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FORMANDENS KLUMME

Af Anne Jørgensen

Klummen i sidste blad ind-
ledte jeg med at konstatere, 
at Corona-restriktionerne var 
på vej til at løsne op. Nu er vi 
lidt i den modsatte situation, hvor der strammes 
igen. Jeg har været i Jylland med tog - 4 timer med 
mundbind. Det er da en underlig spøgelsesagtig 
fornemmelse at sidde i en kupe med lutter tildæk-
kede underansigter, men det kan lade sig gøre.

Sådan må vi lære at gebærde os og huske på, at 
reglerne ikke er lavet for at genere os, men tvært-
imod for at sikre, at vi kan færdes uden at medvir-
ke til at sprede smitte. Så vi smiler under mund-
bindene, spritter af og hoster i ærmet fortsat. Og 
selv om det føles akavet, kan man godt hilse hjer-
teligt på hinanden uden at give hånd eller knus.

Det er lidt som med færdselsloven. Hvis vi alle 
overholder den, er det tryggere for alle at færdes 
i trafikken. Lidt det samme kan man sige om de 
husordener, vi har i vores afdelinger. De er tænkt 
som færdselsregler, der skal gøre det rarere at bo 
tæt på andre og forhindre kollisioner.

På årets repræsentantskabsmøde havde vi en 
længere diskussion om, hvordan vi bedst muligt 
kommunikerer ud til alle beboere, hvordan husor-
denen kan medvirke til at skabe tryghed og mod-
virke kollisioner/konflikter. Foreløbig har vi aftalt 
at bruge næste Formandsmøde til at finde de 5-8 
vigtigste regler, der er fælles for de fleste afdelin-
ger og sikre, at de bliver kommunikeret tydeligt 
ud til alle beboere. Gode forslag modtages gerne.

Ellers er det jo dejligt, at vi har haft mulighed for 
at afholde afdelingsmøder stort set som normalt, 
men igen med overholdelse af Corona-restriktio-
nerne. Det vigtigste er, at vi kan mødes og drøfte 
de ting, vi finder væsentlige for de områder, vi bor 
i. Tak for fremmøde og tak til dem, der stiller op 
som beboerrepræsentanter, så vi kan fortsætte 
med at udvikle beboerdemokratiet hos os. Der 
kommer nogle kursustilbud til de valgte i løbet af 
vinteren.

Det har været positivt at opleve det engagement, 
der har været på de møder, hvor Vand og Affald har 
haft mulighed for at lave et oplæg om de nye af-
faldsordninger. Andet sted i SAB-Nyt kan du læse 
mere om den nye affaldsordning - herunder hvor-
vidt din boligafdeling får en nedgravet løsning el-
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ler spande, samt hvornår Vand & Affald forventer 
at din afdeling skal starte med affaldssortering. 
Det er godt at holde fokus på, at det faktisk gavner 
både økonomi og ressourceforbrug , når vi gør os 
umage med at sortere vores affald rigtigt. Og de 
af os, der allerede prøver at sortere, ved at man 
ikke nødvendigvis behøver særskilte beholdere i 
køkkenet til alle de kategorier, der skal sorteres i.

Og der hvor vi får nedgravede løsninger, tænker 
jeg, at vi kommer til at glæde os over at slippe for 
overfyldte containere, hvor fuglene slæber affald 
ud på jorden.

Nu må vi huske at glæde os over de bedste efter-
årsdage med løv i mange farver og hyggen i so-
faen, når det rusker udenfor lige om lidt. Efter-
årsjævndøgn betyder, at der kun er tre måneder, 
til dagene begynder at blive længere igen. Lad os 
håbe, vi kommer friske og raske igennem allesam-
men.



3

Der bliver etableret en helt ny fitness-plads på 
græsarealet i forlængelse af legepladsen ved St. 
Byhavevej. Det blev besluttet på det årlige afde-
lingsmøde, som netop er afviklet, i såvel afdeling 
7, St. Byhavevej som i afdeling 8, Strynøvej/Lyøvej. 
Begge steder med stor opbakning fra beboerne.

Det bliver en plads, hvor alle redskaber er i ene-
stående kvalitet og holdbarhed, - som er gennem-
tænkte og testede, - i et design med brugeren i 
centrum.

Sådan kunne pladsen for eksempel komme til at  
se ud når den er etableret

Den placeres ideelt tæt på den etablerede lege-
plads, således at hele familien kan finde aktivite-
ter og udfordringer uanset alder. Det er en fusion 
for børn og voksne mellem en lege- og trænings-
plads. Det betyder at børn og voksne kan få sam-
vær og nærvær med hinanden samt fysisk aktivi-
tet på samme tid.

Det er træning, der bringer mennesker sammen, 

Opbakning til  etablering af  ny
fitnes s -plads

- et samlingssted der styrker brugernes krop, sind 
og trivsel gennem bevægelse og fællesskab. Et 
sted hvor afdelingernes beboere og gæster mødes 
til træning i det fri.

Den endelige udformning af Fitness-Pladsen er 
endnu ikke fastlagt. 

Projektet sker i samarbejde med Kompan og JUST 
HUMAN, der begge også støtter projektet økono-
misk.

Kompan Fitness Institute har det mål at skabe kva-
litet i din udendørstræning, og at skabe effektivt 
udstyr i samme kvalitet som den man forventer 
at finde i et kommercielt indendørs fitnesscenter.

- Det er for at sørge for, at alle har råd og mulighed 
for at træne og styrke deres krop, siger Camilla 
Melin, formand i afdeling. 7 - St. Byhavevej. Vi går 
ind for en sund krop, og alle skal have mulighed 
for at træne og holde sig sund og frisk.

- Det er fantastisk, og det kan samle mange, siger 
Betina Rosenkjær, formand i afdeling 8 - Strynø-
vej/Lyøvej. Det kan samle mange, og så er det han-
dicapvenligt. Det kan bruges af alle lige fra barn 
til voksen. Alle maskinerne er lavet sådan, at hvis 
det er en siddende maskine, - så kan man også 
køre sin kørestol ind.

- Vi har valgt den store løsning med redskaber af 
høj kvalitet, - pladsen er en XL Fitness, fordi den 
har alle de redskaber, der dækker et motionscen-
ter. Pladsen er primært for vores beboere, - men 
andre må gerne bruge pladsen, slutter de to afde-
lingsformænd samstemmende.

Afdeling 7 og 8 
St. Byhavevej & Strynøvej/Lyøvej 

har vedtaget at etablere en 
fælles motionsplads med 

fitness-redskaber 
af høj kvalitet
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Referat fra 
repræsentantskabsmøde 

afholdt 
den 13. august 2020

Anne Jørgensen - formand for Organisationsbe-
styrelsen – bød velkommen til de fremmødte.

1.  Valg af dirigent.

Anne Jørgensen foreslog advokat Henning Morit-
zen.
Henning Moritzen konstaterede, at formalia var 
overholdt, og at der var fremmødt 39 personer 
og at der var afgivet 2 fuldmagter ud af 59 mu-
lige. 

2.  Bestyrelsen beretning.

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

Beretningen blev taget til efterretning.

3.  Godkendelse af regnskab 2019 
samt revisionsprotokollat.

Foreningens direktør Thomas Jeppesen gennem-
gik regnskabet og svarede på afklarende spørgs-
mål. 

Regnskabet blev herefter godkendt.

4.  Forelæggelse af budget 2020.

Foreningens direktør Thomas Jeppesen fremlagde 
og gennemgik budget 2020 samt besvarede enkel-
te afklarende spørgsmål.

Budgettet herefter taget til efterretning.

5.  Behandling af indkomne forslag.

Forslag 1 – omhandlende gennemgang af husor-
den for nye lejere. 
Efter en grundig debat opsummerede dirigenten 
debatten og konkluderede, at organisationsbesty-
relsen snarligt indkalder til et formandsmøde, der 
får til opgave at formulere en velkomstskrivelse, 

der i 5 – 7 punkter fortæller om de grundlæggende 
regler for god skik og orden, der gælder når man 
bor i en almen bolig. Skrivelsen vil efterfølgende 
blive oversat til andre sprog.

Anne Jørgensen lovede endvidere at tage ideen 
omkring afholdelse af velkomst- og informations-
møder med i det videre arbejde med problemstil-
lingen.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Karina Jensen – ønsker genvalg
Finn Rasmussen – ønsker ikke genvalg
 
Opstillede og stemmetal:
Karina Jensen  27 stemmer (valgt)
Arne Christensen   9 stemmer
Karina Frederiksen 22 stemmer (Valgt)
Steen Hyldgaard   5 stemmer
Jens Rasmussen   2 stemmer
Camillla Melin             9 stemmer

7.   Valg af suppleanter.
Opstillede og stemmetal:
Arne Christensen 24 stemme (1. suppleant)
Steen Hyldgaard 12 stemmer
Jens Rasmussen   9 stemmer
Mads Fredeløkke 23 stemmer (2. suppleant)
Valgperiode 1 år.

