
På et ekstraordinært afdelingsmøde har lejerne i Skovparken netop 
vedtaget en infrastrukturplan, der giver 42 millioner kr. til forbedringer.

Læs mere på side 17-19
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Denne klumme er skrevet i det skønneste forårs-
vejr med høj sol og stadig lave temperaturer. Man 
får lyst til at gå lange ture og se alting pible frem i 
haver og skove. Der er også mange positive nyheder 
i vores egen lille SAB-verden.

Skovparken har den 7. marts vedtaget en infra-
strukturplan, hvor 42 millioner kr. fra Landsbyg-
gefonden gør det muligt at opgradere både stier, 
legepladser og udearealer generelt. Infrastruk-
turplanen kan gennemføres uden huslejestigning 
for beboerne. Betingelsen er bare, at kommunen 
samarbejder om at lave nogle attraktioner i områ-
det, og sammen med Svendborg Kommune er vi i 
gang med at planlægge og søge midler til at gen-
nemføre vores fælles vision. Detailplanlægningen af 
opgraderingen i Skovparken vil beboerne bliver in-
volveret i, så flest muligt får ejerskab til det færdige 
resultat. Den overordnede plan er at give hele Østre 
bydel et kæmpe løft, med centrum i Skovparken og 
området omkring Nymarkskolen - læs mere herom 
på siderne 17-19. 

Landsbyggefonden har også haft den store pen-
gepung fremme i forhold til energirenoveringen 
i Sanddalsparken. Beboerne i nr. 18 er lige vendt 
hjem efter 8 måneders genhusning, imens deres 
blok fik nyt tag, ny elevator, nye vinduer, svale-
gange, entredøre, køkkener og badeværelser. Nu 
er håndværkerne i gang med ombygning af nr. 19, 
hvor der skal etableres 18 nyrenoverede mindre 
familielejligheder, som forventes klar til udlejning 
sidst på året. Samtidig får resten af Sanddalsparken 
nye vinduer, døre og tage. Her bliver dog tale om 
mindre huslejeforhøjelser, selvom der kommer et 
væsentligt bidrag fra Landsbyggefonden.

De længe ventede løsninger for bortskaffelse af pla-
stik og farligt affald er endeligt forhandlet på plads 
med Vand og Affald, så alle berørte afdelinger for-
ventes at være omfattet af en løsning snarest. Vand 
og Affald vender tilbage med nærmere information 
omkring dette.

I løbet af vinteren har organisationsbestyrelsen 
arbejdet med det, der hedder forvaltningsrevision. 
Det skal øge vores fokus på, hvordan vi får indar-
bejdet vores overordnede strategier i den daglige 
drift på en god måde. Vi er også opmærksomme 
på, at BL i øjeblikket udarbejder anbefalinger til 
”God Almen Ledelse”, der giver inspiration til, 
hvordan vi kan sikre, at vi bruger beboernes penge 
på en ansvarlig måde. Anbefalingerne fra BL indgår  
i vores arbejde med forvaltningsrevision, og de vil 
blive indarbejdet – i første omgang primært i for-
hold til interne forretningsgange og procedurer for 
de ansatte – ligesom afdelingsbestyrelserne natur-
ligvis også skal inddrages.

Organisationsbestyrelsen har under seneste 
corona-nedlukning vedtaget renovering af køkke-
ner i Hjortøvænge, samt køkkener og Velux-
vinduer i Søsterhaven. Begge steder med baggrund 
i vejledende afstemninger i afdelingen.

Svendborg Kommune har inviteret SAB til en kon-
kurrence om forslag til udformning af et nyt pleje-
center i Tankefuld med 48 pladser. Vi er i gang med 
at få udarbejdet et forslag og materiale i forhold til 
udbudsbetingelserne, og håber selvfølgelig, at vores 
forslag bliver så godt, at det også bliver SAB, der 
bliver valgt til at bygge det.

Formandens  
klumme
AF ANNe JØrGeNseN
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HUSORDEN

Husk, at du kan 
finde husordenen 
for din afdeling på

www.sab.dk

VElkOmmEN 
til NyE  

bEbOERE
 

SAB siger  
velkommen til  
36 nye beboere,  
der de seneste 3 

måneder er flyttet 
ind i en af vores 

boliger.

GodT&KoRT  
Du kan spørge den økono-
miske rådgiver om alt ved-
rørende din privatøkonomi. 
Nogle spørgsmål kan klares 
ved en enkelt samtale, mens 
andre kræver flere møder. 
Eventuelt også med din 
bank, kommunen, SKAT og 
boligselskabet afhængig af 
hvad du har brug for.

Hvis du ikke kan betale 
husleje, så kontakt straks 
den økonomiske rådgiver, 
som vil hjælpe dig med at 
få overblik over dine mu-
ligheder, så du kan blive i 
din bolig. Den økonomiske 
rådgiver kan i nogle tilfælde 
kontakte dig, hvis du igen-

nem længere tid har været 
bagud med din husleje eller 
ikke har betalt husleje i to 
måneder.

