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FORMANDENS KLUMME

Af Anne Jørgensen

Så blev det sommer igen med 
vekslende vejr og masser af 
mulighed for udendørs liv. Des-
værre var optakten til somme-
ren lidt våd, kølig og blæsende indimellem. Den 
28. maj oplevede vi et uvejr, man sjældent ser ma-
gen til, hvilket desværre resulterede i oversvøm-
melser i mange kældre hos vores beboere, mens 
hagl slog hul i plastictage o.l. 

Der er sket ret omfattende skader - både på SABs 
ejendom og på de berørte lejeres indbo. I skri-
vende stund er SAB i gang med at udrede forsik-
ringsdelen på vores bygninger. Skybruddet har 
desværre også vist, at nogle lejere ikke har fået 
tegnet en indboforsikring - og herfra skal derfor 
lyde en stærk opfordring til alle SABs lejere: HUSK 
at tegne og tjekke at du har en indboforsikring. 

Vi er næsten færdige med at grave molokker ned 
og indføre affaldssortering i alle afdelinger. Det 
har været en større opgave at gennemføre. Des-
værre vil udgifterne til den nye affaldsordning 
betyde, at flere afdelinger vil opleve en mindre 
stigning i huslejen næste år. Da renten i øjeblikket 
er negativ, kan vi heller ikke budgettere med ren-
teindtægter, der kan hjælpe på huslejeniveauet.

Den varmemesterrokade, der blev varslet i sidste 
nummer af bladet, blev ikke lige godt modtaget 
alle steder. Protester fra beboere og beboerdemo-
krater førte til et ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde i maj. Heldigvis var Corona-restrik-
tionerne lempet så meget på det tidspunkt, at vi 
kunne mødes igen, og vi fik fremlagt synspunkter 
fra alle sider. Referatet kan læses her i bladet, li-
gesom referatet fra det ordinære repræsentant-
skabsmøde den 15. juni.

Fra det sidste skal fremhæves, at Erik Bang Boe-
sen trak sig fra organisationsbestyrelsen, og blev 
afløst af Betina Rosenkjær fra Strynøvej/Lyøvej. 
Velkommen til Betina, og tak til Erik for god ind-
sats i årene, der er gået. Erik fortsætter heldigvis 
med bidrag til SAB-nyt, som fra dette nummer har 
fået ny redaktør. Velkommen til Rikke - det bliver 
spændende at se dit aftryk på bladet.

På repræsentantskabsmødet var biodiversitet 
oppe at vende, og jeg forventer, at det på mange 
af de kommende afdelingsmøder vil blive drøftet, 
hvordan vi kan skabe områder, der er “Vilde Med 
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Vilje”. Det er navnet på en DR-inspireret kampag-
ne, hvor vilde blomster / ukrudt får lov at blive 
stående. En ide, som jeg er sikker på vi kan lade os 
inspirere af - til gavn for miljøet, og dermed for os 
selv og vores efterkommere.

Vi arbejder i organisationsbestyrelsen med at 
sætte måltal på de besparelser vi er pålagt af re-
geringen, og vi er enige om at undgå afskedigelser 
denne gang. I stedet skal opkvalificering af med-
arbejderne frigive ressourcer til at optimere drif-
ten, og det skulle gerne resultere i, at besparelser 
ikke vil kunne mærkes på servicen.

Sidste sommer var der fundet midler til forskel-
lige aktiviteter under Den Boligsociale Helheds-
plan. Det var en stor succes, og igen i år er der 
forsøgt at finde midler og samarbejdspartnere til 
at lave noget lignende. Mere om det inde i bladet 
og tak for indsatsen til de ihærdige medarbejdere 
i Helhedsplanen.

Rigtig god sommer til alle.
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Nu nærmer tiden sig med hastige skridt for op-
starten på renoveringen af SABs afdeling 13 – 
Sanddalsparken. Jorton, der skal stå for renove-
ringen, er således så småt gået i gang i området, 
hvor der i første omgang bliver opsat skurvogne 
og etableret byggeplads. 

Den 3. juni afholdt Jorton i samarbejde med SAB 
orienteringsmøde for alle beboerne i Sanddalspar-
ken, hvor der blev informeret om planerne for 
renoveringen. På mødet kunne Kamilla Pagh fra 
Jorton således fortælle, at de fysiske arbejder for-
ventes påbegyndt med udgangen af juni måned, 
hvor Sanddalsparken 18 står først for tur. 

Beboerne herfra er derfor godt i gang med at blive 
genhuset af SAB, og de vil kunne vende tilbage til 
nyrenoverede lejligheder med nye køkkener og 
badeværelser ved udgangen af 2021. I Blokken – 
Sanddalsparken 18 – genopbygges altangangen 
fra grunden, og der etableres en række mindre 
opholdsarealer.

Status for helhedsplan i  Sanddalsparken
Sanddalsparken 19, der efter planen påbegyndes 
i starten af 2022, omdannes til familieboliger, og 
her får blokken også nye altangange – samt et 
kombineret trappe- og opholdsareal ned mod ha-
vesiden. Samlet set får begge blokke således et nyt 
og fælles visuelt udtryk (se billede). Alle blokke i 
Sanddalsparken får desuden nye tage, vinduer og 
døre, samt nyrenoverede opgange. Dette arbejde 
opstartes efter planen fra slutningen af juli må-
ned i år.

Perspektiv

View fra nordøst
De to glaskarnapper udføres med ubrudte og hærdede glasfl ader, monteret i en galvaniseret stålramme. De nederste 120 cm glas udføres i matteret glas.
Midt på bygningens tag ses det nye taghus, hvor der er plads til centralt ventilationsanlæg.

Side 803.02.2021

Arkitektens vision for, hvordan altangangen kan tage sig ud i Sanddalsparken 19. Sanddalsparken 19 kommer 
efter renoveringen til at rumme 18 stk. 2 værelses familieboliger på ca. 65 kvadratmeter.