8.  Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af PwC, Odense, gen-
valgt.

9. Eventuelt.
Her blev forskellige emner drøftet

Svendborg Andels-Boligforenings bestyrelse pr. 
13. august 2020:

Anne Jørgensen, formand 
– periode 01-07-2019 til 30-06-2021
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FAKTA
”Byg til Vækst” er en forening, der 
arbejder for, at ledige fynboer kom-
mer i beskæftigelse indenfor byg-
gebranchen. Foreningen er en tvær-
kommunal forening – understøttet 
af de 10 fynske kommuner, samt 
uddannelsesinstitutioner, jobcen-
tre, fagforeninger og arbejdsgiver-
organisationer.

svarende til mindst 12% af de beskæftigede på 
byggepladsen.

”Byg til Vækst” sørger for det andet for at stå til 
rådighed for byggeledelsen og entreprenøren i 
forbindelse med rekruttering og uddannelse af 
praktikanter og elever. ”Byg til Vækst” har særligt 
fokus på såkaldte ”Snusepraktikker”, hvor ledige i 
4 til 13 uger kan få lov til at snuse til bygge og an-
lægsbranchen. Snusepraktikken kan fungere som 
en øjenåbner for den ledige, som måske finder in-
teresse i uddannelse og job indenfor bygge/anlæg. 
Endelig kan en snusepraktik være med til at give 
den ledige et netværk, der kan føre til ansættelse 
eller uddannelsesplads i byggebranchen.

”Med denne aftale sikrer vi, at entreprenøren an-
sætter praktikanter og elever. Byg til Vækst har 
formidlet mere end 800 praktikforløb, hvoraf 350 
er endt med uddannelse eller beskæftigelse. Det 
er med andre ord en seriøs og dygtig partner vi 
har truffet aftale med – og jeg er overbevist om, 
at ”Byg til Vækst” også kan skaffe snusepraktik-
pladser til nogle af SABs lejere.” siger direktør 
Thomas Jeppesen til SAB-Nyt.

Steen Mørk, næstformand 
– periode 01-07-2019 til 30-06-2021
Erik Bang Boesen 
- periode 01-07-2020 til 30-06-2021
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

Renovering i Sanddalsparken – projekteringen 
skrider planmæssigt frem

I skrivende stund arbejder rådgivere fra Rambøll 
og C&W arkitekter på højtryk for at forberede den 
kommende renovering af SABs afdeling 13 – Sand-
dalsparken.

Renoveringen udbydes som en såkaldt totalentre-
prise. Det betyder, at det overlades til den udfø-
rende entreprenør at stå for en stor del af projek-
teringen.

Vigtige datoer:
Licitation: 13. januar 2021
Arbejderne igangsættes: juni eller august 2021

FAKTA
Den Fysiske helhedsplan omfatter blandt andet:
Nye tage og isolering på 8 blokke
Udskiftning af vinduer, yderdøre og entredøre
Maling af trappeopgange

Derudover:
16 nedlagte plejeboliger i Sanddalsparken 19, 1. og 
2. sal omdannes og ommærkes til 12 nye familie-
boliger

Og en gennemgribende renovering af andre 30 
stk. pleje- og ældreboliger, der blandt andet får 
nyt køkken og bad

SAB har truffet aftale 
med ”Byg til  Vækst ”
Aftalen betyder to ting. For det første skal SAB 
sørge for, at entreprenøren der skal gennemføre 
den fysiske renovering af SABs afdeling 13 – Sand-
dalsparken beskæftiger praktikanter eller elever, 

Fysisk helhedsplan Sanddalsparken

Karsten Brandt, medarbejder rep. 
- periode 01-07-2020 til 30-06-2022 

Thomas Jeppesen, direktør

Det fuldstændige – og underskrevne referat – samt 
bestyrelsens beretning kan læses på foreningens 
hjemmeside på adressen:
https://www.sab.dk/beboerdemokratiet/repra-
esentantskabet
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ligbebyggelse på Fruerparken/Fruerlunden. Det 
øvrige område er ubebygget på nær Linkenkærs-
vej 48. Forud for bebyggelse, har der været fore-
taget en flerårig opfyldning og terrænregulering 
i 1990 érne. Fra Linkenkærsvej skråner arealet 
ned mod syd og Svendborg Kommune anlagde i år 
2000 et rekreativt friareal med offentlig adgang.  

Langebakken placeres så landskabets nuværende 
form tilpasses bedst muligt. Private opholdsarea-
ler ved de enkelte boliger kan placeres på terræn 
eller på altaner. De rekreative arealer i området 
skal udlægges ved boligerne. Arealerne nedenfor 
kan indrettes med legeredskaber, borde og bænke 
mm., som kan skabe gode rammer for børn i tryg-
ge grønne opholdsrum.

Et par historiske anekdoter:
I 1796 købte nogle af byens borgere og markejere 
de to store Skove, Hallindskov og Hømarken, og 
efter at de fleste af træerne var fældet, bestemtes 
en fredskovs linje og herved skaffede de sig selv 
vederlag for alle græsningsrettigheder. Markjor-
derne var inddelte i 6 Marker, nemlig Hallindskov, 
Ny Hestehave, Hømarken (i dag Troldeskoven), 
Øxenbjerg marken og Pløje-Græsholmene. Helt op 
igennem 1950erne fandtes der en Markjordsfor-
ening (grundejerforening med årlig juletræsfest). 
Omkring år 1800 var der foruden skovene også 
moser; Langemose i Hømarken, Græsholmene 
og tre andre mindre Moser på tilsammen 53 Tdr. 
Land. 

Den ny vej i lokalplanområdet navngives Lan-
gebakke. Navnet er et stednavn, der fremgår af 
gamle målebordsblade fra slutningen af 1800´tal-
let. (Et målebordsblad er et detaljeret ”militært” 
topografisk landkort i stor målestok).

Bydelen er vokset op på den oprindelige østligste 
købstadsgrund, hvor der blev gravet grus og tørv 
(der var også en grusgrav på den anden side af Lin-
kenkærsvej (hvor boldbanen ligger i dag). Længere 
nede, lå et ”Dødkogeri” til sæbe. Christiansminde 

E rik Bang Boesen skriver om 
SAB´s nye afdeling 2 5

Langebakke

Af Erik Bang Boesen

SAB Afd. 25 LANGEBAKKE 

SAB har opført 34 nye boliger på Langebakke 
(en ny parallel vej til Linkenkærsvej). Arkæologi 
Svendborg Museum oplyser, at der i området i 
1880 érne er fundet rester af grave fra vikingeti-
den (800 årene) under grusgravning. Men omfan-
get kendes ikke. Og på grund af senere regulering 
af Linkenkærsvej og nedrivning af Hallingskov-
skolen og huse, skønnes der ikke at ligge flere gra-
ve i området. Museet vurderer derfor, at der ikke 
er behov for flere udgravninger. 

Lokalplanen til SABs bebyggelse, omfatter en 
tidligere grusgrav på 3,5 ha i øst Svendborg, der 
grænser op til Linkenkærsvej og BS-Sydfyns bo-
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var i 1800-tallet et lyst-anlæg for den nye borger-
stand i Svendborg, med anløbsbroerne, søbad og 
restaurant. Det oprindelige navn for kystskoven 
var Termeriet efter de mange kilder i området. 
(læs kilder i flere etager over havoverfladen). 

Da Prins Christian besøgte Svendborg i 1830, blev 
navnet ændret til Christiansminde. Gammel He-
stehave har til langt op i det 20. århundrede væ-
ret frugtplantage med pakkeri i det sorte træhus. 
Nordligst i bydelen har der bl.a. andet været en 
cementvarefabrik til de mange grusgravninger. I 
1897 blev der anlagt jernbane mellem Svendborg 
og Nyborg gennem den østlige bydel. Jernbanen 
blev nedlagt i 1964. 

Bydelens boligudbygning gennem 1900-tallet op-

tog tidens skiftende boligidealer: mellemkrigsti-
dens solide murstenshuse især på Øksenbjergve 
og Fruerstuevej og senere parceltypehuse. 

Bydelens etagehusblokke blev opført ud fra de 
funktionalistiske ideer om modulbyggeri; (lyse 
lejligheder, luft mellem boligblokkene, store 
grønne plæner og træer), som f.eks. SAB Afd.13 
Sandalparken (1969) og SAB Afd. 14/16 Skovpar-
ken (1972). Fra 1980 érne er der bygget en del 
tæt-lav-bebyggelser, der ligger som individuelle 
kvarterer spredt rundt i bydelen. Senest udbyg-
get er boligkvarteret rundt om søen (kendt som 
Poul Smits Mose) ved Gl. Skårupvej mellem de to 
skovpartier Troldeskoven (SABs Afd. 23) og Stev-
neskoven.

