kommende 
renovering. Licitationen er afsluttet, og der arbej-
des nu på detailplanlægning af projektet.

Afdelingsbestyrelserne har fået til opgave at be-
handle forslag til, hvilke husordenspunkter, der 
bør indgå i lejekontrakten i de enkelte afdelinger. 
Efterhånden som forslagene kommer tilbage til 
administrationen, bliver de indarbejdet i lejekon-
trakterne.

Organisationsbestyrelsen har ikke holdt fysisk 
møde siden december. Når vi får lov at mødes rig-
tigt igen, skal vi i gang med en opdatering af vores 
strategi - ikke mindst med baggrund i den nyeste 
aftale mellem Boligselskabernes Landsforening, 
Kommunernes Landsforening og regeringen om 
effektivisering af den almene boligsektor i perio-
den 2021-2026. Her er bl.a. stor vægt på energi-
effektiviseringer. I alt skal der i perioden spares 
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1,8 mia. Sidste periode var kravet i alt 1,5 mia. på 
landsplan, hvilket hele sektoren under et allerede 
nåede sidste år. Vi håber, vi kan finde effektivise-
ringer, uden det går væsentligt ud over servicen 
til beboerne. Aftaleparterne har opfordret landets 
boligselskaber til især at kigge på indkøb og det 
forventer jeg derfor også vil komme på dagsorde-
nen i SAB. Vores interesse og fokus er stadigvæk 
at gøre, hvad vi kan for at holde huslejen lavest 
mulig.
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I slutningen af februar måned blev der gennem-
ført licitation på renoveringen af SABs afdeling 13 
– Sanddalsparken. Jorton afgav det bedste og bil-
ligste tilbud på løsning af opgaven. Jorton har ved 
afgivelsen af deres tilbud oplyst, at de har indgået 
en såkaldt eksklusiv aftale på tømrearbejdet med 
den Svendborg-baserede virksomhed GK Kaysen.

”Vi er tilfredse med, at en lokal virksomhed bliver 
én af de udførende på renoveringen,” siger SABs 
direktør Thomas Jeppesen til SAB-Nyt, og fort-
sætter ”Vi har tidligere truffet aftale med Byg til 
Vækst, der forpligtiger entreprenøren til også at 
ansætte elever og praktikanter på byggepladsen 
– og tilsammen vil det betyde, at renoveringen af 
Sanddalsparken også vil bidrage til at skabe lokale 
arbejdspladser.”

Det er fortsat planen, at de fysiske arbejder i afde-
lingen startes op i slutningen af juni måned.

Tiden frem til juni måned skal Jorton bruge til at 
søge og opnå byggetilladelse, samt færdiggøre 
alle projektets detaljer. I SAB bruges tiden på at 
få alle projektets budgetter endeligt på plads og 
godkendt i Landsbyggefonen og i Svendborg Kom-
mune.

I SAB-Nyt nr. 4 – 2020 kan du læse mere om hvilke 
arbejder helhedsplanen omfatter.

Statu s på infrast rukturplanen i 

SABs afdeling 14 –  Skovparken

Coronaen udfordrer beboerprocessen: Det har 
desværre vist sig helt umuligt at gennemføre den 
planlagte beboerproces omkring udviklingen af 
en infrastrukturplan for SABs afdeling 14 – Skov-
parken.

Status for helhedsplan i  Sanddalsparken
Der var ellers planlagt gennemførelse af flere 
beboermøder med forskellige oplæg fra SABs 
rådgivere, og høring af beboere omkring infra-
strukturplanen. ”Vi, og SABs rådgivere, har været 
nødsaget til at gennemføre en alternativ beboer-
proces,” fortæller SABs direktør Thomas Jeppesen 
og fortsætter, ”vi endte med en Postkort-løsning, 
hvor lejerne i afdelingen blev inviteret til at give 
deres besyv med. Det er langt fra optimalt, men 
efter omstændighederne, hvad der var muligt. ”

Rådgivere og arkitekter har endvidere gennemført 
såkaldte ”walk-n-talk” med flere beboere – lige-
som også afdelingsbestyrelsen har været og fort-
sat bliver inddraget i processen med at udarbejde 
planen.

Det fysiske arbejde 
i Sanddalsparken 

forventes startet i juni

Skovparken har ca. 1.500 beboere og vi 
ved, at langt de fleste af jer kan li’ at bo 
her. Ikke desto mindre er Skovparken af 
staten udpeget som et udsat boligom-
råde.  

Det betyder, at vi skal gøre noget for at 
skabe tryggere og bedre udearealer og 
stærkere forbindelser til byen omkring 
os.

Landsbyggefonden støtter os med 20 
mio. kr., som er det beløb vi forventer at 
bruge. Med andre ord; der kommer ikke 
huslejestigninger på grund af nye eller 
renoverede anlæg.

Infrastrukturplanen er færdig mod slut-
ningen af 2021. Hvorefter planen skal 
godkendes endeligt af Skovparkens 
beboere ved en afstemning.