HENVENDELSE
Den økonomiske rådgiver 
har kontor i Anemonen, By-
parken 40 st. th., men sidder 
også i Jægermarken 44 st. 
tv. eller i pavillonen Munke-
vænget 6A efter aftale. Du er 
altid velkommen til at kigge 
forbi Anemonen i Byparken, 
og se om den økonomiske 
rådgiver har tid. Ellers kan 
du ringe på tlf. 2139 9768 og 
lave en personlig aftale, så 
du ikke går forgæves.

SAb-Nyt modtager 
med tak indlæg.

Skriv til  
sabnyt@sab.dk  
- så sørger vi  

for resten.

Så kom vi til den første 
forårsmåned, og det er en 
dejlig tid. Forårsblomsterne 
pibler op i haverne og snart 
skal der slås græs, og buske 
skal beskæres.
Afdelingen har 3 trillebører 
man kan låne, og en god 
plads til afklip.

Afdelingen holder Påske-
frokost i Skovbyhus lørdag 
den 9. april 2022 kl. 13.
Beboerne får omdelt en 
indbydelse med menu og 
tilmelding.

Forårshilsen bestyrelsen:
Birgit, Tove, Jonna 

Forår på Solsikkevej
AfDEliNg 21

Økonomisk rådgiver
Aktive Boligområder har ansat Milad Bahadori som 
ny økonomisk rådgiver

NR. 1
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Allerede i november 2021 vars-
lede SAB en stigning i aconto 
varme på mellem 40 og 50% 
- som en direkte følge af forhø-
jede priser på gas. Prisen på gas 
er siden slutningen af februar 
måned steget yderligere, og der-
for forventer SAB også at varsle 
en ny prisstigning i forbindelse 
med udsendelse af vand- og 
varmeregnskaberne i april 
måned. Den præcise stigning 
på aconto varme for den enkelte 
lejer i SAB vil blive beregnet på 
baggrund af forbruget i 2021. 
En stigning i aconto varme på 
yderligere 40-60% for de lejere i 
SAB, der forsynes af SABs eget 
kraftvarmeværk er ikke usand-
synlig.

FOrSyNINGSSIKKErHED
Siden Ruslands invasion i 
Ukraine har der i medierne 
være forlydender om, at der 
som følge af sanktioner og 
boykot kan opstå mangel på 
gas i Europa. Meldingerne har 
samtidig været, at hvis der 
opstår mangel på gas, vil myn-
dighederne rationere gassen, og 
i første omgang lukke for gassen 

til de industrivirksomheder, 
der bruger store mængder gas 
– for at sikre gasforsyningen til 
opvarmning og elproduktion. 
På den baggrund er det SABs 
vurdering, at energikrisen ikke 
er en forsyningskrise for varme-
produktion – men en pris-krise.

DEN FrEmtIDIGE
VArmEFOrSyNING
SAB driver eget kraftvarme-
værk, der forsyner ca. 1.500 
lejemål i afdelingerne: 7 – St. 
Byhavevej, 8 – Strynøvej og Lyø-
vej, 9 – Bispeløkken og Priorvej, 
11 – Munkevænget, 12 – Elme-
vænget, 13 – Sanddalsparken, 
14 – Skovparken, 15 – Hjor-
tøvænge og 21 – Solsikkevej.

SABs eget værk producerer var-
me på gas. De senere år har der i 
SAB været overvejelser omkring 
den fremtidige varmeforsyning 
– mest i forhold til ”den grønne 
omstilling”. Denne diskussion 
er kun blevet mere aktuel af 
gas-pris-krisen. ”SAB arbejder 
med forskellige løsninger for 
den fremtidige varmeforsyning”, 
siger SABs direktør Thomas Jep-

pesen til SAB-Nyt og fortsætter: 
”Vi vil allerhelst finde en fælles 
løsning sammen med Svend-
borg Fjernvarme, der allerede 
har opsat en stor varmepumpe 
på Bodøvej, og således har sat 
gang i den grønne omstilling. 
Lige nu overvejer Svendborg 
Fjernvarme, hvorvidt man skal 
udvide forsyningsområdet til 
den nordøstlige del af Svend-
borg, hvor SABs eget værk i dag 
forsyner 1.500 lejemål.”

Stigende priser på energi
Ruslands invasion i Ukraine har blandt andet betydet store prisstigninger på energi – 
først og fremmest el og gas.

Varmecheck
De høje energipriser har ramt 
mange, men nu kan der være 
hjælp på vej til varmeregningen. 
Der er i februar indgået politisk 
aftale om en skattefri varme-
check på 3.750 kr. til husstande 
med en årlig husstandsind-
komst under 550.000 kr., hvor 
husstanden er opvarmet med 
fjernvarme med mere end 65% 

gas. Da SABs eget værk produ-
cerer varme på 100% gas er det 
vurderingen, at de ca. 1.500 
lejemål, der forsynes af kraftvar-
meværket vil opfylde kriterierne 
for at få varmechecken udbetalt. 
Udbetalingen afventer i første 
omgang, at Folketinget vedtager 
en særlov på området, og myn-
dighederne arbejder samtidig 
på højtryk for at finde alle de 
kunder, som vil være berettiget.

fAktA: pRiS-
StigNiNgER på 
gAS

i slutningen af 2021 
kunne sAB købe gas 
for omkring 8,- kr. pr. 
kubikmeter. i starten 
af 2022 var prisen ste-
get til 12,- kr., og i skri-
vende stund svinger 
prisen fra dag til dag 
mellem 15,- og 20,- kr. 
pr. kubikmeter.