Sanddalsparken har fra Landsbygge-
fonden fået tilsagn om støtte på 85 
millioner til gennemførelse af en fysisk 
renovering 

Nr. 18 og 19 får en gennemgribende re-
novering, og nr. 19 omdannes til fami-
lieboliger

Alle blokke får nye tage, døre og vin-
duer
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SKOVPARKEN
Infrastrukturplan

Fælleden

Fælleden set fra boldbanen, med et muligt kultur- og idræts-
hus og Skovparken i baggrunden

Sådan kan Skovparken blive i fremtiden!
Et nyt centrum fyldt med liv og plads til leg, sport 
og fritidsaktiviteter. Nye stier gennem området og 
bedre belysning på de eksisterende stier. Nye vej- 
forbindelser og flere p-pladser. Nyttehaver, bede, 
træer og græsenge.

Sådan lyder forslagene til ny infrastrukturplan for 
SABs afd. 14 Skovparken. 

myldre med mennesker, der er i gang med noget, 
kigger på, hænger ud eller som er på vej til, fra 
og igennem.

Mødes om attraktive faciliteter
Formålet med planen er at gøre Skovparken til et 
endnu bedre sted at bo, ved at skabe bedre og 
tryggere udearealer og forbindelser til byen om-
kring boligområdet. Landsbyggefonden støtter In-
frastrukturplanen for Skovparken med 20 mio. kr. 

”Visionen er at skabe rammer og betingelser 
for, at foreninger, kommunale institutioner, 
uddannelser og erhvervsliv sammen med 
Skovparkens og bydelens øvrige beboere 
kan mødes om attraktive faciliteter og ak-
tiviteter, der kan løfte Skovparken og gøre 
boligområdet attraktivt at besøge,” 

forklarer Thomas Jeppesen, direktør i SAB om pla-
nen. 

SAB, Gråbrødre Arkitekter og ByplanBureauet har 
i samarbejde med bestyrelsen i afd. 14 Skovpar-
ken arbejdet med infrastrukturplanen siden no-
vember sidste år. 

Området ved skolen, boldbanen og Skovparken 
opleves i dag utrygt og nedslidt. Samtidig ligger 
det centralt i forhold til Skovparken, og forbinder 
området fra Marslevvej til Byparken.

Her vil vi i samarbejde med Svendborg Kommu-
ne forsøge at etablere et stort fælles opholds-, 
lærings- og aktivitetsområde som kan besøges af 
alle, hele døgnet - hele året. En ny åben skole-
gård med de optimale rammer for bevægelse og 
udeskole er også en del af planen.

Vi kalder området for Fælleden. Det er her du 
vi have din daglige gang; på vej ned i byen, til 
træning, til skole eller blot for at mødes og hæn-
ge ud. Området vil ifølge visionen komme til at 
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Eksempel på en hovedsti - for gående og cyklister

Nye boliger

Nye boliger

Nye boliger Nye boliger

Nye boliger kan danne nye rum

"Går nye veje 
ad snoede stier"

Fakta - Infrastruktur
Når Landsbyggefonden taler om infrastruktur, mener de 
tiltag, der kan ”skabe liv, synergi, gennemgang og
forbindelser til den omgivende by.” Det vil igen sige, at 
man kan få støtte til at skabe og forbedre veje og sti-
er gennem boligområdet – men også at man skal gøre 
sig klart, hvad der gør det vanskeligt for beboere i et 
boligområde, at være i kontakt med den omgivende by 
– og omvendt, hvad der gør det vanskeligt for den om-
givende by, at være i kontakt med boligområdet.

Nye og bedre stier
Ideen er at etablere to nye hovedstier, der forbin-
der stien langs skoven med Fælleden. Fælleden i 
sig selv skal fungere som en flade, der forbinder 
eksisterende og nye stier. 

På selve Fælleden er gående og  cyklende priori-
teret, og udover gaden, der forbinder på tværs af 
Fælleden, er der ingen biler. Eksisterende stier i 
området opgraderes.

Opholdssteder og måske nye bygninger
Det påtænkes at etablere nyttehaver og nye lege-
pladser i hele Skovparken, og der plantes bede og 
træer ved de store plæner ved etageblokkene ud 
til Ørbækvej.

Der er også tanker om at placere nye boliger ved 
bl.a. Store Byhavevej. 

Ved overgangen til Nymarkskolen etableres der en 
mindre plads og evt. en bygning, der kan indehol-
de fx en reparationscafe eller klublokaler.
 
Lang række af ideer fra beboere
En vigtig del af processen har været inddragelsen 
af Skovparkens beboere. Trods COVID-19 udfor-
dringer har beboerinddragelsen givet en lang ræk-
ke ideer og ønsker til forbedringer af områderne 
mellem husene i Skovparken.
 
Selvom ikke alle ønsker kan indfries, så har input 

fra Skovparkens beboere været afgørende for at 
få et klart billede af, hvordan området fungerer og 
bruges af beboerne. 

Det samlede forslag til infrastrukturplan sendes 
nu til videre behandling i Svendborg Kommune og 
Landsbyggefonden, herefter skal planen endeligt 
godkendes af Skovparkens beboere ved en af-
stemning. 

Vi kender endnu ikke datoen for afstemningen, 
men holder dig orienteret løbende. 
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Repræsentantskab

Referat fra repræsentant skabsmøde 
afholdt 15 .  juni  2021

Onsdag den 19. maj var SABs repræsentantskab 
ekstraordinært indkaldt til møde. Anledningen 
var, at 19 medlemmer af repræsentantskabet hav-
de anmodet om at følgende dagsordenspunkt blev 
behandlet:

Nedenstående repræsentantskabsmedlemmer an-
moder hermed om afholdelse af ekstraordinær 
generalforsamling i repræsentantskabet p. gr. a. 
manglende tillid til hovedbestyrelse/ledelse.