Vi har endnu ikke en dato for af-
stemningen, men vi vil holde dig 

løbende opdateret.

Kære beboer 

Skovparken er et dejligt sted - og det 
skal det blive ved med at være. 

Tidligere blev alle boligerne renoveret 
og fik bl.a. nye opgange og direkte ud-
gang fra stue-lejlighederne til nye ter-
rasser. 

Nu er tiden kommet til at forny udeare-
alerne og infrastrukturen. Dvs. stier, plæ-
ner, veje, bede, træer, pladser - alt det, vi 
er fælles om. 

Derfor vil vi gerne høre, hvad du drøm-
mer om; hvordan skal Skovparken se ud 
i fremtiden?

I løbet af 2021 bliver der udarbejdet en 
samlet plan for udearealerne - vi kalder 
den for en infrastrukturplan.  

Infrastrukturplanen bliver udarbejdet i 
samarbejde med lokale arkitekter. De 
har brug for dine ideer for at få en god 
fornemmelse af området og den måde, 
du bruger det på.

Vi samler ideerne og giver et samlet bud 
på en infrastrukturplan for Skovparken. 
Ikke alle ønsker og ideer kan  indfries -  
men vi kan garantere dig at vi tager dit 
input med. 

Udfyld den modsatte side med dine 
ideer. Du kan vælge at svare på spørgs-
målene, skrive noget helt andet - eller 
tegne. 

Klip siden af og aflever den i postkassen 
ved Anemonen, ved siden af Skovbyhus. 
Eller tag et billede af dit kort og send det 
til INFO@GRAAA.dk. 

Dit svar skal være os i hænde senest 
søndag den 14. februar 2021. 

HVAD HVORDAN

HVORFOR

HVORNÅR

HVAD NU?

NYE VEJE AD SNOEDE STIER

Hvilke nye aktiviteter synes du, 
kan gøre Skovparken endnu 
mere attraktiv for dig og andre?

Hvilke nye pladser og opholds-
muligheder synes du der man-
gler i Skovparken?

Hvilke nye veje og stier synes du, 
der mangler i Skovparken?

Nye aktiviteter?

Nye steder?

Nye forbindelser?
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SAB har beredskab 
når det brænder på

Står man i en situation, hvor man som lejer har 
behov for hjælp, som for eksempel ved brand, - så 
har SAB sit eget beredskab, hvor de tager sig af 
de praktiske ting og ellers er de berørte beboere 
behjælpelige.

Efter at brandvæsenet er alarmeret, så kontakt 
områdets daglige leder, som oftest inspektøren. 
Lykkes dette ikke, så kontakt anden inspektør, be-
boerrådgiver eller direktøren.

Hvis indsatsleder og politi bestemmer, at evaku-
ering af beboerne skal finde sted, som følge af 
brandens udvikling og omfang, - så skal beboeren 
vejledes om dette hurtigst muligt. SAB ś bered-

skab sørger for genhusning og retter henvendelse 
til de mulige genhusningssteder.

Det skal i forbindelse med dette indskærpes, at 
det er vigtigt for lejere, at have en indboforsik-
ring, så de mistede ting kan erstattes. 

Er der tale om en storbrand, hvor evakuering er 
nødvendig, så skaffes der adgang til et ”værested” 
for de berørte. Det kan være et fælleshus, festsal, 
større kælderrum eller lignende.
 
Hele SAB ś beredskab er clearet med også Sydfyns 
Boligselskab, - så inspektørerne indbyrdes er be-
hjælpelige hos hinanden i kritiske situationer.

Ny grøn effektivering saftale
Boligministeriet, Kommunernes Landsforening 
(KL) og Boligselskabernes Landsforening (BL) ind-
gik i januar måned en ny effektiviseringsaftale.

Aftalen betyder, at der i hele den almene sektor 
skal effektiviseres for 1,8 milliarder kroner. Det 
grønne element fremkommer ved, at også energi-
effektiviseringer tælles med – når det efter 2026 
gøres op, om landets almene boligafdelinger har 
nået målet.

Fokus på indkøb
I aftalen lægges der op til, at boligselskaberne 
især skal sætte fokus på indkøb af varer og tjene-
steydelser. ”SAB har i de sidste mange år sat fokus 
på indkøb og sparsommelighed, så det er bestemt 
ikke uvant for os at kigge den vej,” siger direktør 
Thomas Jeppesen til SAB-Nyt og fortsætter, ”men 
der er stadigvæk et effektiviseringspotentiale, og 
i den forbindelse vil vi blandt andet kigge lidt nær-
mere på nogle af de mindre daglige vedligeholdel-
sesopgaver, som vi i dag beder eksterne håndvær-
kere om at løse. Jeg er nemlig overbevist om, at 
nogle af disse opgaver fremover sagtens kan løses 
af driftspersonalet.”