Forbrugsdata
fRA tECHEm

Fra 2022 er det EU lovbestemt, 
at alle forbrugere skal have ad-
gang til opdaterede forbrugsdata 
hver måned. Alle SABs lejere, 
der er oprettet med den korrekte 
e-mailadresse hos Techem vil 
derfor fremover modtage en 
månedlig forbrugsopgørelse 
direkte fra Techem.
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HISTORIEN OM 
BL & ALMENT
BOLIGByGGERI

DEL 2

1933-1958

...fortsat fra sidste nummer

1933
DEN StOrE SOCIALrEFOrm
   Krakket på børsen i USA i 1929 præger i 
den grad Europa, der rammes af økonomisk 
depression. Det medfører bl.a. stor arbejdsløs-
hed, og i Danmark er der således 45 procent 
arbejdsløse i 1933. Man vælger at bekæmpe 
krisen ved at skabe vækst, og historiens mest 
omfattende socialreform vedtages – det så-
kaldte Kanslergadeforlig (1933). Her slås det 
blandt andet fast, at boligbyggeri - på linje med 
brobyggerier og andre offentlige anlægspro-
jekter - er et konjunkturudlignende instrument. 
Der afsættes 30 millioner kroner til opførelse af 
boliger for mindrebemidlede, og desuden kan 
der ydes lån til boligforeninger, hvis vedtægter 
er godkendt af Indenrigsministeriet. 

Erik Bang Boesen skriver anden del i serien 
om det almene boligbyggeri’s historie.

Eksempel på de første elementkøkkener.
Arkitekten 1955, Ugehæfte.
www.danskbyggeskik.dk

SAB-Nyt bringer her anden del af 
serien om BL og det almene bolig-
byggeri’s historie.

Kilde: www.fagbladetboligen.dk

HISTORIEN OM ALMENT BOLIGBYGGERI  |   erik BANG BoeseN HISTORIEN OM ALMENT BOLIGBYGGERI  |   erik BANG BoeseN
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1938
BØrNErIGE
FAmILIEr
   Efter henvendelse fra 
blandt andet Fællesor-
ganisationen (BL) ved-
tages loven om støtte 
til byggeri for børneri-
ge familier. Derudover 
vedtages en række love 
om byplanlægning 
og sanering, som får 
stor betydning for den 
almene boligsektor.
   Den 13. maj 1938 
stiftes Svendborg 
Andels-Boligforening. 
Til at starte med er der 
200 beboere fordelt på 
foreningens 40 lejlig-
heder på Nylandsvej.

1940
2. VErDENSKrIG
   Krigen kommer til 
Danmark, og besæt-
telsesmagten stiller 
krav til blandt andre 
de almene boligorga-

nisationer om eksem-
pelvis luftværnsforan-
staltninger. Her spiller 
Fællesorganisationen 
en vigtig rolle med 
rådgivning og bistand.
   I krigsårene fra 
1940-1945 bygges 
15.000 nye lejligheder 
alene i København.       
   
1945
DEt FrEmtIDIGE 
BOLIGByGGErI
   Indenrigsminister 
Knud Kristensen 
nedsætter i 1941 et 
byggeudvalg, og dette 
udvalg udgiver kort 
efter besættelsens 
afslutning en betænk-
ning om det fremtidi-
ge boligbyggeri. 
   Heraf fremgår det 
blandt andet, at alme-
ne boligorganisatio-
ner ofte er bedre end 
private bygherrer til at 
opføre boligbyggeri i 

større enheder.

1947
mINIStErIUm
   Byggeriet og driften 
af boliger får sit eget 
ministerium, da Mini-
steriet for Boligvæsen 
og Byggeri oprettes i 
1947. Fællesorganisa-
tionen har nu en egen 
direkte modspiller.

1948
EFFEKtIVISErING
   Der er behov for at 
rationalisere både pro-
cesserne i produktio-
nen, og arbejdsgan-
gene i byggeriet. Efter 
pres fra blandt andet 
Fællesorganisationen 
oprettes Statens Byg-
geforskningsinstitut.    
   Efter få år lanceres 
blandt andet det første 
elementkøkken, der er 
skabt i et samarbejde 
imellem Statens Byg-

geforskningsinstitut og 
Fællesorganisationen.

1950
BrANCHE-
OrGANISAtION
   Fællesorganisatio-
nen bliver også en 
brancheorganisation. I 
1950 er organisationen 
således medarrangør 
af en stor landsudstil-
ling i København.

1958 
StAtSGArANtI
ErStAttEr
StAtSLÅN
   Boligstøtteloven 
erstattes af ”Lov Om 
Boligbyggeri”. Stats-
lånene nedtrappes og 
forsvinder. I stedet 
gives der statsgaranti 
for de lån, de almene 
boligorganisationer 
optager på det private 
lånemarked.