Pkt. 1. Håndtering i forbindelse med omrokering 
i team 1, 2 og 3 samt håndtering af underskrifter 
af bekymringsskrivelser fra i alt 319 beboere i for-
bindelse med dette. Beboernes tryghed og trivsel 
er fuldstændig tilsidesat.

pkt. 2 Manglende kommunikation mellem inspek-
tør/administration og afdelingsbestyrelser. Vi fø-
ler os ikke lyttet til.

Ekstraordinær t møde i  SABs repræsentant skab
På det ekstraordinære møde deltog 49 af repræ-
sentantskabets 62 medlemmer. Efter en debat om 
ovennævnte dagsorden blev forslaget om mang-
lende tillid til den siddende organisationsbesty-
relse sat til afstemning:

Ja til mistillid: 20
Nej til misstillid: 27
Blanke: 2

Dirigenten på mødet – Konsulent Søren Madsen 
fra BL (Boligselskabernes Landsforening) – kon-
kluderede på den baggrund, at der i repræsentant-
skabet fortsat er tillid til den siddende bestyrelse.

Hele referatet fra det ekstraordinære møde kan 
læses på SABs hjemmeside på adressen:

https://www.sab.dk/beboerdemokratiet/repra-
esentantskabet

Referat fra repræsentantskabsmøde afholdt 15. 
juni 2021. 

Anne Jørgensen - formand for Organisationsbesty-
relsen – bød velkommen til de fremmødte.

1. Valg af dirigent
Anne Jørgensen foreslog advokat Henning Morit-
zen (Valgt).
Henning Moritzen konstaterede, at formalia var 
overholdt, og at der var fremmødt 45 personer ud 
af 62 mulige.

Endvidere oplyste dirigenten forsamlingen om, at 
medarbejderrepræsentanten Karsten Brandt har 

trukket sig fra organisationsbestyrelsen, hvorfor 
suppleant Dorthe Sørensen er indtrådt i stedet.

2. Bestyrelsens beretning
Anne Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning. 
Beretningen offentliggøres på https://sab.dk 

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Godkendelse af regnskab 2020 samt revisi-
onsprotokollat
Foreningens direktør Thomas Jeppesen gennemgik 
regnskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt.
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Thomas Jeppesen, direktør

Det fuldstændige – og underskrevne referat – samt 
bestyrelsens beretning kan læses på foreningens 
hjemmeside på adressen:

https://www.sab.dk/beboerdemokratiet/reprae-
sentantskabet

Kort præsentation af det nyvalgte medlem af SABs 
organisationsbestyelse 
- se side 18.

4. Forelæggelse af budget 2020
Foreningens direktør Thomas Jeppesen fremlagde 
og gennemgik budget 2020. Enkelte afklarende 
spørgsmål blev besvaret.

Budgettet herefter taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet til behandling.

6. Valg af formand
Anne Jørgensen genopstillede – genvalgt uden 
modkandidater.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
Steen Mørk – villig til genvalg
Erik Bang Boesen – Oplyste på mødet, at han ikke 
ønskede genvalg

Opstillede og stemmetal:
Steen Mørk   37 stemmer (valgt)
Bettina Rosenkjær  36 stemmer (Valgt)
Steen Hyldgaard    8 stemmer 
Arne Christensen   6 stemmer

8. Valg af suppleanter.
Efter lodtrækning blev:
1. suppleant: Steen Hyldgaard 
2. suppleant: Arne Christensen 
Valgperiode 1 år.

9. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af PwC, Odense, gen-
valgt.

10. Eventuelt.
Her blev forskellige emner drøftet

Svendborg Andels-Boligforenings bestyrelse pr. 15. 
juni 2021:

Anne Jørgensen, formand – periode 01-07-2021 til 
30-06-2023
Steen Mørk, næstformand – periode 01-07-2021 til 
30-06-2023
Betina Rosenkjær - periode 01-07-2021 til 30-06-
2023
Karina Jensen - periode 13-08-2020 til 30-06-2022
Karina Frederiksen - periode 13-08-2020 til 30-06-
2022
Brian Bodenhoff, medarbejder rep. – periode 01-07-
2020 til 30-06-2022
Dorthe Sørensen, medarbejder rep. - periode 01-07-
2020 til 30-06-2022 

Afdelingsnr. Afdelingsnavn Dato

1 & 3 Nylandsvej/Rødeledsvej onsdag 8/9

4 Brydevej mandag 20/9

5 & 6 Glentevej onsdag 25/8

7 St. Byhavevej torsdag 19/8

8 Strynøvej onsdag 15/9

9 Bispeløkken tirsdag 24/8

10 & 17 Struebjerg/Svendborg Bo Dato følger

11 Munkevænget tirsdag 24/8

12 Elmevænget onsdag 18/8

13 Sandalsparken tirsdag 24/8

14 Skovparken mandag 20/9

15 Hjortøvænge tirsdag 7/9

18 Bregnegården tirsdag 21/9

19 Søsterhaven torsdag 16/9

20 Wiggers Park tirsdag 17/8

21 Solsikkevej torsdag 26/8

22 Sofielund torsdag 26/8

23 Trollemosen onsdag 18/8

Der tages forbehold for ændringer, der måtte komme efter 

at SAB-Nyt er sendt i trykken.

AFDELINGSMØDER 2021

Du kan også læse SAB-Nyt på www.sab.dk
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De første molokker 
taget i  brug

Som mange af jer sikkert har bemærket, er der de 
seneste måneder blevet gravet godt og grundigt 
rundt i SABs mange afdelinger for at gøre klar til 
den nye affaldssortering, og i starten af maj blev 
de første nedgravede affaldsløsninger (molokker) 
taget i brug. Det var i første omgang Skovparken, 
der gik i luften med den nye ordning. Siden er 
også Solsikkevej kommet i gang, og senest er mo-
lokkerne taget i brug på St. Byhavevej, Strynøvej, 
Munkevænget, Elmevænget og i Sanddalsparken.