Energieffektiviseringer
I aftalen indgår endvidere en indsats for at ud-
brede kendskabet til mulighederne for såkaldt 
grønne investeringer i for eksempel udskiftning 
af tekniske installationer og forbedring af klima-
skærmen i de almene boligafdelinger. Samtidigt 
har man også aftalt en informationsindsats til be-
boerne i den almene boligsektor om, hvordan man 
lettest sparer på vand, varme, el med videre. 

”I SAB er vi allerede i gang med at kigge på den 
fremtidige fjernvarmeforsyning. I dag opvarmes 
hovedparten af SABs lejemål via fjernevarme fra 
vores eget gasfyret kraftvarmeværk. Det er vi 
nødt til at kigge på, og jeg håber, at vi sammen 
med Svendborg Fjernvarme – og den nye varme-
pumpe, som de fornyligt har taget i brug – kan fin-
de en fælles løsning, således at vi på sigt både kan 
opvarme SABs lejemål billigere og mere grønt.” 
slutter Thomas Jeppesen 

Du kan læse meget mere om den nye effektivise-
ringsaftale her:
https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/aftale-
om-effektivisering/
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Med virkning fra 1. april 2021 bytter to ledende 
varmemestre i SAB plads. Varmemester Verner 
Hansen (der hidtil har været ledende varmemester 
i team 2) bliver ny ledende varmemester i Team 1. 
Varmemester Bo Jensen (der hidtil var været leden-
de varmemester i team 1) bliver ny ledende varme-
mester i Team 2.
 Endvidere flyttes Ejendomsfunktionær 
Henrik Rasmussen, der hidtil har været tilknyttet 
Team 1, sammen med Bo Jensen til Team 2.
 ”Baggrunden for min beslutning er følgen-
de fire forhold”, fortæller SABs direktør Thomas 
Jeppesen til SAB-Nyt: 
 For det første skal vi udvikle samarbejdet 
mellem de tre driftsteams. Med denne rotation får 
vi på sigt to ledende varmemestre, der vil have et 
indgående kendskab til driftspersonalets kompe-
tencer og ansvarsområder – og ikke mindst stør-
stedelen af SABs boligområder, der dækker ca. 
1.500 af foreningens i alt 2.200 lejemål. Vi skaber 
altså en solid base for samarbejdet på tværs af de 
tre teams fremover.
 For det andet er det min opfattelse, at alle 
SABs lejere skal opleve et ensartet serviceniveau – 
og at opgaverne løses på den mest effektive måde 
og med den højest mulige kvalitet. For at vi kan 
blive endnu bedre, kræver det både at vi i SAB op-
prioriterer erfaringsudveksling, og i fælleskab fin-
der måder at løse opgaverne smartere og måske 
også mere enkelt. Også på dette punkt forventer 
jeg, at personalerotationen vil understøtte denne 
udvikling – idet den ”nye” men stadigvæk erfar-
ne varmemester både vil vide, hvordan opgaverne 
løses, der hvor han kommer fra, og snart også vil 
vide, hvordan opgaverne løses i det nye team.
 For det tredje har Coronaen lært os, at der 
er brug for meget stor robusthed i den måde vi or-
ganiserer arbejdet på. Medarbejderne i hvert team 
er pr. definition nære kontakter – og det vil sige, 
at hvis én bliver smittet, så er vi nødt til at sende 
hele teamet hjem i en kortere (eller i værste fald 
længere) periode. I sådan en situation er det helt 
nødvendigt, at SAB hurtigt får dannet sig et over-
blik over opgaverne, prioriteret mellem opgaverne, 

Personalerotation

og får løst de prioriterede opgaver med det tilbage-
værende personale i alle SABs boligområder. Den-
ne robusthed i organiseringen af arbejdet vil SAB 
også profitere af, når Coronaen forhåbentlig snart 
er overstået.
 Endelig for det fjerde ligger det mig på sin-
de, at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne 
udvikler nye kompetencer og ansvarsområder, kan 
dygtiggøre sig – og får mulighed for at vokse med 
opgaven. Det skaber både arbejdsglæde og et inci-
tament til i perioder at give den en ekstra tand. På 
den lidt længere bane er det efter min opfattelse 
også en forudsætning for, at SAB også i fremtiden 
kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
 SABs direktør Thomas Jeppesen slutter 
samtalen med SAB-Nyt af med et ønske om, at le-
jerne i de berørte afdelinger vil tage godt imod den 
nye ledende varmemester.

Kontakt til varmemestre uændret efter 1. april
Lejerne i de berørte afdelinger vil også efter den 1. 
april kontakte varmemestrene i SAB på den sæd-
vanlige måde. Der er ikke ændret noget.

Kontaktinformation: se på bagsiden af SAB-Nyt.

FAKTA
Verner Hansen skal sammen med det øvrige 
team 1 servicere lejerne i disse afdelinger: 1 – 
Nylandsvej, 3 – Rødeledsvej, 4 – Brydevej, 5 & 
6 Glentevej, 10 – Struebjerg, 17 – Svendborg Bo, 
18 – Bregnegården, 19 – Søsterhaven, 20 – Wig-
gers Park og 22 – Sofielund. Endvidere servicerer 
team 1 den selvstændige ”Andelsboligforenin-
gen i Bregninge/Vindeby.”