Nylandsvej 1939. 
Svendborg Andels-
Boligforening

Fortsættes i næste nummer...NR. 1

HISTORIEN OM ALMENT BOLIGBYGGERI  |   erik BANG BoeseN HISTORIEN OM ALMENT BOLIGBYGGERI  |   erik BANG BoeseN



 |  S. 8 

SKADEDyR
I

BOLIGEN

læs her hvordan du generelt skal forholde 
dig, hvis du opdager skadedyr i din bolig, 

samt hvordan du genkender, bekæmper og 
forebygger mest effektivt mod skægkræ.

Hvad er skadedyr?
   Skadedyr er en beteg-
nelse for dyr, der generer 
eller er til fare for men-
nesker og ejendomme. 
Der er forskel på, hvor 
skadelige insekter og 
skadedyr er, og der er 
også insekter, som kan 
kaldes skadedyr, fordi 
de generer dig ved for 
eksempel at stikke eller 
bide. De mest almindeli-
ge inde i boligen er væg-
gelus og skægkræ. 

   Hvis du som lejer bli-
ver generet af skadedyr 
eller insekter i dit hjem, 
så kan det være nødven-
digt at bekæmpe dem.

Hvad gør jeg, hvis 
der er skadedyr i min 
bolig?
   Konstaterer du skade-
dyr, må du i første 
omgang selv forsøge at 

få bugt med skadedyre-
ne. SAB kan hjælpe dig 
med råd og vejledning til 
bekæmpelsen.

   Hyppigere rengøring 
og udluftning er altid en 
god start, men der kan 
være flere nødvendige 
tiltag.

   I dagligvarebutikker 
og byggemarkeder m.v. 
findes der pulver, som 
kan strøs ud på boligens 
sokkel udendørs, eller 
der er lokkefælder, som 
kan opstilles indendørs 
som fanger sølvfisk og 
skægkræ.

Henvend dig til SAB
   Hvis skadedyrene ikke 
forsvinder eller ikke i det 
væsentlige er bekæmpet, 
selvom du forsøger med 
øget rengøring, hyppig 
udluftning, lokkefælder, 

Skægkræ, der har fået sit navn fordi den i mod-
sætning til sølvfisken har ”skæg”. Den kan blive op 
til 2 centimeter lang. Foto: Rene Sylvestersen.

 
RåD til At fORE-
byggE SkADEDyR:

•	 Undgå fugt 

•	 Luft ud 

•	 støvsug grundigt og gør 
rent 

•	 sørg for at pakke dine 
tørre madvarer i lufttætte 
beholdere (fx mel og gryn)  

•	 skil dig af med madvarer, 
som skadedyr er gået i 

NR. 1NR. 
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strøelse m.m., skal du henvende 
dig til SAB.

   Vi vil vurdere, om du som lejer 
har brug for yderligere vejled-
ning i tiltag til bekæmpelsen, 
eller om der skal tilkaldes speci-
alister i skadedyrsbekæmpelse. 

   SAB kan også vurdere, om 
omfanget er så begrænset, at der 
ikke er behov for en særlig ind-
sats. Denne vurdering foretages 
konkret i det enkelte tilfælde.

Anmeld til SAB
   Du skal anmelde skadedyr i 
din bolig, hvis du selv forgæves 
har forsøgt at bekæmpe proble-
met. 
   Du kan blive erstatnings-
ansvarlig og betale for en del af 
udgifterne til skadedyrsbekæm-
pelse, hvis du som lejer ved, at 
der er problemer med skadedyr 
i din bolig, men ikke informerer 
herom. Det skyldes, at skade-
dyrsproblemet kan sprede sig, 
og blive dyrere at bekæmpe, jo 
længere tid der går uden effektiv 
skadedyrsbekæmpelse. Du skal 
derfor huske at give SAB besked, 
hvis du har opdaget skadedyr i 
din bolig.

Skægkræ
overhaler
sølvfisken

skægkræ er større 
end sølvfisk, forme-
rer sig hurtigere og 
så kan du møde dem 
overalt i din bolig. 
skægkræ opholder 
sig ofte i store hor-
der, elsker varme bo-
liger og har en leve-
tid på omkring syv år. 
i løbet af deres lange 
liv kan de lægge om-
kring 150 æg, så få 
skægkræ kan hurtigt 
blive til mange. der-
for er det vigtigt, du 
sætter hurtigt ind 
med at bekæmpe 
dem.

Sådan genkender du 
skægkræ
skægkræ ligner en 
sølvfisk, bare med 
‘skæg’. det har en 
lys brunlig krop og 
tre haletråde og kan 
blive større end en 
sølvfisk, nemlig op til 
to centimeter. og så 
kan kræet lave skade 
på dine bøger, male-
rier, tapet og møbler. 
ofte vil du møde 
skægkræ, hvor der er 
tørt, lunt og mørkt. 

skægkræ er natak-
tive. de kan derfor 
være svære at op-
dage, men kig langs 
revner ved paneler 
og eventuelle spræk-
ker i gulve m.v. 

Sådan behandler du 
det er både muligt at 
behandle med gel og 
limfælder. erfaringen 
har vist, at en kom-
bination er den mest 
effektive fremgangs-
måde.
- sørg for grundig 
støvsugning, rengø-
ring m.m.
- Fjern skægkræ, så 
snart du ser dem - 
både de aktive og de 
døde
- Brug gelblokke og/
eller limfælder egnet 
til sølvfisk og skæg-
kræ. de fåes i byg-
gemarkeder m.m. 
midt på selve lim-
fælden lægger man 
et proteinrigt mel-
produkt, som tiltræk-
ker skægkræene. 
dyrene sætter sig 
derved fast på lim-
fælden.