Som så meget andet har molokkerne desværre 
været forsinkede på grund af COVID-19 hos en un-
derleverandør i Polen, men efter planen skulle de 
resterende afdelinger kunne starte op løbende, så 
alle vil være i gang inden udgangen af juli måned. 
Der vil blive delt information ud til de enkelte af-
delinger efterhånden som de er klar til opstart.

Der er investeret i de nye negravede affaldscon-
tainere for at skabe de bedste betingelser for at 
affaldssortering bliver en succes i SABs boligom-

råder. Karsten Brandt, Inspektør i SAB fortæller: 
”Svendborg Andels-Boligforening huser mange 
mennesker, og vi har derfor et stort ansvar for at 
tilbyde gode og tilgængelige løsninger. Et øget fo-
kus på affaldssortering og genbrugsvaner gavner 
miljøet, og hos SAB vil vi gerne bidrage til korrekt 
affaldssortering, så affaldet kan genanvendes på 
bedst mulig vis.”

Arbejdet med de nye affaldsstationer 

forventes endeligt færdigt efter nuvæ-

rende plan i løbet af juli måned 2021.

I alt etablerer SAB 54 affaldsstationer, 

hvor der for hver er 4 indkast; restaf-

fald, madaffald, pap & papir og glas & 

metal.

Molokkerne tømmes ved at løfte den 

underliggende beholder op af jorden 

ved hjælp af en renovationsbil. Behol-

derens bund åbnes, og affaldet tømmes 

ud i renovationsbilen.

Større kapacitet reducerer antallet af 

tømninger med op til 50%

Det giver mindre CO2-udledning og 

mindre støj fra skraldebiler

Molokkerne fylder meget mindre end 

de gamle affaldsbeholdere, og frigør 

plads til pænere og mere attraktive 

udearealer
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Ukrudt
eller

Vild M ed Vilje

Sprøjtemidler, som bruges på alle SABs fælles-
arealer, må kun bruges af driftspersonale, der har 
gennemgået uddannelse og erhvervet et sprøj-
tecertifikat. Det er et gældende lovkrav, og det be-
tyder naturligvis, at beboerne ikke selv må sprøjte 
udenfor egen husstand.

Det sprøjtecertificerede driftspersonale har ud-
dannelse i en bæredygtig anvendelse af pestici-
der, og ved hvilke bekæmpelsesmidler, der skal 
anvendes for at opnå et tilfredsstillende resultat.

- I SAB arbejder vi hele tiden på at begrænse og 
mindske brugen af pesticider, siger Thomas Jep-
pesen, direktør i SAB. Vi kan naturligvis kun op-
fordre til at beboerne i deres egne haver også be-

grænser brugen og finder alternative løsninger til 
ukrudtsbekæmpelse.

I redaktionen er vi bekendt med, at der rundt om-
kring i afdelingerne er en debat i gang omkring 
ukrudtsbekæmpelse – herunder hvorvidt SAB skal 
lave mere ”Vild Med Vilje”, hvor vilde planter og 
blomster ikke bekæmpes med hakkejern, gas-
brændere og kemi – men i stedet levnes plads i 
græsplæner og bede.

I skrivende stund er der ikke truffet nogen kon-
krete beslutninger, men ”Vild Med Vilje” er helt 
sikkert et tema, som også SAB-Nyt kommer til at 
skrive mere om i fremtiden.

Efter et langt forår i skyggen af Corona-pandemien 
kan vi nu begynde at vejre morgenluft. Flere og 
flere bliver hver dag vaccineret, smittetrykket er 
faldende og færre bliver indlagt. Den 9. juni blev 
en række partier enige om en langsigtet plan for 
yderligere udfasning af mundbind, visir, coronapas 
og andre restriktioner, og vi kan nu se frem til en 
mere normal hverdag. 

I slutningen af marts måned var situationen dog 
en ganske anden, da en smitsom mutation af co-
ronavirus blev konstateret i Skovparken. I første 
omgang drejede det sig kun om 2 smittede med det 
der skulle vise sig at være den brasilianske variant, 
men set i lyset af hvor hurtigt smitten kan brede 
sig i et boligområde var der behov for en hurtig og 
koncentreret indsats. 

I samarbejde med Svendborg Kommune og Styrel-
sen for Patientsikkerhed blev et beredskab derfor 
meget hurtigt stablet på benene. Medarbejdere fra 
Styrelsen for Patientsikkerhed gik rundt i området, 
og bankede på dørene med en opfordring til at lade 

sig teste. Region Syddanmark stillede med først én 
mobil PCR-testenhed og senere to, og samtidig gik 
SAB i gang med opstilling af spritdispensere og ho-
vedrengøring flere gange dagligt af alle trappeop-
gange i boligblokkene i Byparken og på Marslevvej.

På 2 dage blev 1090 borgere testet i de mobile test-
centre, og i alt 6 personer i området viste sig at 
være smittede med den brasilianske variant – et 
antal, der i det værste scenarie kunne have været 
langt højere. Så hvad der potentielt kunne have ud-
løst et omfattende smitteudbrud i Svendborg blev 
ved en hurtig og effektiv fælles indsats inddæm-
met. Der skal fra SAB lyde en stor tak til alle in-
volverede parter for indsatsen, og ikke mindst tak 
til lejerne for den store samarbejdsvilje, der blev 
udvist i forhold til at lade sig teste.