Kilder: Svendborghistorie.dk 0g Svendborg Kom-
mune.

Udsnit fra målebordsblad af 1890, hvor benævnelsen Langebakke så vidt vides optræder første gang. 
Derudover optræder stednavnet Christiansminde, Stevneskov, Hestehave - samt porthus, der stadig-
væk eksisterer, og hvor cykelstien den dag i dag er ført igennem det gamle porthus.
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Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 1 og 3

Afdeling 1 - Nylandsvej
Afdeling 3 - Rødeledsvej
                                                                                    
Dato, 8. september 2020

Ordinært afdelingsmøde 

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Torben Olsen, Erik Rasmussen, Dorte Rasmussen 
Lars Kalmar Hansen, Amir Kashani

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Anne Jørgensen

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Anne Jørgensen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 1  20 23
Afdeling 3  1 1
1 fuldmagt fra afd. 1.

Dagsorden

Vand og Affald orienterede om det ny affaldssy-
stem

1)  Valg af dirigent / Anne Jørgensen valgt.

2)  Beretning for perioden siden sidste møde ved-
lagt indkomne forslag.
Indsigelser mod ventilationen, ingen tænd og 
sluk-afbryder
Beretning Godkendt.

3)  Godkendelse af afdelingens driftbudget 2021 
og orientering om regnskab 2019.
Afd. 3.: Godkendt
Afd. 1.: Godkendt

4)  Indkomne forslag:

1.  Indkøb af sorteringsløsning til montering un-
der køkkenvasken til afd. 1.
Godkendt uden huslejestigning.
2.  Indkøb af sorteringsløsning til montering un-
der køkkenvasken til afd. 3.
Godkendt uden huslejestigning.

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
Erik Rasmussen genvalgt for 2 år.
Dorthe Rasmussen genvalgt for 2 år.

6)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Jørgen Tommerup, Lena Nielsen

7  Eventuelt
Hækklipning på Rødeledsvej foretages ikke mod 
Nylandsvej. - Undersøges af SAB, spørgsmål til til-
skud til badeværelser fra LBF.

Afskrift af beslutningsprotokol 
Afdeling 4 - Brydevej

Dato, 17. september 2020

Ordinært afdelingsmøde.

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Yvonne Hansen, Peter Svendsen,

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Helle Ditmarsen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afd. 4  10 12  1 fuldmagt.

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Helle Ditmarsen 

2)  Beretning for perioden siden sidste møde 
v/ Yvonne Hansen.
Trapper, Lys i gården, Roser mod Skolen, Fjerne 
hække, indkøbt redskaber, Jubilæumsfest.

3)  Godkendelse af budget 2021, samt orientering 
om regnskab 2019. - Enstemmigt vedtaget.

4)  Indkomne forslag

Valg af antenne leverandør. 
Der afholdes ekstraordinært møde For:10 Imod:8
Vedtaget at der holdes ekstraordinært møde

Forslag 1.: Fjernelse af sten i hybenhækkene, flyt-
tes til stensætning i gården.
Vedtaget – gårdmand hjælper.
Forslag 2.: Skraldeskur vendes og bruges som ha-

Referat fra året s afdelingsmøder
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Afskrift af beslutningsprotokol 
Afdeling 5 og 6 - Glentevej
Dato, 23. september 2020
Afdeling 5 og 6, Glentevej 

Ordinært afdelingsmøde 
Sekretær: Dennis Andersen
Dirigent: Bente Kjær 
Stemmeberettigede husstande og personer:
Afd. 5  22 26
Afd. 6  11 15 
+6 fuldmagter

Dagsorden
1) Valg af dirigent / Bente Kjær
2) Beretning for perioden.
v/ Christian Yde, få spørgsmål, Godkendt.
3) Godkendelse af driftbudget 2021, samt ori-
entering om regnskab 2019. v/ John Tofting.
Afd. 5: Regnskab godkendt.
Budget vedtaget. 4o for vedtaget.
Afd. 6: Regnskab godkendt.
Budget vedtaget. 16 for, 6 imod, vedtaget. 
4) Indkomne forslag:
Forslag 1. 1: Farveskifte til Antracitgrå , ind og ud-
vendig på altaner og baldakiner.
36 for 6 imod, Vedtaget.
Forslag 1. 2: Bedre adgangsvej fra krydset Glente-
vej 14/Blok 10-12. Vedtaget uden afstemning. 
Forslag 1. 3: Fliser langs blokken m.m.
18 for, 20 imod, Forslag Forkastet.
Ændringsforslag, græs ind til sokkel:
28 for, 4 imod, Vedtaget. 
Forslag 1. 4: Ved arbejder /vare mellem kr. 50.000 
og kr. 100.000 indhentes to tilbud, ved arbejder/
vare mellem kr. 100.001 og op, indhentes tre til-
bud. Vedtaget enstemmigt.
Forslag 2. 1: Grøn farve altant. Frafalder
Forslag 2. 2: Rensning af sålbænke. Frafalder
Forslag 2. 3: Etablering af sprit-dispenser.
Enstemmigt vedtaget.
Forslag 2. 4: Ekstra rengøring ved trappevask.
Forkastet 
Forslag 2. 5: Placering af affaldssystem. Frafalder.
Forslag 3.: Altaner og om døre bliver malet grå 
som v/ tagene. Frafalder.
Forslag 4.: Udskiftning af kældervinduer. 
Forkastet.
Forslag 5. 1.: Opsætning af udvendig vandhane.
16 for, 16 imod, Forkastet.
Forslag 5. 2.: Ved ny indflytning bør der ses om 
mulighed for flere stikkontakter.
16 for, 16 imod, Forkastet.
Forslag 6.: Tilladelse til at holde en mindre hund 
i husene. Ændringsforslag: Må der holdes hund. 

vepavillion. Vedtaget udføres som arbejdsweek-
end.

Forslag 3.: Nyt vindue ved nyt køkken som afd. 
betaler. - Forslag forkastet

Forslag 4.: Valg mellem komfur eller kogeplade og 
ovn, når man laver nyt køkken.
Ændringsforslag, Lejer betaler differencen.
Vedtaget.

Forslag 5.: Fliser under altaner. - Forslag forkastet.

Forslag 6.: Maling af gulve i cykelkælder og kæl-
dergangene. - Forslag forkastet.

Forslag 7.: Selvklæbende på døre ud mod opgan-
gen. - Forslag forkastet.

Forslag 8.: Græs i stykket ind mod skolen og plan-
ter m.m. - Vedtaget.

Forslag 9.: Større altaner på forsiden.
Der afholdes et ekstraordinært afd.møde d. 14. 
oktober 2020 kl 19.00.

Forslag 10.: Flisepladser på de forreste plæner.
Følger forslag 9.

Forslag 11.: udskiftning af kældervinduer.
Forslag forkastet.

Forslag 12.: Annullering af tidligere vedtaget 
punkt om større køkkener. - Accepteret.

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er:
Peter Svendsen, genvalgt 2 år
Helle Ditmarsen, valgt 1 år.

6)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen :
Per Henriksen, som 1. suppl.
Thrine Beyer, som 2. suppl.

7)  Valg af indtil 3 medlemmer og suppleanter til 
repræsentantskabet. - Som bestyrelsen.

8)  Eventuelt.
Utilfredshed over trappevask.
gennemgang af opgange – belægning – handsker
som er faststøbt. gennemgås af inspektør.

Fliser ved sti er ujævne efter håndværker.

Nyt tørrestativ placeres foran skur som vendes – 
som vedtaget på afd. møde.
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Forkastet.
Forslag 7. 1.: Udvendig hane med haveslange.
Frafalder.
Forslag 7. 2.: Opsætning af tørretumbler i kæl-
der. Forkastet.
Forslag 7. 3.: Nye tørrestativer i haven på fælles-
områder. 22 for, 2 imod, Vedtaget.
Forslag 7. 4.:Nyt skralde og sorteringssystem i 
køkken. Forkastet, Bestyrelsen arbejder videre 
med en løsning for blokke og huse.
Forslag 8. 1.: Gelænder, der hvor der er trappetrin 
ved fliseindgang/postkasser. 
22 for, 2 imod, Vedtaget.
Forslag 8. 2.:Røgalarmer i vaskerum og opgang 
(ved elskab) 12 for, 14 imod, Forkastet.
Forslag 9.: Permanent havecontainer. Frafalder.
Forslag 10.: Separate målere og afregning pr. hus 
for el og vand.
Frafalder, Bestyrelsen arbejder videre med forsla-
get.
5) Valg af bestyrer til festlokale.
Birgit Klausen genvalgt.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Henriette Hansen,  1 år
Frederik Sakskilde 2 år
Christian Yde 2 år
Martin Svendsen 2 år
7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Jonna Høj Mortensen.
8) Valg af medlemmer og suppleant til repræsen-
tantskabet.
Dennis Andersen, Christian Yde og Martin Svend-
sen. Ingen Suppleant.
9) Eventuelt
    Intet. 

