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Sommeren er over os med gode dage med sol og 
varme. Det er godt for både humør og pengepung, 
at der de næste måneder kan slukkes for radiatoren 
og nydes, at solen leverer varme ind ad vinduet.

Det er helt klart, at mange beboere føler sig klemt 
på økonomien af de stigende energipriser - og det 
er svært at overskue, om man er en af dem, der kan 
se frem til en varmecheck fra regeringen en gang i 
efteråret. Og det er under alle omstændigheder kun 
et lille plaster på såret.

Til beboere i de områder, der er omfattet af den 
sociale helhedsplan, vil jeg erindre om, at der er 
mulighed for økonomisk vejledning der.
Se kontaktoplysninger på side 23.

Vi har i organisationsbestyrelsen henover vinter og 
forår arbejdet med bl.a. forvaltningsrevision, hvor 
vi har sat mål og strategier for en stor del af vores 
aktiviteter i SAB. Her har vi både sat mål for at 
holde administrationsbidraget i ro, og lagt strategi 
for uddannelse af personale og beboerrepræsentan-
ter, så vi sammen kan arbejde for at gøre SAB til et 
endnu mere attraktivt sted at bo og arbejde.

Fra årets revisionsgennemgang kan jeg fortælle, at 
vi ligger fornuftigt i sammenligning med andre bo-
ligorganisationer af samme størrelse. Generelt har 
vi en forsvarlig administration ved brug af forenin-
gens midler. Det giver anledning til fortsat at være 
bevidste om, at vi skal være effektive.

På vores repræsentantskabsmøde den 13. juni blev 
det besluttet, at organisationsbestyrelsen har fuld-
magt til grundkøb i perioden til næste repræsen-

tantskabsmøde. Dette med håb om, at vi kan sætte 
gang i grundkøb i Vejstrup til det bofællesskab, der 
gerne vil starte op der. Det er en spændende pro-
ces, og vi glæder os til at bygge gode boliger, som 
bofællesskabet kan blive glade for at bo i.

På repræsentantskabsmødet drøftede vi også:
- Ladestandere, som vi har bedt SEF - Sydfyns El-
forsyning - om at finde nogle fornuftige forslag til.
- Biodiversitet og udfasning af sprøjtemidler i drif-
ten - et område, der altid er en god diskussion og 
noget omtanke værd.
- Og så vedtog vi et forslag om, at vi i de kommen-
de forhandlinger med kommunen skal prøve, om 
det er muligt at give familier med børn en form for 
fortrinsret til ledige boliger med 3 eller flere værel-
ser.

I dette blad er der en vejledning til, hvordan man 
stiller forslag til afdelingsmøderne, der ligger i au-
gust og september måned. Vi håber, at rigtig mange 
beboere vil synes, at det er interessant at deltage i 
det årlige møde i den enkelte afdeling. Nye deltage-
re er altid velkomne. Der er ofte forslag, der skal 
drøftes og vedtages eller forkastes. Det er kort sagt 
her, der kan opnås medbestemmelse med hensyn 
til, hvad der skal ske i lige nøjagtig din afdeling. 
Vær opmærksom på, at invitationen kommer 4 
uger før mødet - og selvom den kan være lidt for-
mel at læse, rummer den adgang til både gode de-
batter og vedtagelser, der vedrører livet i afdelingen.

God sommer til alle. Vi ses forhåbentlig rigtig man-
ge til afdelingsmøderne.

Anne

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  
39 nye beboere,  
der de seneste 3 

måneder er flyttet 
ind i en af vores 

boliger.

GodT&KoRT  
Bestyrelserne i Munkevæn-
get, Bispeløkken/Priorvej 
og Sanddalsparken inviterer 
beboere, familie og venner 
til Sankt Hans i marken i 
Sanddalsparken torsdag d. 
23. juni kl. 16 - 19. 
Der er lagt op til et par 
hyggelige timer med bål 
og hygge for børnene, der 
blandt andet kan se frem til 
ballonsjov, tovtrækning og 
sækkeløb.

SAb-Nyt modtager 
med tak indlæg.

Skriv til  
sabnyt@sab.dk  
- så sørger vi  

for resten.

Så er det blevet sommer og 
vi håber, at den bliver god 
med sol og varmt vejr, så 
vi kan sidde ude på vores 
terrasser.
Sæt x i kalenderen den 18. 
august 2022. Da holder vi 
afdelingsmøde i Skovbyhus 
kl. 18.

Vi starter med spisning kl. 
17 som vi plejer. Der kom-
mer en dagsorden i jeres 
postkasser senere.

Sommerhilsen fra besty-
relsen

Birgit, Tove, Jonna

Sommerhilsen fra Solsikkevej
AfDEliNg 21

Skt. Hans i Sanddalsparken
AfDEliNg 9, 11 Og 13

Invitation til bål og hygge

Af sidste nummer af SAB-
Nyt fremgik det, at blokkene 
på Glentevej får afhentet 
storskrald af Genbrugsbilen 
4. mandag i måneden. Dette 
var desværre en fejl, som 
Vand & Affald beklager.

Den rigtige afhentningsdag 
er 2. torsdag i måneden, 
hvor der afhentes storskrald 
ved både husene og blokke-
ne på Glentevej.