Ved redaktionens afslutning har vi netop modta-
get besked om at testcenteret i Skovbyhus nu er 
nedlagt. Alternative teststeder og åbningstider kan 
findes på https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/
kort-over-covid-19-testcentre 

Effektiv fælles corona-indsat s
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Der er sikkert mange SAB-beboere, både børn og 
forældre, der igennem de seneste 45 år har gået i 
skole på Nymarkskolen (tidligere Hømarkskolen), 
men i gamle dage var der slet ikke en skole i by-
delen. Børn på Hømarken, Hallindskov og Øksne-
bjerg havde i 1800-tallet meget langt til skole, og 
om vinteren (dengang da det virkelig var vinter) 
var vejen ind til skolen i bymidten besværlig og 
farlig. Man oprettede derfor i 1870 Hallindskov-
skolen på hjørnet af Linkenkærsvej og den gamle 
Skårup landevej. Skolen tegnedes af Svendborg- og 
københavnerarkitekten J.J. Eckersberg (1822-1891) 
der har tegnet en række bygninger i Svendborg, 
bl.a. fattiggården (1872). I den nye skole var der én 
skolestue til 40 elever og en lærerbolig. Hallind-
skovskolen fungerede til 1913, hvor Østre skole 
blev bygget – i dag kaldet Ørkildsskolen, afd. Øst.

Allerede i 1963 var bygningen af en ny og moder-
ne skole i Svendborgs nordøstlige kvarter på tale, 
da en lang række boligbyggerier fra hovedsaligt 
SAB betød, at børnetallet var steget markant i den 
bydel. Først mere end 10 år senere blev den nye 
skole en realitet, og den 6. august 1974 tog den 
daværende viceborgmester Gunnar Nielsen og 
skoledirektør Erik Kristensen første spadestik til 
byggeriet af Hømarkskolen. 

Det var planlagt at bygge skolen over flere etaper. 

Den første etape var budgetteret til 10,4 mio. kr. 
og skulle stå klar før skoleåret 1975/76. Chefar-
kitekt bag byggeriet var Per Kyed, Odense (1931-
2013). I maj 1975 indviedes første etape og man 
kunne tage lokalerne i brug. I første omgang skulle 
skolen kun være 2-sporet til og med 7. klasse. Det 
første år havde man 185 elever fordelt på 11 klas-
ser. Efterhånden som byggeriet skred frem skulle 
skolen være 3-sporet, og året efter i februar på-
begyndtes 2. etape. Økonomiske problemer betød 
dog, at man blev nødt til at gøre klasselokalerne 
25 % mindre end planlagt. I 1978 stod administra-
tionsbygningen og hallen færdig. To år senere i 
1980 åbnedes skolens kantine, og skolen var stort 
set færdig.

Det viste sig dog hurtigt, at der var problemer med 
den nye skole. Det flade tag var utæt med ned-
sivning af vand, der medførte dårligt indeklima. 
Støv, fugt, skimmel og mikroorganismer gav børn 
og lærere træthed, hovedpine og luftvejsproble-
mer. I 1987 var det derfor nødvendigt at gennem-
renovere skolen for 13 mio. kr.

I 2011 gennemførte Svendborg Kommune en stor 
skolereform, hvor strukturerne ændredes. Hø-
markskolen skiftede navn til Nymarkskolen, og 
byens ældste klassetrin blev samlet på skolen. I 
dag har Nymarkskolen ca. 650 elever fra 7. – 10. 
klassetrin, herunder 3 sportsklasser, og er en 
skole der hylder mangfoldigheden med en elev-
gruppe, der består af 20% flersprogede og med 24 
forskellige modersmål repræsenteret.

© 2020 Erik Bang Boesen - Kilder: Egen Research

Nymarks skolens 
historie

Erik Bang Boesen

skriver
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I det sidste nummer af SAB-Nyt, kunne man i ar-
tiklen om SABs beredskab i forbindelse med brand 
og lignende hændelser, få det indtryk, at det er de 
berørte lejere, der selv skal kontakte SABs perso-
nale. Det er naturligvis ikke korrekt. 

Hvis der er akut brug for, at SABs personale yder 

Berig tigelse

Berigtigelse i  forbindelse med 
SABs beredskab

en indsats – for eksempel i forbindelse med at 
skaffe genhusning – vil brandvæsnets indsatsle-
der tage kontakt til SABs personale – normalt den 
for boligområdet ansvarlige inspektør eller SABs 
direktør.

som på, at skade på indbo (herunder også gulv-
tæpper) - og bortskaffelse heraf – er den enkelte 
lejers eget ansvar.”

Hvis man har tegnet en indboforsikring opfordrer 
SAB til, at man kontakter sit forsikringsselskab, 
og hører om mulighederne for dækning af beska-
diget indbo.

I forhold til risikoen for fremtidige skybrud for-
venter klimaforskere mere og voldsommere regn 
i Danmark som følge af klimaforandringer. ”Det 
er meget kompliceret og koster mange penge at 
skybruds-sikre SABs boliger og afdelinger – og 
i sidste ende er der ikke andre end lejerne til at 
betale regningen. Derfor er det også vigtigt - så 
vidt det er muligt – at bruge hver en krone med 
omtanke. Det gælder jo for øvrigt ikke kun i re-
lation til skybrudssikring – men i relation til alle 
kroner, som SAB bruger. Derfor er det også min 
opfattelse, at SAB bør søge rådgivning,” siger 
SABs direktør til SAB-Nyt og fortsætter: ”Dertil 
kommer, at skybrudssikring skal ske i samarbejde 
med kommunen. Sagen er nemlig den, at et af ho-
vedproblemerne i de fleste af SABs boligområder, 
hvor skybrud giver problemer er, at vandet kun 
kan ledes bort via de offentlige kloaker.”