Bo Jensen skal sammen med det øvrige team 2 
servicere lejerne i disse afdelinger:  7 – St. By-
havevej, 8 – Strynøvej, 9 – Bispeløkken/Priorvej, 
11 – Munkevænget, 12 – Elmevænget, 13 – Sand-
dalsparken, 15 – Hjortøvænge, 17 – Svendborg 
Bo, 23 – Trollemosen og –højen, Gl. Skårupvej, 
Kvistvænget og Frøavlen samt afdeling 25 – Lan-
gebakke. 
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Nu har alle afdelinger i SAB snart fået nye affalds-
beholdere.  

Der mangler kun de steder, hvor der skal være  
nedgravede containere.  

Alle får affaldsbeholdere til:  

Når de nye affaldsordninger går i gang, får du: 

• En folder, der viser, hvordan du skal sortere. Den 
fås også på engelsk, arabisk, tigrinja, kurmanji 
og somali, kontakt varmemesteren om dette. 

• Klistermærker, som du kan sætte på dine behol-
dere indenfor.

• En lille grøn spand og 240 grønne plastikpo-
ser til madaffald inde i køkkenet. Kontakt din 
varmemester, når du skal bruge nye poser. 

 

Plast, elektronik og batterier skal du aflevere til gen-
brugsbilen (storskrald) sammen med indbo, møbler 
og andre ting til genbrug og genanvendelse.

Madaffald
De fleste af os har ikke prøvet at sortere madaffald 
før. 

Madaffald er alt råt og tilberedt mad, også resterne 
fra madpakken eller skrællerne fra kartoflerne. 

Emballager fra madvarer er IKKE madaffald. Det er 
ofte metal, glas eller plast. Hvis du er i tvivl, kan du 
smide emballagen i restaffald. 

Fra oktober til december 2020 indsamlede vi over 
650 ton madaffald i Svendborg Kommune. 
Madaffaldet bliver til grøn biogas og gødning. 

Madaffald er f.eks.:
• Ris, pasta og ost
• Grøntsager og frugt, rå, kogte og skrællede
• Teposer og kaffefiltre
• Fisk, kød, pålæg og ben
• Brød og kager
• Sovs og fedt
• Afskårne blomster

Nej tak til:
• Emballage fra fødevarer
• Potteplaner og grene (skal til haveaffald)

Nye affaldsordninger 
- snart er hele SAB med

Pap og papir - samme rum

Glas og metal - samme rum

Madaffald

Restaffald

   Kontakt din varmemester, når du 
   skal bruge nye poser til madaffald
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Gi’ madaffaldet igen
- det kan blive til strøm, varme, brændstof og gødning

ENERGISPAND
I energispanden sorteres 
restaffald og madaffald i 

to forskellige rum

SKRALDEBIL
Energispanden tømmes 

i to adskilte rum, så 
affaldet ikke blandes

PULPANLÆG
Madaffaldet blandes med 

vand og blendes til en grød, der 
kaldes pulp. Plastikposerne  
tages fra og genanvendes  

til nye poser

BIOGASANLÆG
Pulpen kommer i en tank,  
hvor bakterier omdanner  

den til biogas

BIOGAS
Biogassen bruges til  

brændstof og til produktion  
af strøm og varme

MARK
Restproduktet fra  
biogasanlægget  

anvendes som gødning

Vi gi’r igen
Vores ambition er, at intet må gå til spilde. Alt kan 
anvendes igen. Eksempelvis kan madaffald blive  
til strøm, varme, brændstof og gødning. På den 
måde sparer vi enorme ressourcer. Andre kalder 
det bæredygtighed. Vi kalder det bare at gi’ igen.
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Der arbejdes på at genåbne mere og mere af sam-
fundet efter nedlukning grundet corona-virus. I 
den forbindelse opfordrer myndighederne også 
borgerne til at blive testet igen og igen, så virus 
kan spores og inddæmmes.

Det skal i forbindelse med testning være muligt 
for folk nemt at kunne komme til et testcenter, og 
her er de mobile enheder med uddannet personale 
en vigtig faktor, der bringer et testcenter tæt på 
borgerne.

Skovbyhus har netop lagt lokaler til en mobil te-
stenhed, der i uge 9 og 10 tilbød en antigen-test til 
borgerne mandage og torsdage i de to pågældende 
uger.

Antigentest
i  Skovbyhus

Kort før redaktionens slutning har Svendborg 
Kommune bedt om, at Skovbyhus kan benyttes 
som testcenter mandag og torsdag - foreløbig 
frem til den 30. april. SAB har naturligvis imøde-
kommet anmodningen, så alle i østre bydel lettere 
kan blive testet.