Genbrugsbilen - Berigtigelse
AfDEliNg 5

NR. 2
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Sommerfest
Da afdelingen har fået en slat 
penge retur i forbindelse med 
fitnesspladsen, og der jo har 
været corona i 2 år, hvor vi har 
været meget os selv, har vi i be-
styrelsen besluttet, at vi vil holde 
en sommerfest for alle beboere, 
der har lyst til at deltage. Efter 
planen skal festen holdes den 
20. august, og I vil senere få en 
invitation i postkassen.

Alting bliver dyrere...
Grundet stor prisstigning har vi 
valgt at udskyde overdækning 
af det tørrestativ, som det er be-
sluttet at overdække som forsøg. 

For at spare råder flere eksperter 
til at man lader (op)vaskemaski-
nen køre om aftenen og natten. 
Det kan vi desværre ikke, da vi 
bor alt for tæt, og der er meget 
lydt i vores blokke. Derfor er vi 
nødt til at holde os til det, der 
står i vores husorden, og evt. se 

på andre tidspunkter af dagen, 
hvor el også er billigt. Der findes 
en APP – ”Elspotpriser”, som 
viser hvornår el er billigst og/
eller dyrest.

Biodiversitet
Selvom der endnu ikke er så 
meget at se, så er vi i fuld gang 
med projektet. Vi har således la-
vet aftale med anlægsgartnerne, 
og vi har fået lavet sommerfug-
le- og fuglehuse, som de skønne 
folk på Grønnemoseværkstedet 
har lavet til os - de laver gerne 
flere, hvis flere afdelinger skulle 
få lyst til at have dem hængende.
Vi går snart i gang med børne-
biodiversiteten i kummerne 
på den ulige side - vi har fået 

lovning på maling til kummer-
ne, så de kan blive rigtig fine at 
se på.

Borde- og bænkepladserne
I forbindelse med besøget af 
anlægsgartnerne, fik vi sammen 
en skøn idé om at genbruge 
containerstativerne til at in-
dramme pladserne. De fleste 
skal ”desværre” genbruges til et 
andet projekt, men vi arbejder 
videre med idéen om, at de skal 
indrammes, så man kan sidde 
ude uden at føle sig overbegloet.

Sommerfest og biodiversitet på Strynøvej/Lyøvej
AfDEliNg 8

Hilsen fra bestyrelsen i SABs afdeling 8 - Strynøvej og Lyøvej

Kate Bøgh fratræder sin stil-
ling i SAB med udgangen af juli 
2022, hvor hun går på efterløn. 
Kate har arbejdet i SABs ad-
ministration siden 1990, og vil 
således være kendt af mange 
af SABs lejere. SAB bringer 
hermed en stor tak til Kate for 
indsatsen igennem alle årene.

SAB kan samtidig byde velkom-
men til Katrine Thomsen, der 
er ansat som ny administra-
tiv medarbejder. Katrine har 
erfaring med boligudlejning fra 
tidligere job, hvor hun blandt 
andet har arbejdet med flytteop-
gørelser og forbrugsregnskaber. 
Hos SAB har Katrine udover 

den daglige betjening af SABs 
medlemmer og lejere via mail, 
telefon og skranke også ansvar 
for fraflytninger, forbrugsopgø-
relser og forsikringssager. Tag 
godt imod Katrine, der allerede 
er kommet rigtig godt i gang 
med de mange forskellige opga-
ver i SABs administration.

Personalenyt
ADmiNiStRAtiONEN

banko i
Skovbyhus
 
kære beboere 
kom nu op af stolene 
- kom i skovbyhus og 
hyg jer et par timer. på 
side 22 står datoerne 
for bankospil. vi star-
ter efter sommerferien 
i august måned. 
HUsk: skovbyhus er 
til for beboerne. 
Hilsen Bente Larsen

NR. 2



HISTOrIEN OM 
BL & ALMENT
BOLIGByGGErI

DEL 3

1963-1986

...fortsat fra sidste nummer

1963
BEBOERBLADET
Udviklingen af beboerdemokratiet begynder at 
tage fart. Derfor beslutter Fællesorganisationen 
i 1963 at udgive Beboerbladet til ca. 130.000 al-
mene husstande. Bladet hedder i dag Bo Godt, 
og kan læses på www.bogodt-bl.dk.

1966
LANDSBYGGEFONDEN
Som led i et stort boligforlig vedtager Folke-
tinget social boligsikring baseret på forholdet 
imellem husstandsindkomst og boligstørrelsen. 
Samtidig etableres Landsbyggefonden. Formå-
let er at fremme det almene byggeri’s selvfinan-
siering. Det sker gennem forskellige støtteord-
ninger, der i sidste ende havner som værdi for 
den enkelte lejer i de almene boliger. Pengene 
går bl.a. til renoveringer af boligerne, til bo-
ligsociale indsatser og til regulering af huslejen. 

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

Skovparken, 1980.
Opførelsen påbegyndtes 1978, og byggeriet 
stod færdigt i 1985. Nybyggeriet var popu-
lært, og SAB havde venteliste til området.

I SAB-Nyt ’s  serie om BL og det 
almene boligbyggeri’s historie er vi 
nået til tredje del.

Kilde: www.fagbladetboligen.dk

HISTORIEN OM ALMENT BOLIGBYGGERI  |   ERik BANG BoEsEN HISTORIEN OM ALMENT BOLIGBYGGERI  |   ERik BANG BoEsEN
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1970
AFDELINGSBESTY-
RELSER INDFØRES
I 1970 bliver det på 
opfordring fra både 
Fællesorganisationen 
og Lejernes LO ved-
taget af Folketinget, at 
hver boligafdeling kan 
vælge en afdelings-
bestyrelse, som fører 
tilsyn med afdelingens 
drift.