Fredag den 28. maj 2021 blev der sat rekord for 
nedbør i Svendborg, da det blev den mest regn-
fulde dag i de seneste 10 år. Et massivt skybrud 
bragte oversvømmelser, spærrede gader og hagl 
så store som isterninger, og i forlængelse her-
af blev en del af SAB’s lejemål desværre ramt af 
vandskader. Det drejer sig især om områderne ved 
Glentevej, Nylandsvej, Rødeledsvej samt i mindre 
grad Sofielund og Wiggers Park.

Midtfyns Totalservice har været på alle indberet-
tede adresser, med fokus på at stoppe skaden, sør-
ge for udtørring, samt eventuelt foretage mindre 
udbedringer. I skrivende stund er Midtfyns Total-
service i gang med at udarbejde skadesrapporter, 
der bliver indsendt til SABs forsikringsselskab. 
Det er herefter forsikringsselskabet, der afgør det 
videre forløb i forhold til udbedring af skaderne. 

”Det betyder, at vi lige nu afventer afgørelsen her-
fra, og desværre ikke kan sige noget om tidsho-
risonten, men vurderingen er, at vi må væbne os 
med tålmodighed,” siger SABs tekniske inspektør 
med ansvar for forsikringssager Thorstein Larsen 
til SAB-Nyt, og fortsætter, ”I forhold til eventuelle 
skader på indbo som de berørte lejere måtte have 
behov for at få bortskaffet, skal vi gøre opmærk-

Sk ybrud i  Svendborg
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Kort & godt

Hilsen fra Solsikkevej 
- afdeling 21

Den nye affaldssortering blev taget i brug den 31. 
maj 2021.

Molokkerne er placeret 2 steder i området. Afde-
lingen har stadig en storskraldsplads ved nr. 77 A 
og  ligeledes en plads til haveaffald.

Dejlig meddelelse i tv, at mundbindet skal man nu 
kun bruge nogle få steder. Det gør det hele noget 
nemmere, - og så må man være flere sammen til 
forskellige aktivister.

God sommer til alle fra bestyelsen
Birgit, Mogens & Jonna

Sommerhilsen fra 
Munkevænget - afdeling 11

Så er det nu vi skal have gang i den nye sorterings- 
og affaldsordning. Jeg vil opfordre alle til, at vi 
hjælper hinanden med at få det til at fungere.
 
I er også velkomne til at spørge mig, hvis der er 
noget I er i tvivl om, så skal jeg forsøge at hjælpe 
så godt jeg kan. 

Samtidig vil jeg også benytte lejligheden til, at 
gøre opmærksom på, at NØRKLEKLUBBEN igen er 
åben, og at alle er velkomne. Vi holder til i pavillo-
nen hver onsdag fra kl 12.30 - 15.00. Der er rigtig 
mange muligheder for at være kreativ, og har du/I 
”bare” lyst til en lille sludder og en kop kaffe, så er 
I også mere end velkomne. 

Torsdag aften er der også en del som sidder og sys-
ler i pavillonen, her er alle også meget velkomne. 
Det er fra kl. 19 til cirka 21.

Så er der det store spørgsmål, som sikkert rigtig 

mange har stillet -  bliver der nogen sommerfest i 
år??? Og i skrivende stund, kan jeg kun sige, at det 
ved jeg endnu ikke, da vi først skal have bestyrel-
sesmøde på mandag. Men jeg håber det inderligt. 
Og lige så snart vi ved noget, så sender vi besked 
ud til jer. Det kan dog godt være, det i år vil bli-
ve nødvendigt med tilmelding, da vi jo desværre 
endnu ikke helt er gennem hele corona epidemien. 

Hvorom alting er, så ser vi frem til, at sommer-
hygge med jer nede på bænkene, når vejret er til 
det.

Rigtig god sommer, ønskes I alle og enhver, både 
her og i alle de andre afdelinger.

Hilsen Anne Dorthe V. Larsen
Formand - Munkevænget

SAB-Nyt modtager med tak indlæg. 
Skriv til sabnyt@sab.dk - så sørger vi 
for resten.

Fra sommerfesten i Munkevænget 2019
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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 mange 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
Kaj

af Svendborg Orienteringsklub takker Jes Barkler 
afslutningsvis SAB for godt samarbejde og mulig-
heden for at afholde løbet på Skovparkens områ-
de, og han tilføjer, at man er meget velkommen i 
klubben, hvis man har lyst til at prøve o-løb – se 
mere på www.svendborgok.dk.

Orienteringsløb i  Skovparken
Tirsdag den 4. maj 2021 blev der afviklet orien-
teringsløb i Skovparken og omkringliggende om-
råder. Løbet var en del af den årlige forsommer-
løbsserie ”Sy’Fyns 5-daws”, og var arrangeret af 
Svendborg Orienteringsklub i samarbejde med 
SAB. På trods af regnvejr deltog 112 løbere fra hele 
Fyn i alderen fra 6-86 år, og der blev løbet, luntet 
og gået rundt efter de i alt 48 poster, der var ble-
vet placeret rundt i området. 

Jes Barkler, Banelægger i Svendborg Orienterings-
klub, fortæller: ”Vi havde et godt løb, og alt gik 
efter planen. Der er stor ros fra klubben til SAB og 
beboerne. Folk var gode til at passe på posterne 
på dagen og vi mødte kun velvilje og søde menne-
sker, da vi gik rundt og forberedte løbet.” På vegne 

Kaj Kruse

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

Trivselskonsulentmandag til torsdagkl. 9:00 – 15:00

Ring venligst til

Ferielukket
Kontoret holder

ferielukket i uge 30
(den 26. -  30. juli)

Velkommen
til  nye beboere
SAB siger velkommen til 53 nye beboere, 
der siden 1. marts er flyttet ind i en af 
vores boliger.
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Sommerhilsen fra Teamet i Aktive boligområder  

Vi, i teamet for den boligsociale helhedsplan, ønsker jer en rigtig god 
sommerferie. Vi håber, at I får en dejlig aktiv sommer i områderne!  