NR. 1NR. 
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SANDDALSPARKEN 
FOR BØRN

Projekt i ”marken”: Etablering af aktiviteter og legeområder

I Sanddalsparken er børnene 
dybt involverede i et projekt, 

der med etablering af 
aktiviteter og legeområder i 
”marken” skal gøre området 
mere spændende for børnene 

at bo i.

200.000 kr. til leg og 
aktiviteter
   På Sanddalsparken’s 
afdelingsmøde i 2020 
besluttede vi at afsætte 
200.000 kr. til at lave 
nogle aktiviteter og lege-
områder i vores grønne 
område ”marken”, som 
kunne gøre det mere 
spændende for børn at 
bo i vores område. 

Inddragelse af børnene
   For at finde de rigtige 
løsninger ville vi ger-
ne inddrage børnene i 
processen, men på grund 
af corona-situationen 

lå projektet stille et års 
tid inden vi i slutningen 
af 2021 endelig kunne 
komme i gang. 
   
   I samarbejde med ABIS 
engagerede vi kommuni-
kationsdesigner Peter A. 
Jørgensen som tovholder 
på opstarten af projektet, 
og alle børn i Sanddals-
parken i alderen 10-15 
år blev inviteret til at 
deltage i 2 workshops. 
   
   På de 2 workshops fik 
børnene mulighed for at 
komme med alle deres 
drømme om og ideer 

Der var fuld fart på de ialt 10 børn, der 
deltog i de 2 workshops i januar og
februar måned
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til, hvordan ”marken” kan blive 
mere spændende for dem.

Kreative forslag
   De i alt 10 børn, der deltog i 
de 2 workshops, havde mange 
kreative forslag, som efterføl-
gende blev prioriteret.
   Børnene lavede flotte plan-
cher og modeller af deres højest 
prioriterede ønsker, og det kom 
der en meget fin miniudstilling 
ud af som blev fremvist for alle 
interesserede ved en fernisering 
den 7. februar 2022.

Næste skridt
   Nu er planen, at ABIS, SABs 
administration og afdelingsbe-
styrelsen arbejder sammen om 
at finde ud af, hvor langt vi kan 
komme for de 200.000 kr.
   
   Når der er overblik over 
mulighederne, bliver børnene 
inviteret til at se planerne, og 
eventuelt medvirke til at prio-
ritere, inden der sættes gang i 
arbejdet.

Håber på indvielse til sommer
   Hvis alt går efter planen er det 
håbet, at de første ting kan være 
klar allerede i løbet af foråret. 
Det vil betyde, at vi måske kan 
indvie det ”nye” område først på 
sommeren - gerne i forbindelse 
med Skt. Hans, som vi jo netop 
har hyggelig tradition for at 
markere i ”marken”.

børnene’s 
ønsker
1. rutsjebane
2. svævebane og 

vandhaner
3. Fodboldbane 

med afmærkning 
og tilskuerpladser

4. kasse med bolde
5. volleyball-bane
6. Hyggeområde m. 

borde/bænke, 
grill og bålplads + 
blomster

7. små trampoliner
8. Basket-bane
9. Hamsterhjul

det er meget vig-
tigt for børnene, at 
de fortsat kan kælke 
når der er sne, og at 
muligheden for at 
grille og hygge be-
vares.

Flot model af ønske nr. 1: Rutsjebane ned over bakken

Ferniseringen i februar
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Hjælp fuglene med at finde vej �l fuglekasserne.

Find 15 frugter

Find 2 ens
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De kan findes lodret,
vandret eller diagonalt
i almindelig læseretning.

Kun 2 af po�eplanterne er helt ens - kan du finde dem?

SJOV FOR BØRN
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Vigtigt når du afleverer til genbrugsbilen 
• En enhed (sæk/genstand) må maksimalt veje 11 kg med undtagelse af hårde hvidevarer, møbler, 

fjernsyn, cykler, affaldsbeholdere samt benzin- og eldrevne haveredskaber.
• Maks 10 enheder pr. gang og kun 1 fraktion pr. sæk.
• Inden kl. 7 på afhentningsdagen skal du sætte materialerne frem til skel.
• Vi henter på offentlig vej og privat fællesvej.
• Hvis vejen er blind, skal der være vendemulighed for bilen.
• Glemte genbrugsbilen din adresse? Ring til os inden 3 hverdage på tlf. 6321 5515.
• Man er til enhver tid forpligtet til at orientere sig på vandogaffald.dk om gældende regler for brug af 

genbrugsbilen.

Genbrugsbilen henter indbo, møbler, plast og 
haveaffald samt materialer som stort pap og 
stort metal, som ikke kan være i ressourcebe-
holderen. 

Genbrugsbilen medtager ikke byggeaffald 
samt mur- og nagelfaste materialer.

Se en sorteringsvejledning på 
www.vandogaffald.dk. 