1972
FRA FæLLESORGA-
NISATION TIL BL
På Fællesorganisatio-
nens kongres bliver 
det besluttet, at orga-
nisationen skal ændre 
navn til Boligselska-
bernes Landsforening 
(BL).

1973
OLIEKRISEN
Oliekrisen kradser, og 
det bliver starten på 

en lavkonjunktur, der 
blandt andet med-
fører højere arbejds-
løshed. Den almene 
boligsektor rammes 
hårdt, da man er midt 
i opførelsen af store 
plan-bebyggelser med 
store og relativt dyre 
lejligheder. Mange af 
de nybyggede boliger 
kommer efterfølgende 
til at stå tomme i lang 
tid. Og flere byggerier 
må reduceres i om-
fang. Mens mange 
andre mangler olie, 
eller må betale for dyrt 
for den, indkøber BL 
en stor mængde til 
en – tidspunktet taget 
i betragtning – fordel-
agtig pris.

1976
HVIDBOGEN
Boligafdelingerne, der 
har opført de store 
og dyre familiebo-

liger i slutningen af 
1960’erne og begyn-
delsen af 1970’erne 
kommer i økonomiske 
problemer. Huslejen i 
de nye bebyggelser er 
høj, efterspørgslen på 
almene boliger er lille, 
og de børnefamilier, 
der har mulighed for 
at købe en ejerbolig, 
vælger de almene bo-
liger fra. En boligpo-
litisk hvidbog advarer 
i 1976 om, at almene 
bebyggelser er ved at 
udvikle sig til bosteder 
for beboere, der befin-
der sig på laveste trin i 
det sociale hierarki.

1984
BEBOERDEMO-
KRATIET
Det vedtages ved 
lov, at beboerne i de 
almennyttige boligor-
ganisationer har ret til 
at overtage et flertal af 

pladserne i organisa-
tionsbestyrelserne. 

1986 
BYGGESKADEFON-
DEN ETABLERES
En sag med et utæt 
tag i Albertslund satte 
allerede i 1970’erne 
politisk fokus på de 
byggetekniske pro-
blemer, som mange 
almene byggerier blev 
opført med. I 1978 
blev der vedtaget en 
lov, der gav staten 
mulighed for at give 
økonomisk støtte til at 
udbedre byggeskader. 
Der er dog så mange 
byggeskader, at poli-
tikerne i 1986 søger 
en ordning, der kan 
reducere statens in-
volvering. Det fører til 
etableringen af Bygge-
skadefonden.

I forlængelse af olie-
krisen opfandt man 
Energisten, der kom 
med spareråd til dan-
skerne fra 1970’erne 
og frem. Spareråd, der 
også er aktuelle i dag.
Kilde: Bo Godt / 
Handelsministeriets 
Energispareudvalg

Fortsættes i næste nummer...

NR. 2

HISTORIEN OM ALMENT BOLIGBYGGERI  |   ERik BANG BoEsEN HISTORIEN OM ALMENT BOLIGBYGGERI  |   ERik BANG BoEsEN
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”Det er en aftale” siger Ulrik 
med smil i stemmen og et lunt 
glimt i øjet, inden han lægger 
røret på, og dermed afslutter 
endnu et telefonopkald. Dagens 
telefontid er slut, og næste 
punkt på dagens travle program 
er en snak med SAB-Nyt, der 
møder Team 2’s varmemester i 
den nyligt opsatte kontorpavil-
lon på Slotsvængevej.

Ulrik Siehr tiltrådte i marts stil-
lingen som SABs varmemester i 
Team 2, og han kommer med 
masser af erfaring i bagagen. 
Han har senest været ansat i en 
tilsvarende stilling hos FAB i 
Odense, hvor han havde ansvar 
for 1.700 lejemål - primært bo-
ligblokke, men også rækkehuse, 
ældreboliger og plejecentre. 

Privat bor Ulrik på en landejen-
dom sammen med sin kone og 

3 børn, så der er altid nok at se 
til. Det er der også i det daglige 
arbejde som varmemester, hvor 
der er mange forskellige opga-
ver, der skal løses. For på trods 
af titlen findes den gammeldags 
varmemester, der skiftede pærer 
og tog sig af småopgaver ikke 
længere. I dag er opgaverne 
langt mere omfattende, som det 
ses af nedenstående eksempler 
fra en almindelig arbejdsdag:

Syn ved ind- og fraflytninger, 
beboerservice, telefon- og kon-
tortid, bestilling af og opfølg-
ning på håndværkere, daglig 
ledelse, fordeling af opgaver til 
medarbejdere, rekvisitioner, 
økonomistyring, kvalitetssik-
ring, forsikrings- og garan-
tisager osv.

Listen er lang, men Ulrik har en 
struktureret tilgang, der sikrer 

at opgaverne bliver løst. Han 
uddelegerer også gerne ansvar 
til driftsmedarbejderne i teamet, 
hvilket giver både ejerskab og 
arbejdsglæde for den enkelte.

Og netop glæden kan man ty-
deligt mærke når teamet samles, 
og snakken går. Tiden for inter-
viewet er ved at være gået, og 
SAB-Nyt’s udsendte går derfra 
med indtrykket af en varme-
mester, hvor både energien og 
humøret er i top - og det smitter 
som bekendt.