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 7 – St. Byhavevej

Den 11. august 2020
Ordinært afdelingsmøde
Tilstede fra hovedbestyrelsen: Ingen
Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Camilla Melin,  Ulla Nielsen, Julie Pieszak, Mads 
Fredeløkke
Sekretær: Winnie Hansen
Dirigent: Verner Hansen
Stemmeberettigede husstande og personer:
Husstande 29 - Antal personer 34
  
Dagsorden :
1.  Valg af dirigent / Verner Hansen

2.  Formandsberetning  v/ Camilla Melin.
Godkendt.

2 a)  Deltagelse fra Den Boligsocial Helhedsplan
Mette, Signe og Bente
2 b)  Deltagelse fra Vand og Affald v/ Dorthe

3.  Godkendelse af budget for 2021 samt oriente-
ring om regnskab for 2019 v/John Tofting
Godkendt.

4. Indkomne forslag
Forslag 1: Etablering af udvendig fitness redskaber  
Stor løsning, godkendt - 4 imod – resten for 

Forslag 2: Spande til sortering af skrald i køkken-
skabe - Godkendt - Alle for.

Forslag 3: Ekstern pasning af kummer/cykelskure 
og rensning af volden - Godkendt - Alle for.

Forslag 4: Montage/udskiftning af lamper ved 
kælderskakte. Valgt det dyre forslag - Alle for.
.
Forslag 5: At fællesrummet Lyøvej 18 A, igen kan 
lejes af beboerne.
Forslag gives videre til afdeling 8.

Forslag 6: Hoveddøren ønskes låst. - Godkendt. 
Hvis en i opgangen er imod at døren er åben skal 
der låses. - Imod 6, Blankt 2, Resten for 

Forslag 7: Forslag om opsætning af træer.
Godkendt. - Imod 0, Blankt 2, Resten for

Forslag 8: Forslag om låge og lås på cykelskurene.
Godkendt. - Alle for
Forslaget lavet om, bestyrelsen har bemyndigelse 
til at finde en løsning på kr. 75.000, så der kan fin-
des en låge der kan åbnes og bruges til hele skuret. 
.
Forslag 9: Forslag til ændring af husorden – kat 
uden for lejemål ? - For 19, Blankt, Imod 20
Det skal ikke stå i husorden
 
Forslag 10: Muligt / tilladt at passe hund ?
Forslag blev trukket.

5.  Valg af formand : Camilla Melin

Valg af bestyrelsesmedlemmer :
Joakim  Storebjerg, St. Byhavevej 18 1 tv,  for 2 år
Ulla Nielsen,  St. Byhavevej 8 st. tv, for 2 år 
Christian Hansen, St. Byhavevej 2, st. tv, for 1 år

Valg af suppelanter :
1.  Julie Pieszak, St. Byhavevej 10 st. tv
2.  Lene Petersen, St. Byhavevej 13 st. th
3.  Cecilie Mortensen, St. Byhavevej 9 st. th
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6. Eventuelt.

Afskrift af beslutningsprotokol 
Afdeling 8 – Strynøvej og Lyøvej

Den 14. september 2020

Ordinært afdelingsmøde.

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Bo Henriksen, Kate Bondo, Annette Tønder og Bet-
tina Andersen

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Ingen

Sekretær: Thorstein Larsen
Dirigent: Thomas Jeppesen 

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 8:  24 25

Dagsorden

1)   Valg af dirigent / Thomas Jeppesen
1.1 Gæster
1.   Anders Sigvardt fra Kompan
2.   Mette Østerberg fra Social Helhedsplan.

2)  Bestyrelsens beretning for perioden, siden sid-
ste møde ved Bo Henriksen
Beretning taget til efterretning.

3)  Regnskab for 2019
Orientering ved Thomas Jeppesen, godkendt
 
Budget 2020/2021
Gennemgang af budget – vedtaget

4)  Indkomne forslag :
1.  Strøm til garager, 
forslaget vedtaget

2.  Barnevognsrum laves om til fællesrum  
Forslaget trækkes.
Den nye afdelingsbestyrelse arbejder videre med 
punktet.

3.  3 + 4 
Etablering af fitness Plads på fællesarealet
Afstemning : Forslaget vedtaget med 34 stemmer 
for. - Placering i forlængelse af legeplads ved St. 
Byhavevej

5.  Inddragelse af 1-2 græsplæner til parkering – 

placering ved blok 2-4
Forslaget vedtaget med 31 stemmer for.
6.  Dørlukkere på hoved- samt kælderdøre  
Forslaget vedtaget

7.   Renovering af fuger i vinduer, de sydvendte 
vinduer. - Økonomi indsættes i vedligeholdelses-
plan – forslaget vedtaget

8.  Lyssensor samt lamper i kældergange.
Forslaget vedtaget.
Boligselskabet skal indhente flere tilbud, gerne fra 
nye leverandøre.

9.  Spande til sortering  - særlig udfordring 
ved Lyøvej - Forslaget vedtaget.

5)  Valg af Afdelingsbestyrelsesformand:
Betina Rosenkjær 29 stemmer
Bo Henriksen 13 stemmer
Betina Rosenkjær valgt.

6)  Valg af afdelingsbestyrelses medlemmer:
Bo Henriksen, Nanna Vestergaard

7)Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen:
Frank Rasmussen, Jack Jensen

8)  Valg af medlemmer og suppleanter 
til repræsentantskabet:
Bo Henriksen, Kate Bondo, Betina Rosenkjær og
Suppleant Frank Rasmussen

9)  Eventuelt. 

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 9 - Bispeløkken/Priorvej

Dato, 24. september  2020

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Poul Erik Hald Jensen, Lone Krabbe

Tilstede fra hovedbestyrelsen :
Karsten Brandt

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Thomas Jeppesen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 9:  13 14
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Dagsorden:

1) Valg af dirigent / Thomas Jeppesen.

2) Beretning for perioden siden sidste møde.
Mette Østerberg, helhedsplanen, vedtaget.  

3) Orientering om regnskab, godkendelse af bud-
get for 2021.
Karsten Brandt og Thomas Jeppesen, orientering 
om regnskab for 2019. Budget godkendt

4) Indkomne forslag
Forslag 1: Vedr. regnskab, orientering af dette.

Forslag 2: 1.  Grill på altan, ikke tilladt
2.  Fyres med gas indendørs, lovgivning skal over-
holdes
3.  Lofter altan, renoveres efter behov 

Forslag 3: Parkerings forbud, Afdelingsbestyrel-
sen henvender sig til vej myndighederne

Forslag 4: Flethegn, nedstemt

Forslag 5: Ændring af husorden : Yderdør/ lukkes/
låses ?  -  husorden ændres til at yderdør skal låses 
hele døgnet.
Ændring af husorden : Vip af vindue i opgang, be-
grænses ? 
Dette undersøges hos Brandmyndighederne
 
Forslag 6: Vaskeplads til biler - nedstemt

Forslag 7: 1.  Skilt i vaskeri ? – Brugsvejledning til 
valg af vaskemiddel opsættes
2.  Rengøring – Rengøring strammes op.

Forslag 8: Udskiftning af hæk langs Glarmestervej 
– fremskyndes  til 2020 efterår.

Forslag 9 : Ekstra gartner til pasning af blomster-
bede - nedstemt

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem :
      Lone Krabbe for 2 år

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem.
      Brian Petersen, Bispeløkken 4 1 tv for 1 år

7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
     1.  Henning Jensen, Bispeløkken 12 1 tv
     2.  Samuel Hansen, Bispeløkken 10 2 tv
  

8) Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet.
     1. Brian Petersen, Bispeløkken 4 1 tv
     2. Henning Jensen, Bispeløkken 12 1 tv
     3. Poul Erik Hald, Priorvej 3 st tv

Suppleant: Samuel Hansen, Bispeløkken 10 2 tv 

9) Eventuelt.

Afskrift af beslutningsprotokol 
Afdeling 10 og 17

Afdeling 10, Struebjerg
Afdeling 17, Svendborg Bo

Den 8. september 2020

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Steen Mørk, William Benzon, 

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Steen Mørk

Sekretær: John Tofting
Dirigent: William Benzon 

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 10-17 9 11

afd. 10.  3 3
afd. 17.   6 8

Dagsorden 

1) Valg af dirigent / William Benzon

2) Beretning fra perioden siden sidste møde 
ved Steen Mørk
     Tak for fremmøde trods Corona
     Renovation
     Nybyggeri
     Ny Direktør
     Det går planlagt i afdelingerne
     Samlede drift-besparelser.

3) Godkendelse af budget 2021, samt orientering 
om regnskab 2019.
Afdeling 10: Budget Godkendt. Regnskab taget til 
efterretning
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Afdeling 17: Budget Godkendt. Regnskab taget til 
efterretning

4) Indkomne forslag 
    Ingen forslag.