Du kan også hente 
app’en Affaldsportal 

Bispeløkken -> 2. fredag i måneden
Bregnegårdshaven -> 1. torsdag i måneden
Bregnegårdsvænget -> 1. fredag i måneden
Brydevej -> 2. torsdag i måneden
Elmelunden -> 3. torsdag i måneden
Elmevænget -> 3. torsdag i måneden
Gammel Skårupvej -> 1. onsdag i måneden
Glentevej Huse -> 2. torsdag i måneden
Glentevej Blokke -> 4. mandag i måneden
H C Ørsteds Vej -> 3. fredag i måneden
Hjortøvænge -> 3. torsdag i måneden
Johan Lundbyes Vej -> 2. onsdag i måneden
Kvistvænget -> 3. onsdag i måneden
Langebakke -> 2. fredag i måneden
Lerchesvej -> 4. mandag i måneden
Lyøvej -> 3. torsdag i måneden
Marslevvej -> 1. torsdag i måneden
Munkevænget -> 2. fredag i måneden
Mølmarksvej -> 1. fredag i måneden
Mågevej -> 2. torsdag i måneden
Nyborgvej -> 3. onsdag i måneden
Nylandsvej -> 1. fredag i måneden
Rødeledsvej -> 1. fredag i måneden
Sanddalsparken -> 2. fredag i måneden
Sofielund -> 2. fredag i måneden
Solsikkevej -> 1. torsdag i måneden
St Byhavevej -> 3. torsdag i måneden
Struebjerg -> 1. fredag i måneden
Strynøvej -> 3. torsdag i måneden
Søsterhaven -> 4. fredag i måneden
Wiggers Park -> 2. torsdag i måneden
Skovparken -> 1. torsdag i måneden

Find din afhentningsdag

Sådan bruger du Genbrugsbilen

NR. 1

INFORMATION FRA VAND OG AFFALD



 |  S. 16 

Drager, bananer og gangstere i
Skovparken

Godt 50 børn og voksne deltog i
årets fastelavnsfest i Skovbyhus

lørdag d. 26.februar.

Afdelingsmødet i afd. 14 stemte sidste år "Ja" til
et forslag om, at opfordre beboere uden for
bestyrelsen til at stå for blandt andet årets
fastelavnsfest - med støtte fra ABIS. Tak for

samarbejdet.
 

For Disha og Nitesh fra Indien og Iman fra
Syrien var det vigtigt at holde fast i de danske
traditioner, da de tog opgaven på sig. Disha

måtte sidde til midt om natten med sin pensel,
for at få kattene på tønden i helt rette facon.

Imans datter Roj på 16 stod for fælles lege for
store og små, så også de nye børn følte sig

velkomne til festen.  

Endelig kunne der
holdes fastelavn
uden covid19-
restriktioner. 

Og sikke en fest! 

De 4 frivillige brænder for
naboskabet i boligområdet og var
stolte, men trætte lørdag aften. Og
de klarede det meste med erfaren

hånd, men lærte også en del om alt
fra hvor stærke reb, der skal til for
at holde en tønde til hvordan man

siger "fastelavnskølle". 
 

Afdelingsbestyrelsen takker for en
god og hyggelig fastelavnsfest.

NR. 1
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Det er Landsbyggefonden, der 
støtter projektet, der derfor kan 
gennemføres uden huslejestig-
ninger for lejerne.

Planen er første fase i realise-
ringen af en større vision for 
udviklingen af kultur og fri-
tidstilbud for hele Svendborgs 
østlige bydel.

I Infrastrukturplanen er der, 
i samarbejde med Svendborg 
kommune, indarbejdet et endnu 
større og ambitiøst projekt, hvor 
SAB foreslår etablering af et nyt 
offentligt byrum med faciliteter 
rettet mod gadeidræt og be-
vægelse. 

Desuden foreslås etablering af et 
nyt levende fælleshus, der kan 
danne ramme om Svendborgs 
mange foreninger som f.eks. for
eninger for e-sport, barfods-

idrætter som kampsport og 
dans – samt f.eks. bibliotek, 
studiefaciliteter, værksteder, cafe 
og/eller et forsamlingshus. 

I Infrastrukturplanen er byrum-
met og fælleshuset kaldt Fæl-
leden og Fælledhuset. Fælleden 
og Fælledhuset skal ifølge pla-
nen etableres på den nuværende 
boldbane mellem Skovparken 
og Nymarkskolen.

Med andre ord: et stort fælles 
opholds-, lærings- og aktivitets-
område, der både kan benyttes 
af Nymarkskolens elever og læ-
rere, beboerne i Skovparken og 
den øvrige by og bydels beboere.

Visionen for en fælled skal 
realiseres via et tæt samarbejde 
med (og støtte fra) Svendborg 
Kommune, samt private fonde 
og investorer.