Ulrik Siehr er varmemester 
for SABs Team 2, der service-
rer cirka 850 lejemål

fAktA
Hvem: Ulrik siehr
Hvad: varmemester  
Hvor: Team 2

Velkommen til SABs 
nye varmemester
i Team 2

NR. 2

NY VARMEMESTER I SAB
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Nyt fra driften

NY KONTORPAVILLON PÅ 
SLOTSVæNGEVEJ
Grundet akut pladsmangel 
til vores personale på varme-
mesterkontoret - Slotsvængevej 
5 - er der opstillet en midlerti-
dig kontorpavillon på pladsen 
bagved den bestående bygning. 
Her har varmemester Ulrik Sie-
hr kontor, og det er også her der 
er åbent for beboerhenvendelser 
i kontortiden.
Pladsmanglen er blandt an-
det opstået i forbindelse med 
renoveringen i SABs afdeling 
13 – Sanddalsparken. Vi ar-
bejder på en langsigtet løsning 
på pladsproblemerne, men det 
er forventningen, at pavillonen 
kommer til at stå der minimum 
det næste år.

FØRSTEHJæLPSKURSUS
I marts måned var alle SABs 
medarbejdere på førstehjælps- 
kursus, for at få genopfrisket, 
hvordan man skal forholde sig 
i situationer, hvor der er brug 
for den ene eller anden form for 
førstehjælp, herunder hvordan 
der gives hjertemassage.

LYSKILDER OG
SANDLISTER
Lyskilder udleveres kun af SAB i 
helt særlige tilfælde, hvor privat 
indkøb af lyskilden f.eks. ikke er 

muligt. Sandlister udleveres af 
SAB, hvis lejeren ønsker det. Le-
jeren står selv for monteringen.

AFFALD 
Driften henstiller til, at alle 
husker at sortere deres affald 
korrekt. Der bruges rigtig meget 
tid og mange penge på at fjerne 
affald, der blot er hensat uden 
at være sorteret. Dette koster 
den enkelte afdeling penge, og i 
sidste ende er der kun huslejen 
til at betale for det. 

Nyt fra SABs driftspersonale, der hver dag
arbejder med beboerservice, drift

og vedligehold i alle SABs 22 afdelinger

Ny kontorpavillon på Slotsvængevej

Usorteret storskrald

Førstehjælpskursus for 
SABs medarbejdere

NR. 2

NYT FRA DRIFTEN
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Nyt fra 
inspektørafdelingen

Markvandringer
Der er i april og maj 
gennemført markvan-
dringer i alle SABs 
afdelinger. Begrebet
”markvandring” 
stammer egentlig fra 
landbruget, men i 
boligforeningen
dækker begrebet ”en 
årlig gennemgang af 
afdelingerne for, hvad 
der skal laves på byg-
ninger og udearealer”.
Markvandringerne 
gennemføres af af-
delingsbestyrelsen, 
inspektøren og varme-
mesteren i afdelingen, 
og vi har generelt 
haft meget positive 
oplevelser på tværs af 
afdelingerne.

Maling af Frøavlens 
facader 
Arbejdet med at male 
Frøavlens facader er i 
fuld gang. Der er opsat 
stillads, som vil blive 

flyttet til de andre 
sider af bygningen i 
takt med at arbejdet 
skrider fremad. I for-
bindelse med arbejdet 
udføres der samtidig 
duesikring.

Nye vejnavne til
Elmevænget
Det tidligere Elme-
vænget er nu delt op i 
3 vejnavne:
Elmevænget, Elmelun-
den og Elmehaven.

Nye køkkener i Wig-
gers Park, Søsterha-
ven og Hjortøvænge
Udskiftningen af 74 
køkkener i Wiggers 
Park er i gang, og 
forventes afsluttet i 
løbet af september. 
Næste etape bliver 16 
køkkener i Søsterha-
ven og 4 køkkener 
på Hjortøvænge. I 
Søsterhaven er nye Ve-
lux-vinduer en del af 

projektet, og arbejdet 
med udskiftningen af 
disse er gået i gang.

Udskiftning af målere
Techem har været 
rundt i afdelingerne 
for at udskifte vand-
målere. Der har i den 
forbindelse været 
lejemål, hvor man 
ikke har haft adgang, 
eller hvor det af andre 
årsager ikke har været 
muligt at udskifte 
måleren. For disse 
lejemål bliver der lavet 
en opsamlingsrunde 
henover sommer og 
efterår - der vil blive 
informeret individuelt 
til de enkelte lejemål 
vedrørende dette.

Kontakt til inspektør 
afdelingen
Har du problemer i 
boligen skal du altid 
kontakte varmemeste-
ren for din afdeling.

Inspektørafdelingen 
kontaktes når:
- Du har spørgsmål 
som varmemesteren 
i afdelingen ikke kan 
besvare.
- Du påtænker at 
udføre ændringer i din 
bolig.

Inspektørerne kan 
kontaktes på mail eller 
ved telefonisk henven-

Der er i løbet af de seneste måneder gen-
nemført ”markvandringer” i afdelingerne, 

Frøavlen får malet facader, der monteres nye 
køkkener i Wiggers Park og Velux vinduerne 

i Søsterhaven udskiftes til nye.