5)  Valg af afdelingsformand
Steen Mørk, genvalgt.

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem
Kurt Bogetoft Christiansen

7)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen:
Hanne Lind, Struebjerg 17
Mia Jensen, Mølmarksvej 77 

8)  Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 
Kurt Bogetoft, Hanne Lind, William Benton
suppleant. Mia Jensen 

9)  Eventuelt.
Klage over sti ved Struebjerg:
klage sendt til SAB som videreklager.
Eftersyn af el-installationer i afd. 17:
sagen undersøges til næste møde.
Eftersyn på vinduer i afd. 17:
lægges ind i Budgettet.
Murværk defekt på H C Ørstedsvej 25:
kontrol foretages nu.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 11 - 
Munkevænget og Glarmestervej

Dato, 24. september 2020

Ordinært afdelingsmøde 

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Peder Rasmussen, Tove Schultz, Anne Dorthe V. 
Larsen

Tilstede fra hovedbestyrelsen: Ingen

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Torben Olsen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 11  10 12

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Torben Olsen

2)  Beretning for perioden siden sidste møde  - 
Formand informerede om tiltag i afdelingen
Beboer : Kameraer bedes igangsat
               Beskidte kældervinduer
               Beretning godkendt. 

Orientering om den sociale helhedsplan : 
Beboer : Kommentar om tryghed i afdelingen. 
Kontakt evt. Bente Kjær og/eller kontakt politiet. 

3)  Orientering om regnskab 2019 – godkendt.
Godkendelse af budget 2021 – vedtaget.

4)  Indkomne forslag
Forslag 1: Gynge – tilbud indhentet kr. 51.600,-. 
Der indhentes 1 tilbud mere – vedtaget.

Forslag 2: Flisebelægning – overslag kr. 73.000,- - 
vedtaget.

Forslag 3: 1. Lys i opgang – overslag kr. 33.000,- - 
vedtaget
 2 . Vaskemaskine ændres, ny topplade kr. 10.000,- 
- ikke vedtaget
 
Forslag 4: 1. Sager behandlet på sidste møde – 
bortfalder
2. Beskyttelse af græskanter overfor Munkevæn-
get 2-4, er i gang.
3. Webbooking vaskeri :Oprettelse 7.500, 1 gang 
årlig udgift kr. 2.250,- - vedtaget.
4. Storskraldscontainer fra- og indflytter – tages 
op på varmemestermøde, løsning findes.     
5. Brochure om info i Munkevænget  -  Bestyrel-
sen arbejder videre med dette.
6. Digitalisering – Der lægges kun referater på 
SAB`s hjemmeside
7. Affaldssortering i lejlighederne – Afdelingsbe-
styrelsen arbejder videre

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem 
Peder Rasmussen – genvalgt. 

6)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Alfred Zimmermann samt Susanne Frost

7)  Valg af 3 medlemmer og supplenter til repræ-
sentantskabet
Bestyrelsen er i repræsentantskabet
Suppleanter er de samme som afdelingsbestyrel-
sen

8)  Eventuelt :
Svævebane for høj ved opsidning
Fejl og mangler ikke lavet – kontakt da varmeme-
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ster
Det anbefales at være naboambassadører

Skarp lampe på gavl i nr. 3 – varmemester ser på 
det
2 + 2 TV indflytningsrapport : Hvad er det der 
mangler af antenne/bredbånd – kontakt Thomas

Afskrift af beslutningsprotokol 
Afdeling 12 - Elmevænget

Den 18. august 2020

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Anita Lauridsen, Mariann Leismann og Ejnar Bjer-
ring

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Thomas Jeppesen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 12  15 20

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Thomas Jeppesen

2)  Orientering aktive boligområder / 
Mette – Bente og Signe

3)  Bestyrelsens beretning siden sidste møde. Be-
retning taget til efterretning samt godkendt

4)  Budget 2021 vedtaget  - Regnskab 2019 
( gennemgået ved Karsten Brandt ) godkendt
 
5)  Indkomne forslag 
1.  Kat : nej 26, ja 4, blank 2 – nedstemt

2.  Udlejning af nr. 2 garage opslags  : nej 22, ja 4, 
blank 2 – nedstemt

3.  Klipning af hæk : Klippes straks          

6)  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ejnar Bjerring, Elmevænget 18

7)  Valg af suppleanter

Søren Knudsen, Elmevænget 19
 
8)  Valg af flagmester
Jean Beadina, Elmevænget 3 2 th

9)  Eventuelt

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 13 - Sanddalsparken

Den 24. september 2020

Ordinært afdelingsmøde 

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Anne Jørgensen, Børge Jørgensen, Ettie Petersen, 
Leif Reuter 

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Anne Jørgensen

Sekretær: Dorthe Sørensen
Dirigent: Verner Hansen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 13  22 25 + 1 fuldmagt

Dagsorden 
1) Valg af dirigent / Verner Hansen

2)  Beretning for perioden siden sidste møde 
Beretning godkendt.
Mette Østerberg informerede om helhedsplanen

3)  Godkendelse af budget 2021 og orientering om 
regnskab 2019. 
Budget vedtaget. Regnskab godkendt.
 
4)  Indkomne forslag :
Forslag 1. Ændring af husorden – Husorden skal 
rundsendes til alle lejere
For :  25 x 2 = 50, Imod 0
Vedtaget.

Forslag 2. Indkøb af bord / bænkesat samt større 
grill. - For :  25 x 2 = 50 , Imod : 0  - Vedtaget

Forslag 3. Indkøb af lege/sports redskaber – max. 
kr. 200.000,- 
For : 23 x 2= 46, Imod : 2 x 2 = 4  - Vedtaget

Forslag 4. Områder til leg m. 
For : 23 x 2 = 46 , Imod 2 x 2 = 4  - Vedtaget
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5)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer :
Børge Jørgensen – genvalgt
Ettie Petersen - genvalgt

6)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen :
Rita Bour-Hil, Dosta Pedersen, Lone Pedersen

7)  Valg af 3 medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet :
3 af bestyrelsesmedlemmer deltager

8)  Evt.
Tag over tørreplads.
Skamler på tørreplads.
Evt. frivillige der skal samle skrald.
Kloak lugtgener ved nr. 6 – skal undersøges af 
Verner

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 14 - Skovparken

Den 3. september 2020

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Karina Frederiksen, John Lauridsen, Irene Peder-
sen, Jette Duchen, Ulla Lassen, Mette Sommer.

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Anne Jørgensen

Sekretær: Thomas Jeppsen
Dirigent: Anne Jørgensen

Stemmeberettigede husstande og personer 
Afdeling 14  95            105

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Anne Jørgensen

2)  Formandens beretning for perioden siden sid-
ste møde ved Karina Frederiksen, herunder ori-
entering om ny pavillion, nye boliger Byskoven, 
Nyt affaldssystem, Juletræsfest og Fastelavnsfest, 
Skovbyposten.
Beretning enstemmigt vedtaget.

3)  Kort orientering om den boligsociale helheds-
plan v/ Thomas Jeppesen.

4)  Orientering om ny affaldssortering i Svend-
borg kommune v/ Pia Duus Jensen Vand og affald 

Svendborg Kommune

5)  Godkendelse af afdelingens driftsbudget samt 
orientering om regnskab.
Afdelingens regnskab 2019 – ingen bemærkninger
Afdelingens budget 2021 – enstemmigt vedtaget.

6)  Indkomne forslag 
Forslag 1: Parkering Klynghuse, 
Forslag vedtaget.

Forslag 2: A  Parkering Enhed 20 & 40 pris 
1.650.000 kr
Forslag 2: B  Parkering Enhed 20 & 40 pris 
1.540.000 kr
Forslag trækkes.

Forslag 3: Indkøb af 1 spand til affald
Forslag vedtaget.

Forslag 4: Indkøb af 2 spande til affald.
Forslag faldet.

Forslag 5: Opsætning af gelænder på skrænter.
Forslag vedtaget.

Forslag 6: Lyskæder - Forslag faldet

Forslag 7,1.: Råderet; Udendørs vandhane.
Forslag vedtaget
Forslag 7,2.: Ændring af husorden.
Bestyrelsen opfordres til at formulere nye præ-
cise regler for støj.

Forslag 8, 1.: Regler for vasketider i egen maskine.
Tages med i ny Husorden.
Forslag 8, 2.: Mulighed for at fremhæve bore/ban-
ketider, til nyindflyttere.
Tages med i ny Husorden.
Forslag 8, 3.: Mulighed for Bumb på Byparkenvej.
Forslag ikke behandlet, uden for afd.mødets kom-
petence.

Forslag 9: Ændrede regler for at leje af garager.
Forslag trukket.

Forslag 10: Fremvise ren straffeattest ifb. med ud-
lejning/indflytning.
Forslag ikke behandlet - uden for afd. mødets 
kompetence.

Forslag 11: Scooter kørsel. - Forslag trækkes.