Træffetider i sommerferien: Vi holder lukket i uge 30.          

            

              

Uge 26 

Sommersjov for børn: 9-18 år: Dans, Boldspil, 
Musik, Bål.. Og meget mere! 
 
Tidspunkt: Mandag-fredag kl 10.00-15.00 
Adresse: Marslevvej 1, 5700 Svendborg   
Tilmelding: I Værestedet 
Sprogfitness for børn: 6-8 år (Svendborg 
bibliotek): Sprogfitness, Højtlæsning af Oliver 
Jeffers: Træet, Udklip af gamle bøger 
 
Tidspunkt: mandag, onsdag, torsdag kl. 10-12 
Adresse: Skovbyhus 
Tilmelding: Du skal bare møde op 

 

 

 
 

Uge 27 

Sprogleg for førskolebørn: 3-6 år + forældre 
(Svendborg bibliotek): Undersøger insekter, 
Højtlæsning, Leg 
 
Tid og sted: Mandag—tirsdag: Kl. 10-12 
Fælleshuset Frilandsvej 
Onsdag—torsdag: kl.10-12 Skovbyhus 
Fredag: kl. 10-12 Munkevænget 
Tilmelding: Du skal bare møde op 
2 x Børneteaterforestillinger i salen i 
Skovbyhus  (Svendborg bibliotek) 
 
Tidspunkt: fredag kl. 09.30 + 10.30 
Adresse: Salen Skovbyhus Teater 
Tilmelding: Svendborg Børnebibliotek eller til 
Rasmus Kondrup Tlf. 21 39 97 68 
Aktiviteter for børn: 5-9 år (Interkulturelt 
Team): Male familieportrætter, Lav dit eget 
sværd, Lege gamle lege 
 
Tid og sted: Mandag Kl. 10-12.30 Skovbyhus 
Tirsdag kl. 10-12.30 Munkevænget 
Onsdag kl.12.30-15.00 Munkevænget 
Torsdag kl. 10-12.30 Strynøvej 
Tilmelding: Du skal bare møde op 

Sommerferie-katalog 
Alle aktiviteter er gratis!  
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Makkerlæsning for 3. klasse-elever (Aktive 
boligområder i Svendborg): 10 
gymnasieelever læser med elever 1 time dagligt 
 
Tidspunkt: mandag-fredag, 1 time dagligt efter 
aftale 
Adresse: efter aftale 
Tilmelding: Rasmus Kondrup Tlf. 21 39 97 68 
Trafik i Børnehøjde og Cykeltutten for børn: 
Du kan cykle på bane og få efterset og repareret 
din cykel. Hvis du ikke har en cykel, kan du låne 
en.  
 
Tid og sted:  
Mandag kl. 13-15 Strynøvej 
Tirsdag kl. 13-15 Værestedet 
Onsdag kl. 13-15 Jægermarken/Frilandsvej 
Torsdag kl. 13-15 Munkevænget 
Tilmelding: Du skal bare møde op 

 
Uge 28 

Makkerlæsning for 3. klasse-elever (Aktive 
boligområder i Svendborg): 10 gymnasieelever 
læser med elever 1 time dagligt 
 
Tidspunkt: mandag-fredag, 1 time dagligt efter 
aftale 
Adresse: efter aftale 
Tilmelding: Rasmus Kondrup Tlf. 21 39 97 68 
Kunstner for en dag for flygtningefamilier 
(Dansk flygtningehjælp): Lav et flot billede til 
dit værelse med hjælp fra en kunstner. Vi hygger 
med forældre og søskende mens du maler. Saft 
og kage til alle børn/ kaffe og te til forældre. 
 
Tirsdag: 5-9 år Onsdag: 8-12 år 
Hold 1: kl. 10-12 Hold 1: kl. 10-12 
Hold 2: kl. 12-14 Hold 2: kl. 12-14 
Hold 3: kl. 14-16 Hold 3: kl. 14-16 
 
Adresse: Det Røde hus, Christiansvej 
Tilmelding: Send sms til Birgit tlf. 30283552.  
Skriv: navn, alder, dag du kommer og hold 
nummer. Skriv om du har forældre og søskende 
med, antal og alder på søskende. 

 

Uge 30 

Tour de Svendborg: for alle børn 
(SG-huset): Kom og spring! 
 
Tid og sted:  
Mandag kl. 10-15 v/Værestedet Nymarkskolen 
Tirsdag kl. 10-15 v/Værestedet Nymarkskolen 
Onsdag kl. 10-15 Strynøvej 
Torsdag kl 10-15 Munkevænget 
Fredag kl. 10-15.00 Jægermarken 
Tilmelding: Du skal bare møde op 

Uge 31 

Tour de Svendborg: for alle børn 
(SG-huset): Kom og spring! 
 
Tid og sted:  
Mandag kl. 10-15 v/Skovparken 
Tirsdag kl. 10-15 v/Skovparken 
Onsdag kl. 10-15 Strynøvej 
Torsdag kl 10-15 Munkevænget 
Fredag kl. 10-15.00 Jægermarken 
Tilmelding: Du skal bare møde op 
 
Sjov i Jægermarken for alle beboere: Skate, 
Fodbold, Basket, Dans, Yoga, Forhindringsløb 
 
Tidspunkt: Tirsdag kl. 13-16.00 
Adresse: Fælleshuset Frilandsvej/plænen 
Tilmelding: Du skal bare møde op 
Workshops unge og voksne (Folkekirkens 
tværkulturelle samarbejde), Fotoworkshop  
 
Tidspunkt: onsdag kl. 14-20.00 
Adresse: Munkevænget 
Tilmelding: Jon Spangsvig tlf. 42584466  
 