NR. 2
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Inspektørafdelingen består af
Karsten Brandt, Rikke Fløjborg

og Thorstein Larsen

Kontakt til
inspektør-
afdelingen

Der bliver malet facader på 
Frøavlen. Arbejdet forventes 
afsluttet i sensommeren

delse. Da inspektørerne 
ofte er ude af kontoret 
er der ikke faste træf-
fetider. Du er altid 
velkommen til at sende 
en mail eller lægge en 
besked på vores tele-
fonsvarer.

Der monteres nye køkkener i 
74 boliger i Wiggers Park

NR. 2
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SJOV FOR BØRN
Pssst - løsninger på side 23
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Repræsentantskabsmøde i SAB
SAb-Nyt brínger her sammendrag fra det årlige repræsentantskabsmøde
afholdt den 13. juni 2022.

Det fuldstændige referat kan læses på foreningens hjemmeside: www.sab.dk.

Anne Jørgensen - 
formand for Organisa-
tionsbestyrelsen – bød 
velkommen til de 
fremmødte (39 perso-
ner ud af 60 mulige). 
Særligt velkommen til 
den nyvalgte medar-
bejderrepræsentant i 
SABs organisationsbe-
styrelse Klaus Stenner 
Moritzen, der repræ-
senterer gruppen af 
ejendomsfunktionæ-
rer.

Bestyrelsens
beretning
Anne Jørgensen aflag-
de bestyrelsens be-
retning. Beretningen 
offentliggøres på www.
sab.dk. Beretningen 
blev efter debat taget 
til efterretning.

Regnskab 2021 og 
budget 2023
Foreningens direktør 
Thomas Jeppesen gen-
nemgik regnskabet for 
2021, samt fremlagde 
og gennemgik budget-
tet for 2023.
regnskabet blev 
herefter godkendt, 
og budgettet taget til 
efterretning.

Behandling af 
indkomne forslag
Bestyrelsen havde 
fremsat tre forslag:
Forslag 1
Med henvisning til 
vedtægternes § 6 stk. 
3, punkt 4, ønsker 
Organisationsbesty-
relsen bemyndigelse til 
af foretage grundkøb.
Gældende indtil næste 
ordinære repræsen-
tantskabsmøde.

Forslag 2
Med henvisning 
til vedtægternes § 
6 stk. 3, punkt 12, 
ønsker Organisations-

bestyrelsen bemyn-
digelse til at foretage 
pantsætning af ejen-
domme. Gældende 
indtil næste ordinære 
repræsentantskabs-
møde.

Forslag 3
Med henvisning til 
vedtægternes § 6 stk. 
3, punkt 4, ønsker 
Organisationsbesty-
relsen bemyndigelse 
til grundkøb af 13.500 
m2 jord i Vejstrup 
med henblik på etable-
ring af et alment bo-
fællesskab bestående 
af 20 boliger.

De tre forslag blev 
efter en debat sat til 
fælles afstemning:
De tre forslag blev 
vedtaget samlet m. 38 
for, 0 imod og 1 blank.

Forslag 4
repræsentantskabet 
opfordrer SABs orga-
nisationsbestyrelse til 
at indlede dialog med 
Svendborg Kommune 
omkring muligheden 
for på SABs ventelister 
at indføre fortrin for 
børnefamilier til bo-
liger med 3 eller flere 
beboelsesrum.
Baggrund: Der er en 
skæv beboersammen-
sætning i flere boligaf-

delinger – der mangler 
børnefamilier.

Lovgrundlag: Udlej-
ningsbekendtgørelsens 
§4.

Forslag 4 blev efter en 
debat sat til afstem-
ning og vedtaget.

Valg af bestyrelses-
medlemmer
På valg:
Karina Jensen -
Afdeling 19. 
Karina Frederiksen - 
Afdeling 14.
Genvalg til begge – 
uden modkandidater.

Valg af 1. suppleant
Steen Hyldgaard - 
Afdeling 18.
Valgperiode 1 år.

Valg af revisor
Bestyrelsen fore-
slog genvalg af PwC, 
Odense. Genvalgt.

Eventuelt
Her blev forskellige 
emner drøftet.

Derefter takkede diri-
genten for god ro og 
orden, og mødet blev 
lukket. Afslutningsvis 
takkede Anne Jør-
gensen dirigenten for 
indsatsen og forsam-
lingen for gode input.

Svendborg Andels-
Boligforenings besty-
relse pr. 13. juni 2022

Formand:
Anne Jørgensen
07-2021 til 06-2023

Næstformand:
Steen Mørk
07-2021 til 06-2023

Bestyrelses-
medlemmer:
Betina rosenkjær
07-2021 til 06-2023
Karina Jensen
06-2022 til 06-2024
Karina Frederiksen 
06-2022 til 06-2024

Medarbejder-
repræsentanter:
Klaus Moritzen
06-2022 til 06-2024
Dorthe Sørensen
06-2022 til 06-2024
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AfDEliNgSmØDER:

Få indflydelse i din
afdeling

Du kan, som lejer hos Svendborg 
Andels-Boligforening, komme 
med forslag til forandringer og 
forbedringer i din afdeling, ved 
at stille et forslag til dit afdelings-
møde. 

Sådan stiller du et forslag
Når du ønsker at stille et forslag, 
der skal behandles på afdelings-
mødet skal du stille forslaget 
skriftligt. Beskriv dit forslag, så 
afdelingsmødet kan stemme enten 
JA eller NEJ til det.
Forslaget skal altid indeholde dit 
navn, adresse og afdelingsnummer.