Forslag 12, 1.: Hundehold tillades. - Forslag faldet.
Forslag 12,2.: Legeplads og Rutchebane.
Forslag Trukket.
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Forslag 13: Flere træer og skygge. 
Forslag Trukket.
Forslag 14: Vej-bomme og stier. - Forslag trukket.

Forslag 15: Video-overvågning.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på 
videoovervågning & tryghed i kældrene.

7)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:
Mette Sommer      93 valgt
Irene Pedersen      46
Helle Jensen         77 valgt
Grethe Jørgensen  46 
Leif Hansen          25
Maria Holm         56 valgt

8)  Suppleanter til afdelingsbestyrelsen:
Grethe Jørgensen – Irene Petersen – Leif Hansen 
3. suppleant.

9)  Valg af indtil 3 medlemmer og suppleanter til 
repræsentantskabet:
Tommy Rolin Hansen
 Jette Duchen 
 Mette Sommer

9) Eventuelt
Tæppebankning over altanen
Skadedyr

Afskrift af beslutningsprotokol 
Afdeling 15 - Hjortøvænge

Den 9. september 2020

Ordinært afdelingsmøde 

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Henning Jensen, Dorthe Jensen, Jeanne Bay

Tilstede fra hovedbestyrelsen :
Tom Jørgensen, Flemming Bay 

Sekretær: Dorthe Sørensen
Dirigent: Verner Hansen 

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 15  8 13

Dagsorden 

1)  Valg af dirigent / Verner Hansen 

2)  Beretning fra bestyrelsen ved Henning Jensen, 
for perioden siden sidste møde
Imod 0       For 16
Beretning godkendt. 
3)  Godkendelse af afdelingsbudget 2021, samt 
orientering om regnskab 2019
Dorthe Sørensen fremlagde regnskab 
Budget godkendt

4)  Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem:
Dorthe Hempler Jensen, Hjortøvænge 18 genvalgt

6)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen:
Tom Jørgensen, Hjortøvænge 30
Jan Bentzen, Hjortøvænge 22

7)  Valg af 3 medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskab: 
Flemming Bay
Jan Bentzen
Tom Jørgensen

8)  Eventuelt
Hvis ovenlysvinduer skal kunne åbnes medfører 
det at vores brændeovnsskorstene skal være 
2 mtr. høje
Om tagrenderne kan skiftes på en gang, da det 
muligvis vil være billigere.
Henning kontakter Karsten Brandt.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 18 - Bregnegårdsparken

Den 9. september 2020

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Steen Hyldgaard, Michael Frænde, Dennis Larsen, 

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Bente Kjær

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 18  45 37
incl. fuldmagter.

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Bente Kjær
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2)  Beretning for perioden siden sidste møde v/ 
Steen Hyldgaard
Renovation, Grønne områder, Beboer kommentar: 
Hække ikke klippet og træer ikke fældet 
Beretning godkendt

3)  Godkendelse af driftbudget 2021, .Orientering 
om regnskab 2019.
Regnskab og Budget godkendt. 
Budgettet vedtaget under forudsætning af at de 
afsatte midler på kr. 1.400.000 til facadebeklæd-
ning tages ud af budgettet.

4)  Orientering om den nye affaldsordning
v/ Steen Hyldgaard – Debat om affaldssortering.

5)  Indkomne forslag:
Forslag 1: Fældning af stort træ (v.lejeplads)
For 28     Forslag nedstemt.
Beskæring af træet: Forslag vedtaget.

Forslag 2: Nye badeværelser.
Der afholdes ekstraordinært afdelings møde om 
nye badeværelser.
Dagsorden for ekstraordinært afdelingsmøde: 
1.  Lægning af ekstra fliser på stierne.
2.  Nye badeværelser.
Afholdes senest den 15.11.2020

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.:
Michael Frænde og Dennis Larsen, begge genvalgt.

7)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen:
1.  Carsten Pedersen 1. suppleant.
2.  Mads Petersen, 2. suppleant.
3.  Birte Eriksen, 3. suppleant.

8)  Valg af indtil 3 medlemmer og suppleanter til 
repræsentantskabet:
1.  Steen Hyldgaard, 
2.  Bent Bering, 
3.  Michael Frænde, 

9)  Eventuelt : 
Forespørgsel om tanker i SAB om ladestandere til 
el-biler, indlæg herom af Steen Hyldgaard.
Forkert fald på afløb fra køkkenvask – adresser til 
varmemester.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 19 – Søsterhaven 

Den 19. august 2020

Ordinært afdelingsmøde 
Tilstede fra organisationsbestyrelsen
Karina Jensen, Karsten Brandt

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karina Jensen, Karsten Brandt 

Sekretær: Karsten Brandt 
Dirigent: Karina Jensen

Stemmeberettigede husstande og personer: 
Afdeling 19   14 12

Dagsorden 

1)  Valg af dirigent / Karina Jensen

2)  Beretning / Karsten Brandt  - godkendt 

3)  Rengskab 2019 - godkendt. 
     Budget 2021 - vedtaget.

4)  Indkomne forslag
1.  Nye køkkener – minimum 3 typer låger i 
     lyse farver - vedtaget 

5)  Valg af afdelingsbestyrelse
     Karina Jensen – formand
     Majbritt Nielsen – næstformand
     Dorthe Christensen  

6)  Valg af suppleanter til bestyrelsen
     Helle Jørgensen
     Helena Larsen

7)  Valg til repræsentantskabet
     Susan Jensen
     Majbrit Nielsen
     Dorthe Christensen
     Suppleanter til repræsentantskabet
     Helle Jørgensen
     Helena Larsen

8)  Eventuelt                                                                                                         

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 20 – Wiggers Park

Den 20. august 2020

Ordinært afdelingsmøde
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Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Finn Pedersen, John Emil Petersen, John Madsen 
Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt og Karina Jensen

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Karina Jensen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 20  4 0  +  2  f u l d m a g t  
44 

Dagsorden 

1)  Valg af dirigent / Karina Jensen

2)  Bestyrelsens beretning siden sidste møde, 
vedtaget

3)  Budget for 2021- vedtaget
Regnskab for 2019 - godkendt

4)  Indkomne forslag

1: Fjernelse af beplantning ved Skovly – vedtaget

2: Træer ved gyngestativer – vedtaget

3: Vilde blomster i det grønne område ved skoven 
– vedtaget

4:  1. LED lamper – nedstemt
 2. Kviste – nedstemt
     3. Regnvand til toiletskyld – nedstemt
     4. Gadelygter – nedstemt
     5. Garager til bil reparationer – nedstemt
     6. Ekstra stor vaskemaskine i vaskeri –  
     nedstemt
      7. Robotplæneklippere - nedstemt 

5. Valg af formand, genvalg af John Madsen, Wp. 
81 st.

6. Valg af bestyrelsesmedlem, genvalg Finn Peder-
sen, Wp. 25
7. Valg af suppleanter    1. Henrik Hansson, Wp. 21
                                       2. Elise Vogn, Wp. 55 

8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet   
1.John Emil Madsen, Wp 79
2. Finn Pedersen, Wp 25
3. Elise Vogn, Wp 55

9. Valg af suppleanter til repræsentantskabet     
1. John Madsen, Wp 81 st 

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 21 - Solsikkevej

Den 16. september 2020

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Jonna Hansen, Tove Pedersen, Mogens Petersen, 

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Steen Mørk

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Steen Mørk

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 21:  24 27
Inkl. 4 fuldmagter.

Dagsorden 

1)  Valg af dirigent / Steen Mørk

2)  Beretning – vedlagt forslag - Godkendt.

3)  Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 
2021, samt orientering om regnskab for 2019. 
Regnskab 2019 Godkendt og Budget 2021 vedta-
get.

4)  Indkomne forslag
Forslag 1: 1) Skab v. opvaskemaskine:
Hvis Skab mangler ved fraflytning, monterer af-
delingen ny skab - Vedtaget
Forslag 1: 2) Fastgørelse skabe  
Forslaget trækkes, Skabe fastgøres som hidtil – et 
i hvert hjørne.

Forslag 1. 3)  Hunde og Katte – Husorden ændres 
til 1 Hund og 2 Katte,
Forslag nedstemt – Det accepteres at beboere med 
2 katte, beholder dem indtil den ene dør. Dem der 
i øjeblikket har katte og ikke fremtidige katte.
NB. Der tages forbehold for det juridiske i vedta-
gelsens lovlighed. - Besked omdeles til beboerne.

Forslag 2:   Aflåsning af affaldscontainere,
Udsættes til de nedgravede løsninger har været i 
drift.

Forslag 3: 1) Mere lys på kørevejen – stærkere pæ-
rer i standerne. - Forslag vedtaget.
Forslag 3: 2) Mere lys ved boligerne i lysstandere, 
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kontakt afdelingsbestyrelsen. - Forslag vedtaget.
Forslag 4: 1) Nøgleservice – nyt firma.
Firma beholdes.
Forslag 4: 2)  Ny parkeringsplads ved nr. 101 – pris 
kr. 25000,00  - Imod 27 – Forslag nedstemt.