Svendborg Fjernvarme ændrer pris struktur

Skovbyhus huser testenhed

Svendborg Fjernvarme ændrer prisstruktur 

 

Med virkning fra 1. januar 2021 har Svendborg Fjernvarme ændret sine priser. Den faste afgift stiger mens 
den variable pris falder. Prisændringen ligger i forlængelse af Svendborg Fjernvarmes investering i en 
varmepumpe, der betyder at varmen kan produceres billigere mens afskrivningerne på det nye 
varmepumpeanlæg til gengæld stiger. 

Nedenstående regneeksempel tager udgangspunkt i en gennemsnits lejlighed på 85 kvadratmeter i én af 
blokkene på Glentevej. 

 2020 2021 Ændring i kr. Ændring i % 
Fast afgift pr. kvadratmeter 17,25 21,85 4,6 26,6 % 
Variable afgift pr. kWh 0,565 0,363 - 0,202 - 35,7 % 
Pris for opvarmning af 85 
kvadratmeter bolig med 
forbrug på 9.000 kWh 

   1.466,25 
+ 5.085,00 
= 6.551,25 

   1.857,25 
+ 3.267,00 
= 5.124,25 

- 1.427,00 - 21,8% 

 

Bemærk, at ovenstående KUN er et eksempel. Den faktiske udgift til opvarmning af en bolig vil variere –  
afhængig af beboernes forbrugsvaner. 

FAKTA: Svendborg Fjernvarme leverer varme til følgende afdelinger i SAB:  
1 – Nylandsvej, 3 – Rødeledsvej, 4 – Brydevej, 5 & 6 Glentevej, 17 – Svendborg Bo, 18 – Bregnegården, 20 – 
Wiggers Park, 22 – Sofielund, samt til ældre og plejeboligerne i Frøavlen. 

 

 

Med virkning fra 1. januar 2021 har Svendborg Fjernvarme ændret sine priser. Den faste afgift stiger, 
mens den variable pris falder. Prisændringen ligger i forlængelse af Svendborg Fjernvarmes investering 
i en varmepumpe, der betyder at varmen kan produceres billigere mens afskrivningerne på det nye var-
mepumpeanlæg til gengæld stiger.

Nedenstående regneeksempel tager udgangspunkt i en gennemsnits lejlighed på 85 kvadratmeter i én 
af blokkene på Glentevej.

Bemærk, at ovenstående KUN er et eksempel. Den faktiske udgift til opvarmning af en bolig vil variere 
–  afhængig af beboernes forbrugsvaner.

FAKTA: Svendborg Fjernvarme leverer varme til følgende afdelinger i SAB: 
1 – Nylandsvej, 3 – Rødeledsvej, 4 – Brydevej, 5 & 6 Glentevej, 17 – Svendborg Bo, 18 – Bregnegården, 
20 – Wiggers Park, 22 – Sofielund, samt til ældre og plejeboligerne i Frøavlen.



9

Der graves godt og grundigt rundt i SAB ś mange 
afdelinger, og der graves dybt. Det er ikke den al-
mindelige forårsgravning af haven, der er i gang, 
- men entreprenørerne, der har de store maskiner 
i gang.

Det er arbejdet med at gøre klar til den nye af-
faldssortering, hvor flere entreprenører er i gang 
med nedgravning af affaldsstationer (molokker), 
der har en dybde på tre meter.

I molokkerne skal der, når de er klar, - sorteres til 

Da boligforeningen ved lovændringen sidestilles 
med offentlige myndigheder kræves der ikke sam-
tykke/forudgående aftale med den enkelte lejer til 
at benytte den digitale løsning. Hvis den enkelte 
beboer er fritaget for Digital Post vil rykkere og 
opsigelser fortsat blive sendt med fysisk post.

SAB har endnu ikke taget stilling til om de nye 
regler om Digital Post også skal anvendes i kom-
munikationen mellem boligforeningen og lejerne i 
forbindelse med andre typer af breve – for eksem-
pel indkaldelse til møder i beboerdemokratiet.

M olokker klar til  at 
blive nedgravet på 

St .  Byhavevej

Travlhed med at gøre klar til  de nye
nedgravede affalds stationer

fire enheder, pap & papir, madaffald, glas & metal 
samt restaffald.

Arbejdet med de nye affaldsstationer blev startet 
op i 4. kvartal i 2020, og det forventes endeligt 
færdigt efter nuværende plan i løbet af juni må-
ned 2021.

Gennem hele projektperioden med etablering af 
molokkerne, vil der løbende være affaldsstatio-
ner, som bliver færdiggjort.

I løbet af 2021 bliver der som følge af en lovæn-
dring mulighed for, at al kommunikation mellem 
almene boligorganisationer og beboere kan ske 
digitalt. 

Kommunikationen vil komme til at foregå gen-
nem den nye postløsning Digital Post, der efter 
planen kommer i efteråret 2021. 