Senest 2 uger før afdelingsmødet 
– og meget gerne før – skal dit 
forslag afleveres til formanden i 
din afdeling.

Du kan eventuelt blive kontaktet, 
hvis det er nødvendigt at præcisere 
eller omformulere dit forslag, så 
det er muligt at stemme om det.

Hvis forslaget koster penge at 
gennemføre, vil vi inden afdelings-
mødet beregne økonomien, og om 
det vil påvirke huslejen. Derfor vil 
vi meget gerne modtage forslag, 
der har økonomiske konsekvenser 
i god tid, så vi kan lave en bereg-
ning inden afdelingsmødet. Der 
kan være forslag, der kræver mere 
tid til en endelig beregning, så det 
ikke er muligt, at have en helt kon-
kret beregning med på mødet.

Senest 1 uge før afdelingsmødet
vil dit forslag blive offentliggjort 
for alle beboerne i afdelingen.

Datoer for 
afdelings-
møder 2022

Afdeling Navn Dato

1-3 Nylandsvej og Rødeledsvej 15.09.2022

4 Brydevej 20.09.2022

5-6 Glentevej 16.08.2022

7 St. Byhavevej 17.08.2022

8 Strynøvej og Lyøvej 21.09.2022

9 Bispeløkken og Priorvej 15.08.2022

10-17 Struebjerg og Svendborg 
Bo 15.09.2022

11 Munkevænget 15.08.2022

12 Elmevænget 26.09.2022

13 Sanddalsparken 15.08.2022

14 Skovparken 20.09.2022

15 Hjortøvænge 28.09.2022

18 Bregnegårdsparken 11.08.2022

19 Søsterhaven 22.09.2022

20 Wiggers Park 22.09.2022

21 Solsikkevej 18.08.2022

22 Sofielund 10.08.2022

23 Trollemose/Trollehøj 11.08.2022

25 Langebakke 27.09.2022

Der tages forbehold for ændringer, der måtte komme 
efter, at SAB-Nyt er sendt i trykken.
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Gode råd til 
at forebygge 

brand

Ifølge brandvæsenet sker alt 
for mange brande på grund af 
hverdagsfejl som glemte stea-
rinlys, tændte komfurer og 
uopmærksomhed ved rygning. 
Tekniske fejl på elinstallationer 
og apparater er desuden en stor 
årsag til brandskader i private 
hjem. Heldigvis er hjemmet 
også det sted, hvor du selv har 
de bedste muligheder for at 
forebygge.

De fleste brande kan slukkes 
med vand. MEN hæld aldrig 
vand på brændende olie eller 
fedt, eller på et defekt el-appa-
rat, for så ”eksploderer” det. Et 
brandtæppe kan være en god 
ide at have i boligen.

Hold altid øje med det tændte 
komfur. En gryde, der koger tør, 

kan antænde en brand. rengør
komfur, ovn og emhætte regel-
mæssigt for fedt, for at undgå 
brand. Brand i olie og fedt 
slukkes bedst ved at komme et 
låg eller brandtæppe over ilden 
– HUSK brug aldrig vand.

Forlad aldrig tændte cigaretter 
eller levende lys. ryg aldrig 
i sengen. Tøm askebægeret i 
ubrændbare beholdere, eller 
lad askebægeret stå natten over, 
inden du tømmer det. Placér 
levende lys i stabile og ubrænd-
bare lysestager. Gem lightere og 
tændstikker utilgængeligt for 
børn. 

Opbevar brandfarlige væsker i 
original emballage. Hold væ-
skerne væk fra varmekilder og 
sørg for god ventilation ved 

anvendelse. Tænd ikke op i kul- 
eller gasgrill på altanen - du kan 
i stedet benytte el-grill.

Sørg for, at lamper og andre 
el-apparater kan komme af med 
varme og ikke står for tæt på 
noget, der kan brænde. Brug 
aldrig kraftigere pærer end 
lamperne er mærket til. Mis-
farvede stik kan være tegn på 
overbelastning. Test HFI- eller 
HPFI–relæet mindst to gange 
årligt. Brug aldrig elektriske 
genstande, som er defekte.

Før det brænder: Orienter dig 
om, hvordan du skal komme ud 
ved brand.
Hvis det brænder, så luk bran-
den inde. Luk dørene mellem 
dig og branden. ring 112 for at 
alarmere brandvæsenet.

I forlængelse af, at en hel boligblok i 
Vanløse sidst i marts måned blev ra-
seret af en voldsom brand, bringer vi 
her gode råd til at forebygge brand

NR. 2NR. 2
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Er du bekymret over de stigende 
priser på varme? Bruger du 
mere varme end gennemsnittet? 
Vil du gerne undgå, at du næste 
år modtager en stor efterregning 
for dit forbrug? … i så fald har 
SAB et godt tilbud til dig!

Du kan nu indbetale ekstra 
aconto varme – og på den måde 
forhåbentlig undgå en stor efter-
regning næste år. Du skal blot 
rette henvendelse til SABs ad-
ministration, så aftaler vi, hvor 
meget ekstra du kan betale.

For de lejere, der modtager en 
ekstraordinær varmecheck fra 
staten i august eller september 
måned i år tilbyder vi også SABs 
lejere at indbetale op til 3.000,- 
kr. på én gang.

Tilbuddet om at indbetale ekstra 
aconto varme er særligt relevant 
for de lejere, der er flyttet ind 
de sidste 10 måneder (efter den 
1. september 2021), hvor SAB 
endnu ikke har et grundlag for 
at beregne en individuel aconto.