Forslag 5:  Vedr. varmvandsbeholder og sms-ser-
vice. - Sms-løsning er ikke mulig i øjeblikket.

Forslag 6:  Ændret placering af affaldsø.
Forslag nedstemt – Placeres som foreslået af SAB. 

Forslag 7: 1) Udskiftning af døre – kr. 837000 kr 
739800.
Forslag nedstemt. Beboere med utætte døre kon-
takter Varmemester i SAB.
Forslag 7: 2)  Kombinerede tørretumbler og vaske-
maskine kan vælges af lejer.
Forslag forkastet.

Forslag 8)  Opsætning af pæle, der forhindrer at 
man kører ind på græs og stier.
Placeringsforslag aftales med forslagsstiller og 
bestyrelse.

5)  Valg af afdelingsformand.
Jonna Hansen genvalgt.

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Birgit Foli 32 og Tove Pedersen 11, Birgit Foli valgt 
for 2 år.

7)  Valg af suppleanter til bestyrelsen
Anette Osther     1. suppleant
Charlotte Jensen  2. suppleant

8)  Valg af indtil 3 medlemmer og suppleant til 
Repræsentantskabet : 
Jonna Hansen, 32 stemmer
Mogens Petersen, 30 stemmer
Birgit Foli,  28 stemmer
Tove Pedersen, 19 stemmer ( suppleant )

9 ) Eventuelt.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 22 - Sofielund

Den 10. august 2020

Ordinært afdelingsmøde 

Til stede fra afdelingsbestyrelsen:
Jørgen Jørgensen, Jens Bundgaard, Dorit Nielsen, 

Erik Westh, Steen Godtfredsen
Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt 

Sekretær: Karsten Brandt 
Dirigent: Thomas Jeppesen

Stemmeberettigede husstande og personer: 
Antal husstande : 28
Antal personer 39 + 2 fuldmagt  

Dagsorden :

1)  Valg af dirigent / Thomas Jeppesen ( SAB )

2)  Bestyrelsens beretning for perioden siden sid-
ste møde v/Jørgen Jørgensen – godkendt.

3)  A. Orientering om regnskab 2019 af Karsten 
Brandt

B. Orientering om driftsbudget 2021 af Karsten 
Brandt – vedtaget

4)  Indkomne forslag :
Udbygning af skur – vedtaget

5)  Valg af bestyrelsesformand
Jørgen Jørgensen

6)  Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dorit Nielsen, nr. 62
Flemming Bech, nr. 60

7)  Valg af suppleanter
1.  Birger Godtfredsen
2.  Steen Ejersbo   
                                                                                                                                                                
8)  Valg til repræsentantskabet
Birger Godtfredsen
Arne Christensen
Flemming Bech
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Der er nye affaldsordninger på vej i hele Svendborg 
Kommune, også i SAB.  
Alle får derfor nye affaldsbeholdere til:  

Hvad betyder det for dig 

SAB og Vand og Affald sørger for, at der er de 
udendørs beholdere, I har brug for. Det kan være 
spande eller nedgravede beholdere. 
Når de nye beholdere er kommet, kan du gå i gang 
med at sortere.  

Nedgravede beholdere 

En nedgravet beholder er en container under jor-
den, hvor der er et indkast oven over jorden. Der 
hvor der kommer nedgravede beholdere, vil der 
være fire beholdere/indkast ved siden af hinanden: 
Et til pap og papir (blandes), et til glas og metal 
(blandes), et til madaffald, et til restaffald.  

Spande  

Spandene er inddelt i to rum og man får to spande, 
så er der fire rum i alt.  

Nogle steder får hver husstand to spande på hver 
240 liter. Et enkelt sted deles to husstande om to 
spande på hver 370 liter.  

For begge størrelser spande gælder, at i den ene 
spand er der et rum til pap og papir (blandes) og et 
rum til glas og metal (blandes). I den anden spand 
er der et rum til madaffald og et rum til restaffald.   

Når de nye affaldsordninger starter, får du 
desuden: 

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

• En lille grøn spand og 240 grønne plastikposer 
til madaffald inde i køkkenet. Du skal kontakte 
din varmemester, når du skal bruge nye poser. 
Hvis du vil have beholdere i dit køkken til andre 
affaldstyper, skal du selv anskaffe beholderen. 
Du kan også bare bruge en pose til at sortere i. 

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

Plast – elektronik – batterier 

Plast, elektronik og batterier skal du aflevere til stor-
skraldsordningen (som kommer til at hedde ”Gen-
brugsbilen”) sammen med indbo, møbler og andre 
ting til genbrug og genanvendelse .  

Nye affaldsordninger 
- hvad sker der hos dig?

Pap og papir - samme rum

Glas og metal - samme rum

Madaffald

Restaffald
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Se her hvilken affaldsbeholder du får, og 
hvornår vi går igang hos dig
Hvor Affaldsløsning Opstart
Afdeling 1, Nylandsvej Spande 240 liter, to ved hver husstand Uge 42

Afdeling 3, Rødeledsvej Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 4, Brydevej Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 5, Glentevej blokke Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 6, Glentevej huse Spande 370 liter, to husstande deles om to 
spande

Uge 44/45

Afdeling 7, St. Byhavevej Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 8, Strynøvej/Lyøvej Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 9, Bispeløkken/Priorvej Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 10, Struebjerg Spande 240 liter, to ved hver husstand Uge 42/43

Afdeling 11, Munkevænget Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 12, Elmevænget 1-6: Fælles nedgravede beholdere 
7-22: Spande 240 liter, to ved hver husstand

1. halvår 2021
Uge 46/47

Afdeling 13, Sanddalsparken Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 14, Skovparken Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 15, Hjortøvænge Spande 240 liter, to ved hver husstand Uge 46/47

Afdeling 17, Svendborg-Bo Spande 240 liter, to ved hver husstand Uge 47/48

Afdeling 18, Bregnegården Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 19, Søsterhaven Spande 240 liter, to ved hver husstand Uge 45/46

Afdeling 20, Wiggers Park Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 21, Solsikkevej Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 22, Sofielund Spande 240 liter, to ved hver husstand Uge 44/45

Afdeling 23,  
Kvistvænget, Gl. Skårupvej og
Frøavlen

Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021

Afdeling 25, Langebakken Fælles nedgravede beholdere 1. halvår 2021
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Kort & godt

Beboerne under nyt tag

Selvom det har været lidt forsinket, så kører ar-
bejdet med at lægge nyt tag på de resterende ni 
huse i Svendborg Bo.

Når tagarbejdet er færdigt, så får alle 10 huse la-
vet det påkrævede malerarbejde, der er i forbin-
delse med de nye tage.

Arbejdet forventes færdigt i uge 49.

Rødeledsvej har påbegyndt 
renovering

De to blokke på Rødeledsvej med ialt 24 lejlighe-
der er ved at blive renoveret og er blevet pakket 
ind i stillads.

De står for at skulle have nye tage, og i opgan-
gene kommer der nye ovenlysvinduer, hvor disse 
vægge i opgangene samtidig efterisoleres.

I forbindelse med renoveringen kommer der også 
nye branddøre fra opgang til loft. Arbejdet forven-
tes færdigt i begyndelsen af december.

Hilsen fra Solsikkevej
Afdeling 21 
 
Det blev en anderledes sommer for alle med den 
COVID-19, men afdelingen er heldig, at vi har en 
lille have og terrasse, hvor man kunne opholde sig 
og nyde sommeren. 

Afdelingen havde den 16. september afdelings-
møde 
Et andet sted i bladet kan man læse ”Afskrift af 
Beslutningsprotokol” 

Bestyrelsen fik et nyt bestyrelsesmedlem, som er 
Birgit Foli og velkommen til hende, og stor tak til 
Tove Pedersen for et godt samarbejde. 

Efterårs hilsen 
Mogens, Birgit, Jonna

Halloween i afdeling 7

Datoen er sat til lørdag den 31. oktober, hvor det 
nye festudvalg i afdeling 7 St. Byhavevej har sat 
Halloween på programmet. Nærmere information 
om arrangementet kommer senere. 

- Det bliver på boldbanen og for børn og voksne, 
siger afdelingsformand Camilla Melin. Det bliver 
blandt andet med kreativt græskar-arbejde, - og 
så skal der selvfølgelig lige være noget ekstra til 
børnene, så de bliver tilgodeset, som de også gør, 
når afdelingen tager på tur. Det sker jo ikke i år, 
hvor vi allerede har aflyst Tysklands-turen.