Infrastrukturplan for Skovparken
På et ekstraordinært afdelingsmøde den 7. marts har lejerne i Skovparken vedtaget en 
såkaldt infrastrukturplan. SAB får således 42 millioner kr. til forbedring af veje, stier, 
legepladser, samt etablering af nyttehaver, terrasser og et nyt torv i SABs afdeling 14 – 
Skovparken. De vigtigste forandringer som de 42 millioner kr. skal gå til fremgår af
opslaget på næste side.

fAktA

Landsbyggefonden er 
en selvejende institu-
tion, der er stiftet af 
almene boligorganisa-
tioner i danmark – og 
oprettet ved lov. Fon-
den støtter renoverin-
ger og ny opførelse af 
almene boliger – samt 
boligsociale tiltag, 
og forbedringer af 
infrastruktur i almene 
boligområder.

svendborg kommune 
har bevilliget 2 millio-
ner kr. til projektudvik-
ling, og byrådet er 
varslet om, at der over 
de kommende 1-5 år 
skal afsættes yderlige-
re kommunale midler 
som udgangspunkt 
for den videre dialog/
forhandling med fon-
de og investorer.

Om plANENS 
tilbliVElSE
infrastrukturplanen 
er blevet til i et sam-
arbejde mellem be-
boerne i skovparken, 
afdelingsbestyrelsen, 
svendborg kommune 
– samt sAB og vores 
rådgivere: Graa Arki-
tekter og ByplanBu-
reauet.

62KAPITEL 4  Dispositionsforslag - Forslag med prioriterede løsninger

Fælleden

UDKAST

Sådan forestiller arkitekterne sig, at den nye Fælled og Fælledhus kan se ud.

NR. 1

INFRASTRUKTURPLAN I AFDELING 14 - SKOVPARKEN



 |  S. 18 

M
a

rslevvej

Ø
rb

æ
kvej

By
p

a
rk

en

SKOVPARKEN
Infrastrukturplan

MotionsredskaberHovedsti

H
oved

sti

P

P

P

P

P

P1

P2

P3

P

P

P

P

P

P
P

P P

P

P

P

P

Høj

Høj

Høj

SKOVEN

Sø Lysning

Attraktion

Legeområde

Skovbyhus

  HÆNGSLET - ny plads, nyt centrum

  Ny vejforbindelse

  Nye hovedstier og overgange

  Omdannelse af stier langs skoven til hovedstier

  Åbninger ved stier langs skoven

  Nye hovedstier

  Opgradering af eksisterende stier i Skovparken i forhold til belysning

   Supplering af sekundære stier

   Natur og legepladser

  Ny legeplads ved Marslevvej

  Nyttehaver i form af højbede

  Eksisterende legeplads ved blokkene flyttes og opgraderes

   Træer, bede, græsenge, pavilloner og trappe ved blokkene

   Private haver til stueplan i blokkene 

   Attraktion i Store Byhaveskoven
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A - ”Hængslet”
Ny plads, nyt centrum
I dag er der et tydeligt skel 
mellem områderne, der tilhører 
hhv. SAB og Svendborg kom-
mune. I fremtiden vil områ-
derne her flyde mere sammen, 
og skabe et samlet byrum, der 
spænder henover matriklerne.
Nord for pladsen løber en 
hovedsti op mod skoven, og 
en sti op til den nye p-plads 
og legeplads ved Marslevvej. 
Hængslet er netop karakterise-
ret ved at stier, veje, funktioner 
og indgange samles og beriger 
hinanden.

B - Ny vejforbindelse
Der etableres et gadegennem-
brud mellem Byparken og 
Marslevvej. Den nye gade er en 
stille gade, hvor man kører med 
meget lav hastighed. Her siver 
biler, cykler, og gående igen-
nem på vej til skolen, Fælleden, 
Skovparken eller blot igennem 
området og videre ud i byen.

C - Nye hovedstier og
overgange
Der etableres to nye hovedstier, 
der forbinder stien langs skoven 
med Fælleden. Eksisterende sti-
er i området opgraderes. Ved at 
etablere et nyt synligt og attrak-
tivt stinet, der møder bydelens 
stier, åbnes Skovparken op - 
både udefra og indefra.

C1 - Omdannelse af stier langs 
skoven til hovedstier
Hovedstien rundt om skoven 
lægges ud i en bredde af min. 3 
meter til cyklister, og 1-2 meter 

til gående. Der etableres lys i 
en kombination af master og 
pullerter. Langs hovedstierne 
placeres der pletvis små ophold. 
Hovedstierne indgår i et samlet 
rekreativt forløb, der er opti-
meret til løb, længere gåture og 
cykelture.

C2 - Åbninger ved stier langs 
skoven
Der åbnes punktvis ind til sko-
ven langs stierne. Små opholds-/
aktivitets”lommer”.

C3 - to nye hovedstier
Hovedstierne lægges ud i en 
bredde af min. 3 meter til cyk-
lister, og 1-2 meter til gående. 
Der etableres lys i en kombi-
nation af master og pullerter. 
Langs hovedstierne placeres der 
pletvis små ophold. Hovedstier-
ne indgår i et samlet rekreativt 
forløb, der er optimeret til løb, 
længere gåture og cykelture.

C4 - Opgradering af eksiste-
rende stier i Skovparken i 
forhold til belysning
Der etableres mere belysning 
langs eksisterende stier.

C5 - Supplering af sekundære 
stier
Der etableres mindre stiforløb, 
som forbinder området og un-
derinddeler de store plæner.

D - Natur og legepladser
Der arbejdes med naturen i flere 
skalaer – fra den enkelte bebo-
ers mulighed for at have adgang 
til jord/have og legepladser til 
de større interne forbindelser.