SAB ønsker at have en åben 
kultur, hvor man kan stå frit 
frem og indberette uregelmæs-
sigheder eller ulovligheder om 
boligorganisationens aktiviteter, 
medarbejdere, ledelse, leveran-
dører og lignende, som man har 
en begrundet mistanke om.

Det er ofte medarbejderne, be-
boere, folkevalgte og lignende, 
som er de første, der opdager 
uregelmæssigheder hos en 
boligorganisation. Dette bliver 
normalt rapporteret til den 
nærmeste overordnede eller den 
ansvarlige på området, men til 
tider kan det være vanskeligt at 
gå via de sædvanlige kanaler.

SAB finder det vigtigt, at så-
danne forhold kommer frem i 
lyset, og har derfor i samarbejde 
med Landsbyggefonden – og i 
lighed med et stort antal almene 
boligorganisationer i Danmark 
– etableret en whistleblowerord-
ning. Ordningen indebærer, at 
medarbejdere, ledelse, beboere 
og folkevalgte kan foretage ind-

beretninger, hvis man har viden 
eller en begrundet mistanke om 
overtrædelser af særlige EU-ret-
lige regler, f.eks. regler om 
udbud, øvrige alvorlige lovover-
trædelser og øvrige kritiske for-
hold hos boligorganisationen.
Link til portalen findes på:
www.sab.dk

Et godt tilbud:
ændring af
din aconto varme

Whistleblowerordning

fAktA 
En whistleblower er en betegnelse for en person, 
der oplyser om kritisable eller ulovlige forhold i sel-
skaber, organisationer eller offentlige institutioner, 
hvor den pågældende er involveret.

SAB har varslet en aconto 
stigning på mellem 50 og 
100% for de lejere, hvor vi 
kender forbruget – målt i for-
hold til forbruget i 2021.
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Søger du motion, træning, fællesskab  
og samvær med andre seniorer? 
Så har Svendborg Senior Idræt tilbuddet til dig!    

Motion, Træning og Fællesskab med andre seniorer  
Meld dig ind i foreningen og vælg alle de aktiviteter, du har lyst til. Du kan vælge frit mellem udendørs og indendørs 
aktiviteter med forskellige fysiske niveauer og mulighed for hyggeligt samvær. 

Se på SVSI.dk hvordan du bliver medlem. Du kan finde indtryk fra foreningens aktiviteter på Facebook ved at gå ind 
på Svendborg Senior Idræt.  

Motion og træning – det er godt for dig! 

Frisk & Turbo motion 

 

Her får du grundtræning i form af motionsgymnastik, styrke– og konditionstræning.  

Let motion 

 

Her vil du opleve glad motion i et roligt tempo. Vi får rørt alle de store led, styrket musklerne og får hjertet til 
at slå lidt hurtigere. Der bliver taget hensyn til dig, der har udfordringer med at stå op.  

Styrketræning på hold / Crossfit 

 

Styrketræning inde eller crossfit ude  

 
NR. 2
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Spinning / Zulates 

 
God motion til glad musik. I disse to tilbud får du effektiv træning, og musikken hjælper det hele på vej.  

Træning i vand 

 

Vand giver opdrift og modstand, vand støtter, men udfordrer også balancen.  

Motion i vand - Fra vandskræk til vand glad - Varmtvandsgymnastik  

Bordtennis / Volley 

 

Bolden er verdens bedste legetøj – også for seniorer.  

Se mange flere gode muligheder på svsi.dk 

SÅDAN KOMMER DU I KONTAKT MED SVENDBORG SENIOR IDRÆT 
1. På hjemmesiden svsi.dk finder du nyt fra foreningen, oplysninger om forskellige aktiviteter eller andre aktuelle 
tilbud.  

2. Svendborg Senior Idræt har kontor på 1. sal i Svendborg Idrætscenter på Ryttervej 70. 
Du er altid velkommen i åbningstiden, der er kl. 10-12 mandag, onsdag og fredag. Kontoret holder lukket i uge 42.  

3. Du kan også sende en mail til svsi.tlf@gmail.com  

Tilmelding og betaling  

Medlemskontingentet er 200 kr. for et kalenderår. Priser på de enkelte aktiviteter står i kataloget. Tilmelding og 
betaling kan foregå på hjemmesiden eller på kontoret. Medbring dankort/visakort og mobiltelefon eller kontanter/lige 
penge.  

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Motion, Træning og Fællesskab  
med andre seniorer i Svendborg Senior Idræt.   
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LØRDAG

Aktiv Sommer i
Skovparken

Mød op til sjove og hyggelige dage ved Nymarksskolens
sportsplads med gratis aktiviteter til store og små.

 

Tag din picnic-kurv, din nabo, bror eller bedstemor med
under armen og slå dig ned på plænen til musik og hygge
fra kl. 12.

Kl. 13-16 kan du prøve blandt andet fodbold, skate, bål,
kampsport, kreative værksteder og hygge for hele
familien. 

Fredag er der ekstra fede til ting til unge - mød blandt
andet Værestedet, Ungdomsskolen og Naturama. 

Prøv så meget som muligt, få gratis popcorn og vind flotte
præmier begge dage. 