Kunstworkshop (Folkekirkens 
Tværkulturelle Samarbejde): Stenmaling, 
Foto, Kaffe, kage og saft 
 
Hold 1: kl. 14-16 Stenmaling voksne og børn fra 
5 år 
Hold 2: kl. 16-18 kunst for børn fra 7 år 
Hold 3: Kl. 18-20 kunst for børn fra 7 år 
 
Tidspunkt: onsdag kl. 14.-20.00 
Adresse: Munkevænget 
Tilmelding: Pernille Krohn tlf. 91 16 99 16 
Ud i det blå for familier (Folkekirkens 
Tværkulturelle Samarbejde): Intro til gratis og 
bæredygtige naturaktiviteter. Bålmad, sang og 
hygge. Overnatning på spejdernes shelter grund i 
Skårupøre 
  
Tidspunkt: Torsdag kl. 10.00—fredag kl. 11.00 
Adresse: spejdernes shelter plads i Skårupøre 
Tilmelding: Pernille Krohn tlf. 91 16 99 16  
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Der gøres klar til  fest  i  afdeling 7
På St. Byhavevej gør de nu klar til at åbne for de 
fælles aktiviteter for afdelingens beboere. Det 
bliver med et 4-trins arrangement, hvor fitness-
pladsen officielt skal indvies efterfulgt af en be-
boerfest.

- Flere beboere har rettet henvendelse til besty-
relsen om der kunne laves en beboerfest, fortæl-
ler afdelingsformand Camilla Melin. Vi mangler jo 
at få indviet fitness pladsen, og så kunne det slås 
sammen med, at vi i forlængelse heraf laver en 
beboer-vejfest.

- Det var helt oplagt at slå de to arrangementer 
sammen, og det bliver arrangeret af beboere og 
bestyrelse i samarbejde, for at skabe en sommer 
beboerfest over hele dagen.

Der vil blive startet med indvielse af pladsen, 
hvor man håber at finde en kendt lokal person til 
at klippe den røde snor. Om eftermiddagen bliver 
der kaffehygge i området, samt Gak & Gøgl, ikke 
mindst for børnene selvføgelig - men også for de 

voksne, der gerne vil prøve at gøgle lidt. Hele ar-
rangementet sluttes af om aftenen med grill, mu-
sik og fest.

- Den endelige dato er endnu ikke fastlagt, men 
det bliver i den periode, som vi kalder sommer. Vi 
er i gang med planlægningen, og når det er klar, så 
melder vi ud til beboerne.

- Vi bruger naturligvis lokale gøglere og musikere 
til vores arrangementer, når det kan lade sig gøre.

Afdelingen på St. Byhavevej har allerede meget på 
tegnebrættet, da de, nu hvor Tyskland åbner mere 
op, håber på, at de populære ture til Tyskland kan  
komme i gang igen. Afdelingen er også med i Hel-
hedsplanens sommeraktiviteter.

- Fra bestyrelsen vil vi rette en stor tak til bebo-
erne. De har vist så stor åbenhed og omsorg for 
hinanden i hele den corona-periode, der har været 
indtil nu.

På det ordinære møde i SABs repræsentantskab 
blev Betina Rosenkjær valgt for en 2-årig periode.

Betina bor i SABs afdeling 8 - Strynøvej/Lyøvej, 
hvor hun tidligere både har været medlem af be-
styrelsen og formand.

Betina er årgang 67 - og har boet på Strynøvej si-
den 2012.

Ny i  organisations -
best yrelsen
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SEF åbner sit fibernet. 

SEF Fiber åbner nu sit fibernet og giver interesserede udbydere mulighed for at sælge 
internet og tv til flere end 22.000 husstande i og omkring Svendborg – der iblandt 
SAB’s lejemål med fiberinstallation fra SEF Fiber.  
 
SEF Fiber har siden 2004 etableret fibernet til flere end 22.000 husstande – der iblandt 
SAB’s lejemål med fiberinstallation fra SEF Fiber - som i dag kan købe internet og tv 
gennem Stofa. Nu åbner SEF Fiber fibernettet og inviterer andre udbydere til 
samarbejde. 

Vi har et rigtig godt samarbejde med Stofa som udbyder, og nu glæder vi os til at 
tilbyde flere muligheder til vores kunder med flere udbydere.  

SEF Fiber er i fuld gang med at klargøre åbningen af fibernettet for flere 
tjenesteudbydere. Der skal laves omfattende tekniske tilpasninger, for at muliggøre 
adgang for flere udbydere.  

For SAB’s beboere betyder det konkret at den fiberboks der sider i ens bolig skal skiftes. 
Dette vil selvfølgelig ske i tæt samarbejde med SAB og vi vil sørge for information til 
den enkelte beboer. Udskiftning af fiber bokse i SAB’s boliger vil ske i løbet af 2022 og 
2023 - eller hvis en beboer skifter til en anden udbyder via fiberen. 

Den nye fiberboks kan i øvrigt levere internethastigheder op til 1 Gbit/s. Desuden har 
boksen den fordel at hvis en beboer ønsker at skifte til en ny udbyder via fiberen – kan 
det ske uden afbrydelse.   

Nye internet- og tv-udbydere vil forventeligt kunne levere indhold til kunderne på SEF’s 
fibernet i slutningen af 2021 

Det er endnu ikke afgjort hvilke udbydere der kommer til at levere på fibernettet 
foruden Stofa. Dette vi blive udmeldt senere når vi ved hvilke udbydere der kommer til 
at levere på SEF Fibers fibernet. 

Det er desuden vigtigt at understrege at ingen mister deres nuværende TV og internet 
forbindelse. 

SEF-Fiber informerer... 
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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
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 20. september

Deadlines for SAB-Nyt resten af 2021

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
Varmemester: Verner Hansen
Mail: vrm1@sab.dk

Team 2 
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 kl. 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.