- Det er glædeligt, at flere og flere bliver aktive i 
afdelingen, og dermed også for fællesskabet. Det 
viser sig blandt andet også her med det nye fest-
udvalg, der ikke har nogen medlemmer fra besty-
relsen, - men der imod fra suppleanterne.
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Glentevej har planer 

om et årligt 
tilbagevendende
gadeloppemarked 

Trivselskonsulenten

Hvor der opstår gener fra høj musik, kan der ringes til politiet på telefon 114 hele døgnet rundt. Poli-
tiet 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.

I juli 2020 satte en gruppe beboere fra afdeling 6/
Glentevej (husene) sig sammen for, at arrangere 
et gadeloppemarked. Vi havde prøvet det en gang 
før, i 2018, så vi vidste hvad, der skulle til, og for-
beredelserne med flyers, banner, facebookopslag 
m.m. gik i gang.  

Vi ville dog gerne lave et arrangement for hele 
Glentevej, så vi inviterede afdeling 5/Glentevej 
(blokkene) med til at deltage i gadeloppemarke-
det, og det var der heldigvis nogle der tog godt 
imod. 

Den 30. august 2020 holdt vi så gadeloppemarked 
på hele Glentevej. Det blev en hyggelig dag, hvor 
humøret var højt og vejret var med os, i hvert fald 
de første 3 timer…. så satte et voldsomt regnvejr 
ind og loppemarkedet sluttede brat en time før 
tid.  Vi satser på at gøre det igen til næste år, og 
håber på opbakning fra beboerne, så det kan blive 
et årligt tilbagevendende arrangement.

Gadeloppemarked på Glentevej

Vaskeriet fly ttes
Det er meningen at Byskoven skal have et nyt 
vaskeri, som også er mere praktisk placeret. Det 
sker når det gamle vaskeri i kælderen i centeret 
flyttes til de lokaler, der tidligere husede en bank.
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Sommeren i  Aktive Boligområder i  Svendborg
I Aktive Boligområder i Svendborg har vi, på trods af corona, 
haft en rigtig travl sommer!

Uddeling af sommerferiekasser
Sammen med Interkulturelt Team i Svendborg kommune, Svendborg inte-
grationsråd og biblioteket udviklede vi sommerferiekasser til familier, med 
børn i alderen 3-17 år, der bor i de 10 boligområder under den boligsociale 
helhedsplan. Kasserne indeholdt legetøj, aktivitetsbøger, fribilletter og me-
get mere, der alt sammen var indkøbt eller doneret af lokale butikker og 
foreninger. I uge 27 blev de delt ud og det var et brag af en festuge! 
Hele 227 forskellige familier kom forbi i løbet af ugen og hentede en kasse. I 
Skovparken kom Fyns Politi endda også forbi, så børnene kunne møde dem 
og få lov til at prøve deres bil, de blå blink og sirenen. Det var hårdt arbejde 
at pakke alle kasserne og det gav os sved på panden, men det var det hele 
værd! Alt i alt var det en stor succes, som vi håber at kunne gentage en gang 
i fremtiden.

På tur til Egeskov Slot og Skovsgaard Gods
Lige før vi alle sammen gik på sommerferie, fik vi tildelt nogle 
ekstra midler af Svendborg Kommune, der gjorde det muligt 
for os at arrangere to ture for beboerne til Egeskov Slot og 
Skovsgaard Gods.

Første tur gik til Egeskov Slot, hvor en hel bus fyldt med fæd-
re og deres børn var afsted. Vejret var fantastisk og vi fik en 
spændende rundvisning på slottet. Derefter fandt vi et godt 
sted at sidde, hvor vi kunne spise vores sandwich og få en kop 
kaffe eller en is. Resten af dagen stod på fri leg i trækronerne 
og resten af parken. Alle kunne selv finde vej ud af parkens la-

byrint igen og kom trætte med bussen hjem til Svendborg igen.

På Skovsgaard Gods var endnu en bus familier fra alle de 
10 boligområder afsted. Endnu en gang var vejret med 
os og det var godt, for vi skulle være udenfor hele dagen. 
Vi havde allieret os med en naturvejleder, der hjalp med 
at sætte forskellige aktiviteter i gang. Man kunne blandt 
andet lave sin egen bue og pil eller bage pandekager over 
bål.
Hjemmefra havde vi medbragt insektglas, så vi kunne gå 
på insektjagt og se dyrene lidt tættere på. Sally i køkke-
net og hendes dygtige ansatte sørgede godt for os, med 
lækker mad fra Skovsgaards egne køkkenhaver.
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Dreng, 8 år, Syrien 
Interesseret i fodbold 

 

Pige, 11 år, Pakistan 
Interesseret i badminton 

 

Pige, 12 år, Pakistan 
Interesseret i dans 

 

Dreng, 11 år, Danmark 
Interesseret i computer 

Vil du være fritidsmentor for mig? 

Som fritidsmentor er du med til at gøre en forskel for et barn i alderen 8-14 år.  
Du introducerer barnet til det lokale foreningsliv, hepper undervejs og finder i fællesskab 
med barnet ud af hvad der skal til, for at barnet kan deltage i aktiviteten på egen hånd. 

Du honoreres et symbolsk beløb efter endt forløb 

DEN GODE FRITIDSMENTOR 

ER 18+ ÅR  ●  KAN MØDES 4 GANGE OM MÅNEDEN I 6 MDR.  ●  ER MØDESTABIL OG POSITIV   
●  DELTAGER I ET INTROKURSUS ●  KAN FREMVISE REN STRAFFE– OG BØRNEATTEST 

Vil du være mentor kontaktes mentorkoordinator  
Nanna Vestergaard på tlf. 91173758 eller ejdnav@domea.dk  

 
Hvis du har spørgsmål til projektet kontaktes projektkoordinator  

Teresa Askham på tlf. 23103891 eller tas@domea.dk 

Læs mere på www.abis.dk/mentornetvaerk-svendborg 
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Farvel og god vind 
til Jørgen

Fredag den 21. august holdt SAB afskedsreception 
for foreningens direktør gennem de sidste 17 år – 
Jørgen Berg Jensen. 

Ansatte, beboerdemokrater, forretningsforbindel-
ser og venner af huset var inviteret til at sige far-
vel og tak for samarbejdet og indsatsen. 

Formand for organisationsbestyrelsen Anne Jør-
gensen benyttede lejligheden til at takke de man-
ge fremmødte og sagde derudover blandt andet: ” 
Du har haft stor fokus på, at vores huslejer skulle 
være fornuftige, og det er som beboer en glæde at 
konstatere, at der har været flere fald i huslejerne 
de senere år end stigninger. Medarbejderne har 
bakket op og gjort deres bedste for at få det til at 
fungere på en god måde, og her har du været en 
stærk sparringspartner. For organisationsbesty-
relsen har det været trygt at have en direktør, der 
får ros af revisionen og altid møder velforberedt 

til vores møder og sikrer, at vi har et oplyst grund-
lag at træffe vores beslutninger på.”

Jørgen benyttede lejligheden til at takke de ansat-
te, samarbejdspartnere og beboerdemokrater for 
et godt samarbejde – og sluttede af med at over-
række ”overviceværtens” kost til foreningens nye 
direktør Thomas Jeppesen.

Jørgen er nu gået på pension, og har tid til at 
være bedstefar for tre børnebørn, nyde hverda-
gene sammen med sin hustru og sommerhuset på 
Rømø. Også fra redaktionen på SAB-Nyt skal lyde 
et stort tak til Jørgen for konstruktiv sparring og 
gode tips til væsentlige og vigtige historier.
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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                       250,-
Soverum pr. pers./døgn      100,- (Kun for lejere i WP) 
                                             150,- (lejere udefra)

Bregnegårdens fælleshus
 
Selskabslokalet i afdeling 18 - Bregnegården kan både le-
jes af beboere i afdelingen og udefrakommende. 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, -

På det netop afviklede årsmøde i Søsterhaven, 
afdeling 19 blev Karina Jensen valgt som ny for-
mand i afdelingen. Den tillidspost har hun tidli-
gere beklædt i flere år.

Karina Jensen er også et kendt ansigt i organisa-
tionsbestyrelsen, som hun også har været en del 
af i flere år.

Langebakke skal  have 
sit  første årsmøde
Der indkaldes nu til det første ordinære og også  
stiftende afdelingsmøde i SAB ś nye afdeling 25, 
Langebakke.
Mødet afvikles torsdag den 8. oktober med start 
kl. 19, og det sker i Skovbyhus, Byparken 44 i 
Svendborg.

Ny formand i  Søsterhaven
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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 4. december

Deadlines for SAB-Nyt i 2020

Nr. 4 - Mandag den 7. december

BANKOSPIL 
Der afholdes bankospil i Skovbyhus 

i salen, onsdag i ulige uger, kl. 18:30 

- Dørene åbner 17:30

7. oktober - 21. oktober

4. november - 18. november

2. december - 16. december

Team 1 
Varmemester: Bo Jensen
Mail: vrm1@sab.dk

Team 2
Varmemester: Verner Hansen
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, kl.
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.