Vi håber, I vil være med!
Projektgruppen, ABIS og FTS

Kontakt: 
Pernille - FTS Svendborg, tlf: 91 16 99 16
eller Signe - ABIS, tlf: 23 31 88 66

FREDAG D. 5/8 OG LØRDAG D. 6/8 KL. 12-16
 

Følg med på Facebook: Aktiv Sommer i Skovparken

Giv en frivillig indsats
og få goodiebag og

fællesspisning lørdag
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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 19. september 2022

Deadlines for SAB-Nyt i 2022: 
Nr. 4 - Mandag den 5. december

Deadlines for SAB-Nyt i 2023:
Nr. 1 - Mandag den 20. marts
Nr. 2 - Mandag den 12. juni

bANkOSPil
Onsdage i ulige uger afholdes der 
bankospil i salen i Skovbyhus med 
start kl. 18.30 - dørene åbner kl. 
17.30.
Kommende datoer: 17/8 - 31/8 - 
14/9 - 28/9 - 12/10 - 26/10
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  ....................8033 0610
Børnetelefonen  ............3555 5555

HJERtEStARtERE
Fælleshuset i Wiggers Park
Fælleshuset i Sofielund
Fælleshuset i Bregnegården
Skovbyhus
På Brydevej og på Glentevej
Varmemesterkontoret på 
Slotsvængevej
Varmemesterkontoret på 
Solsikkevej 77A

VAgt-tElEfON
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.

Sydfyns Låseservice
Låsesmedens vagt  .......6220 2828

Nyttige
Oplysninger
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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/højen, Kvistv., 

Gl. Skårupv., og Frøavlen
 25 Langebakke

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

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

 14  Skovparken (Ørbækvej, 
St. Byhavevej, Byparken, 
Marslevvej & 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

ØKONOMISK
RÅDGIVNING
Den økonomiske rådgiver har 
kontor i Anemonen, Byparken
40 st. th., hvor du altid er vel-
kommen til at kigge forbi, og se 
om rådgiveren har tid  Ellers kan 
du ringe på tlf. 2310 3891 og lave 
en personlig aftale, så du ikke 
går forgæves. Den økonomiske 
rådgiver træffes også efter aftale 
i Jægermarken 44 st. tv. eller 
pavillonen Munkevænget 6A. 

LØSNINGER
Fra side 12 og 13
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Sorteringsguide
Når du er i tvivl om, hvordan du 
skal sortere, kan du bruge sor-
teringsguiden, som du finder 
på www.vandogaffald.dk eller i 
app’en Affaldsportal. 

I 2021 indsamlede vi 4338 ton madaffald. 
Her læsses madaffald af på omlastestationen på Svalbardvej.

Gode råd når du står 
med dit affald
1. God sortering starter i køkkenet  

Hvis du har beholdere til det forskellige slags 
affald i køkkenet, er det nemt at tage med 
ud og lægge i de rigtige beholdere. Hvis du 
har et lille køkken, kan du nøjes med én pose 
til alle de tørre ting og sortere dem ude ved 
affaldsbeholderen.  

2. Plast: Undgå madvarer  
Sørg for at skrabe plasten fri for madvarer 
inden, du afleverer den. Undgå at bruge en 
masse varmt vand, skyl i stedet med lidt koldt 
vand eller brug det sidste vand fra opvaske-
baljen.  

3. Ingen elektronik i plasten 
Plast med elektronik (f.eks. legetøj der blin-
ker og spiller) skal afleveres som elektronik 
på genbrugsstationen eller til genbrugsbilen 
(gerne i den røde kasse til farligt affald). 

4. Du kan aflevere mad- og drikkekartoner 
sammen med plast 
Kartoner fra eksempelvis mælk eller juice kan 
afleveres i samme pose som plast. Skyl karto-
nerne med en smule koldt vand. Det betyder 
ikke noget, om de er foldet eller om der er låg 
på. 

5. Pizzabakker og gavepapir er restaffald 
Mange tror, at pizzabakker og gavepapir 
skal sorteres som pap eller papir. Men det 
skal til restaffald.  

6. Pap og papir skal være rent 
Pap og papir skal være rent, så undgå mad-
rester, malingrester og den slags. Der må 
godt være tegnet på papiret eller sidde tape 
på papkassen. Du må også gerne lægge en 
tom havregrynspose til pap og papir.  

7. Glas, metal, pap og papir skal ligge løst i 
beholderen 
Når du lægger glas, metal, pap og papir i 
affaldsbeholderen, skal det ikke i en pose. 
Poserne laver ballade i sorteringsmaskiner-
ne. Rest- og madaffald skal til gengæld være 
i poser, ellers bliver det ulækkert. 

8. Køkkenrulle og snotpapir er restaffald 
Køkkenrulle og snotpapir er godt nok lavet af 
papir, men når først vi har tørret næse eller 
fingre i det, kan det ikke genanvendes. Hvis 
du bruger et stykke køkkenrulle til at samle 
madresterne i vasken sammen, kan det godt 
gå med til madaffald. Men aldrig til pap og 
papir.  

9. Skær papkassen i mindre stykker (eller afle-
ver den til genbrugsbilen) 
Skær papkassen i mindre stykker, så den ikke 
sætter sig fast i i beholderen, eller aflever den 
til genbrugsbilen eller på genbrugsstationen. 

10. De grønne poser er kun til madaffald 
De grønne plastikposer må kun bruges til 
madaffald. Kontakt din varmemester/gård-
mand, hvis du mangler poser. Poserne bliver i 
øvrigt sorteret fra og sendt til genanvendelse. 
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