SAB vil, når det bliver muligt, benytte sig af denne 
løsning. I praksis kommer det til at betyde, at SAB 
kan fremsende påkrav og opsigelser af lejemål 
som digital post, og altså fravige kravet om fysisk 
post for disse typer af meddelelser. Det er i første 
omgang planen, at SAB vil benytte den nye Digita-
le Post løsning til nedenstående kommunikation:

• Ved meddelelse om påkrav til lejere, der 
ikke har betalt den månedlige husleje, og derfor 
skal have 1. rykker
• Ved meddelelse om opsigelse til lejere, hvis 
huslejen fortsat ikke er betalt efter 14 dage (2. 
rykker)

FAKTA

Ændringen, der giver boligselskaber 
lov til at sende breve via digital post 
findes i lov om leje af almene boliger 
§ 5, stk. 3.

Ny digital  postløsning i  2021
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Kort & godt

Hilsen fra Afdeling 21 
Solsikkevej 

Så blev det marts og vi havde kun en ca. 14 dage 
med frost og sne til glæde for gårdmændene, der 
skulle rydde sne. 

Alle beboerne har modtaget en skrivelse i post-
kassen om nedgravning af affaldsstationer. 

Bestyrelsen vil være behjælpelig med, hvordan 
man skal sortere, hvis man bliver i tvivl om, hvad 
der skal i hvilke rum. 
Mogens nr. 101 Birgit nr. 41 Jonna nr. 91 

Det bliver nyt for os alle, og der vil selvfølgelig ske 
nogle fejl, men med tiden skal det nok blive godt. 

Bestyrelsen håber på mere information fremad-
rettet fra SAB, og velkommen til Teknisk Inspek-
tør Thorstein R. Larsen, som bliver vores kontakt-
person. 

Vi siger tak for godt samarbejde til Inspektør John 
Tofting og ønsker ham et dejligt otium med fami-
lien. 

Forårs hilsen fra bestyrelsen: 

Mogens, Birgit, Jonna  

Husk at få luftet ud

Det er vigtigt at få luftet godt ud i sin bolig, hvor 
den friske luft er med til at sikre et godt og sun-
dere indeklima. Det er godt for såvel beboere som  
boligen. Udluftning er ikke mindst vigtig i disse 
corona-tider.

Udluftning af boligen renser også luften for den 
megen kulilte, der dannes når mennesker færdes 
og opholder sig i en bolig.

Dug indvendigt på termoruder er altid tegn på, at 
der udluftes for lidt. 

Luft ud 2-3 gange i døgnet. Luk vinduer og døre op 
cirka 5 minutter, således at al fugt og dårlig luft 
bliver trukket ud.

Radiatorventiler lukkes under udluftning, og stil-
les efter - igen på samme indstilling, - og så kan 
man herefter nyde det friske og stadigt varme kli-
ma i lejligheden.

Bliv vant til faste ensartede temperaturer i boli-
gen, og forstå at vores boliger er blevet så tætte, 
at det er nødvendigt selv at skifte luften ud. Kun 
på denne måde vil sundheden og velværet stadig 
forblive i højsædet. 

Husk – at tør luft er billigere at varme op end fug-
tig luft.
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Nissebanden
kom på besøg

Trivselskonsulenten

I denne tid modtager SAB flere klager end nor-
malt og efter min bedste overbevisning, har det 
blandt andet noget at gøre med Coronasituatio-
nen. Jeg har i de fleste tilfælde behov for, at kom-
me i kontakt med Jer der klager og beder derfor 
om, at I påfører Jeres telefonnummer på klagen.

med venlig hilsen

Når det er muligt at afvikle banko i Skovbyhus, 
- så følger Venner af Skovbyhus Banko retnings-
linierne fra regeringen og sundhedsstyrelsen om-
kring Covid-19.

Det betyder også, at bankespil ikke kan afvikles 
pt. 

Jo - beboerne fik sagt god jul til hinanden, alt 
imens de også nød den muntre musik.

For yderligere information, kan man gå ind på 
Facebook siden, hvor det er muligt at læse venner-
nes ”Vejledning og retningslinier” for at befærde 
sig til banko.

Bankospil  i  Skovbyhus aflyst

Peder M ost Garden kiggede forbi  og sørgede for 
den gode julestemning for afdelingens beboere
I afdeling 7 på St. Byhavevej havde de besluttet, 
at selvom det var med begænsede muligheder på 
grund af hele corona-situationen, - så skulle der 
skabes en aktivitet, der både kunne skabe glæde 
og styrke fællesskabet. Ikke mindst op til julen.

Sådan blev det også, - og der var god opbakning og 
stemning, da Peder Most Garden kiggede forbi den 
4. søndag i advent. Nissebanden kom på besøg.

Der blev spillet julemusik for beboerne og folk kig-
gede ud af vinduerne og forbi musikanterne (med 
afstand), - og flere fulgte med dem rundt på St 
Byhavevej og mærkede julestemningen. 