D1 - Ny legeplads ved
marslevvej
Legepladsen ved Marslevvej 
flyttes lidt ind i området og 
opgraderes.

D2 - Nyttehaver i form af høj-
bede
Der etableres nyttehaver, i form 
af højbede, for enden af bebyg-
gelsen ved Byskoven.

D3 - Eksisterende legeplads 
ved blokkene flyttes og op-
graderes
Eksisterende legeplads flyttes og 
opgraderes.

D4 - træer, bede, græsenge, 
pavilloner og trappe ved blok-
kene
På fællesarealerne etableres der 
pavillioner, bede, små haver og 
områder, der får lov til at stå i 
forskellige græsser. Der plantes 
solitære træer, der bliver belyst 
og skaber steder.

D5 - Private haver til stueplan i 
blokkene
Ved alle blokkene etableres der 
mod vest private haver til visse 
udvalgte stuelejligheder.

D6 - Attraktion i Store Byhave-
skoven
Der bygges en Skovtrold eller 
anden attraktion i skoven.

P 1,2,3 - Parkering
Der etableres 98 nye parkerings-
pladser fordelt på 3 parkerings-
områder (finansieres af afde-
lingens egne midler).

Her kan du læse om de vigtigste forandringer som de 
42 millioner kr. skal gå til.
Bogstaverne refererer til kortet på modsatte side
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I Skovparken giver kreativitet
glæde og fælleskab
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JOB UDDANNELSE NETVÆRK
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Svendborg Andels-Boligforening 
tlf. 6221 1976 

åbNiNgStiDER:   
Mandag - fredag 9.00 - 12.00 
Torsdag tillige 15.30 - 16.30

Notitser
DEADliNES
Deadline for næste nummer af 
SAB-Nyt er mandag den 13. juni 
2022.

Deadlines for SAB-Nyt i resten 
af 2022:

Nr. 3 - Mandag den 19. september
Nr. 4 - Mandag den 5. december

’

bANkOSpil
Onsdage i ulige uger afholdes der 
bankospil i salen i Skovbyhus med 
start kl. 18.30 - dørene åbner kl. 
17.30.
Kommende datoer: 30/3 - 13/4 - 
27/4 - 11/5 - 25/5 - 8/6
For yderligere information, kan 
man gå ind på Facebooksiden 
”Venner af Skovbyhus”. 

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 arbejds-
tid.
 Ring 62 21 19 76 og tryk 1 for 
akuthjælp. Du bliver nu omstillet 
til vagttelefonen - pt. Midtfyns 
Totalservice.

Nyttige
Oplysninger

NR. 1
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tEAm 1
Varmemester: Verner Hansen
Mail: vrm1@sab.dk

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

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

tEAm 2
Varmemester: Ulrik Siehr
Mail: vrm2@sab.dk

 7 St. Byhavevej
 8 Strynøvej og Lyøvej
 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

kontortid
Slotsvængevej 5:
Mandag kl. 9 - 10
Torsdag kl. 9 - 10 
(Kontoret i Sanddalsparken er 
pt. lukket grundet renoveringen)

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

 14  Skovparken (Ørbækvej, St. 
Byhavevej, Byparken, Mars-
levvej & Byskoven)

 21 Solsikkevej

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

Ring 6221 1976 – tryk 3 for kontakt til varmemester efter- 
fulgt af 1, 2 eller 3, afhængig af hvilken afdeling du bor i  
– se tabellen nedenfor.  
Varmemestrene har telefontid alle hverdage mellem kl. 9 
og 9:30. Udenfor træffetiden kan du altid indtale en telefo-
nisk besked eller sende en mail.

Sådan får du fat i din 
varmemester

DIVERSE
HJERtEStARtERE

Der er opsat hjertestartere følgende 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

NR. 1
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FæLLESHUSE
SAB råder over flere fælleshuse, der kan lejes af både 
beboere i afdelingen og udefrakommende

LEJE AF SAL mED KØKKEN
Antal pladser: 80 stk.
Pris for beboere: 1.800 kr.
Pris for øvrige: 3.000 kr.
Depositum: 500 kr.

KÆLDEr
Leje af kælder: 200 kr.
Depositum: 250 kr.

SOVERUM
Pris pr. person/døgn:
Beboere i Wiggers Park: 100 kr.
Øvrige: 150 kr.

Wiggers Park

LEJE AF SAL
Antal pladser: 80 stk.

WEEKEND
Pris for beboere: 1.900 kr.
Pris for øvrige lejere i SAB: 2.400 kr.
Bestillingsgebyr: 500 kr.
Depositum: 1.000 kr. 

HVERDAGE
Pris for beboere: 900 kr.
Pris for øvrige lejere i SAB: 1.400 kr.
Bestillingsgebyr: 500 kr.
Depositum: 1.000 kr.

Skovbyhus

Udlejning v. husbestyrer Trine Vilhelmsen 
Træffetid mandag og fredag kl. 9-10 
på tlf. 23 38 93 56

Udlejning v. Elise Due Vogn
Træffetid torsdag kl. 16-17 
på tlf. 40 40 69 89 eller på kontoret, Wiggers Park 191

NR. 1