Kaj Kruse

 Mobil: 2338 9353 E-mail:  kk@sab.dk

Trivselskonsulentmandag til torsdagkl. 9:00 – 15:00

Ring venligst til
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Vi kan kontaktes alle hverdage på tlf. eller mail fra kl. 09-16

Har du udfordringer eller bare har brug for at snakke? så kontakt os gerne! Vi gør hvad vi kan i fht. 
at guide/hjælpe dig videre. Det gælder også i vedr. henvendelser om Covid 19/Corona (test, vaccina-
tion, isolation)

www.abis.dk – Facebook: Aktive Boligområder

Ny t fra Aktive Boligområder i  Svendborg (ABIS -  Bolig social  Helhed splan)!

Kære Beboere!

Vi alle på arbejde i ABIS og I er meget velkomne til at kontakte os. Der er blandt andet åbent for bebo-
errådgivning, økonomisk rådgivning, fritidsjob (til dig mellem 15 og 17 år) og Mod på Matematik (til 
dig i 6.- 7. klasse). Naboambassadørerne kommer også rundt med en hilsen til nye naboer.

Læs også mere om, hvordan du få en mentor eller blive mentor.

Vi glæder os rigtig meget til, det igen bliver muligt at være mere til stede i boligområderne og komme 
i gang med alle aktiviteterne. Vi satser vi på en god og spændende sommer og har fuld gang i planlæg-
ningen. Hvis I har gode idéer eller inputs, så hører vi meget gerne fra jer. 

Husk, at I kan søge beboerpuljen, hvis I har en god ide til en aktivitet, event eller noget andet, som kan 
styrke det gode naboskab og kendskabet til hinanden. Man kan søge om op til 3000 kr.

De bedste hilsener til jer alle fra os alle i det boligsociale team

Åben Rådgivning:
Bente Kjær

23 38 93 69, bk@sab.dk

Økonomisk Rådgivning:
Teresa Askham

23 10 38 91, tas@domea.dk
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Uddannelse Job  Netværk 

Få en frivillig og gratis mentor 
En mentor støtter dig i at nå dine mål, så din drøm kan blive til virkelighed. 

Kontakt os og hør mere om hvordan du får en mentor. 

Tlf. 91 17 37 58 eller ejdnav@domea.dk 
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Landsbyggefonden har udviklet et nyt selvbetje-
ningsværktøj AlmenGIS, som nu er tilgængeligt via 
fondens hjemmeside. AlmenGIS (GIS=geografisk 
informationssystem) sætter geografien af almene 
boliger i centrum, da den giver boligorganisatio-
ner og kommuner m.fl. mulighed for at opnå et 
geografisk overblik over almene boligafdelinger 
og aktive sager i Landsbyggefonden.

AlmenGIS vil give et visuelt overblik over føl-
gende sagstyper i Landsbyggefonden: boligsocial 
indsats, renoveringsstøtte, infrastruktur, kapital-
tilførsel, huslejestøtte og regnskabsgennemgang.
Værktøjet formidler udvalgte informationer om de 
enkelte boligafdelinger og byggeafsnit på en enkel 
og overskuelig måde. Dette giver mulighed for at 
se på tværs af byggetekniske, økonomiske- og so-
ciale faktorer i de enkelte almene boligafdelinger. 
Samtidigt tilbyder løsningen en let overgang til 
Landsbyggefondens øvrige selvbetjeningsværktø-
jer, samt en række offentligt tilgængelige kortløs-
ninger og registre, fx til skråkort, Plandata.dk og 
BBR.

 

AlmenGIS tilgås via fondens hjemmeside under 
selvbetjeningsværktøjer, og der logges på med 
NemID medarbejdersignatur. Boligorganisationer 
kan se egne aktive sager på de enkelte boligafde-
linger, og kommunerne kan se alle aktive sager 
på boligafdelinger indenfor kommunegrænsen, 
samt afdelinger udenfor kommunegrænsen, som 
kommunen måtte være tilsyn for. Boligorganisa-
tionernes revisorer har ligeledes adgang til at se 
sager på boligafdelingerne på de boligorganisatio-
ner, som de er revisor for.

Ordforklaring
GIS - GIS står for et Geografisk Informations-
System. GIS er et IT-værktøj, der kan fremstille 
kort med en række geografiske data tilknyttet. Et 
GIS-system bruges typisk til at analysere og præ-
sentere data på en måde, der er let at afkode og 
overskue. GIS-værktøjet giver dig derfor en intui-
tiv forståelse af data, informationer og sammen-
hænge.

Personaleny t -  far vel  og go´dag

Ny IT-platform med geografien 
i  centrum -  AlmenGIS

Farvel
SABs inspektør John Tofting har valgt at gå på 
pension. John Tofting har sidste arbejdsdag tors-
dag den 11. marts. John Tofting kom til SAB i 1998 
– og har således arbejdet i SAB i mere end 23 år. 
”På vegne af SAB vil jeg takke John Tofting for den 
store indsats han har ydet gennem alle årene”, si-
ger SABs direktør Thomas Jeppesen til SAB-Nyt.

Go’ dag
SAB har pr. 15. marts ansat Rikke Fløjborg som 
Informations- og Kommunikationsmedarbejder i 
Inspektørafdelingen. Rikke er uddannet Markeds-
økonom, og har blandt andet tidligere arbejdet 
som Senior Specialist for GASA i Odense og som 
fuldmægtig ved SDU. Rikke er 46 år og bosat på 
Tåsinge.
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Fra myndighederne har vi modtaget... 

www.coronadenmark.dk

Dansktalende henvises til coronasmitte.dk / hotline på tlf. +45 7020 0233

coronavirus  covid-19
HOTLINE på forskellige sprog

معلومات باللغة العربية عن فير
+45 4145 3034 وس كورونا: رقم الهاتف 

 )من الساعة 17-19(

Information in English
about the Coronavirus/COVID-19:  

Tel. no.: +45 4145 3056 (5 PM - 7 PM)

Macluumaad afsoomaali ah
 oo ku saabsan cudurka Corona-virus: 

Telefon lambar: +45 4145 3039 
(saacadda: 17-19)

Informations en français 
sur le Coronavirus/Covid-19 

Numéro de téléphone : +45 4145 3041 
)17h-19h(

ትግርኛ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ:
ቁጽሪ ስልኪ: +45 4145 3040 )ሰዓት 17-19(

Kurmancî: Agahdarî di
derbarê vîrûsa koronayê de. 

Telefon: +45 4145 3038 (demjimêr 17-19)

Korona virüs hakkında Türkçe bilgilendirme: 
rtibat no: +45 4145 3044 (saat 17-19 arası)

اطالعات در مورد ويروس کرونا\کويد
  19 به زبان فارسی شماره تلفن: 3035 4145 45+

)بين ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر(

  اردو: کورونا وائرس کے متعلق معلومات 
  ٹیلی فون نمبر 3045 4145 45+

)بوقت 19-17(
Polska informacja o Koronawirusie
Tlf. +45 4145 3047 )godz. 17-19(

Bosanski informacje o korona virusu  
Telefon: +45 4145 3054 (od 17 do 19)

Informații despre 
coronavirus in limba română: 

Tlf. +45 4145 3052 )între orele 17-19(

Projektet er finansieret af 
og gennemføres i samarbejde 
med Sundhedsstyrelsen.



16

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
ØVRIGE 

Lægevagten 7011 0707

Skovbyhus  2338 9356

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

Sydfyns Låseservice 

Låsesmedens vagt 6220 2828 

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 vagt-

telefonen.

DIVERSE
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 14. juni

Deadlines for SAB-Nyt i 2021

Nr. 3 - Mandag den 20. september

Nr. 4 - Mandag den 6. december

BANKOSPIL 
På grund af corona-restriktionerne 

er bankspil af lyst indtil videre.

 For yderligere information, kan 

man gå ind på Facebook siden, hvor 

det er muligt at læse vennernes 

”Vejledning og retningslinier” - 

ligesom det også vil være her man 

kan holde sig ajour med, hvornår 

bankospil åbner igen.

Team 1 - (pr. 1. april)
Varmemester: Verner Hansen
Mail: vrm1@sab.dk

Team 2 - (pr. 1. april)
Varmemester: Bo Jensen
Mail: vrm2@sab.dk

Team 3
Varmemester: Henrik Mathiesen
Mail: vrm3@sab.dk

1 – Nylandsvej
3 – Rødeledsvej
4 – Brydevej
5 og 6 – Glentevej
10 – Struebjerg
18 – Bregnegården
19 – Søsterhaven
20 – Wiggers Park
22 - Sofielund

7- St. Byhavevej
8 – Strynøvej
9 – Bispeløkken og Priorvej
11- Munkevænget
12 – Elmevænget
13 – Sanddalsparken
15 – Hjortøvænge
17 – Svendborg Bo
23 – Trollemosen og - højen, Gl. 
Skårupv., Kvistv. og Frøavlen
25 - Langebakke

14 – Skovparken 
(Ørbækvej, St. Byhavevej,
Byparken, Marslevvej & 
Byskoven)
21 – Solsikkevej

Kontortid
Wiggers Park 10:
Mandag kl. 9 - 10
Bregnegårdsparken 27:
Torsdag kl. 9 - 10
Glentevej: Onsdag kl. 9 - 9.30

Kontortid
Slotsvængevej 5:
Mandag kl. 9 - 10
Sanddalsparken 19, kælderen:
Torsdag kl. 9 - 10

kontortid
Byskoven 12
Mandag til fredag kl. 9 - 10
Mandag tillige 15:30 – 17

Sådan får du fat i din varmemester
Ring 6221 1976 – tryk 3 for kontakt til varmemester efterfulgt af 1, 2 eller 3, afhængig af hvilken af-
deling du bor i – se tabellen nedenfor. Varmemestrene har telefontid alle hverdage mellem kl. 9 og 9:30.
Udenfor træffetiden kan du altid indtale en telefonisk besked eller sende en mail.


