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Indvielse af to nye legepladser i SAB
Dette efterår har budt på hele to 
legepladsindvielser i SAB. Afdeling 7 
og 8 har i fællesskab anlagt en 
legeplads, og i afdeling 18 har man 
også netop indviet en ny legeplads.  

Bestyrelserne på St. Byhavevej og 
Strynøvej begyndte allerede sidste 
vinter at undersøge mulighederne for 
at få anlagt en ny legeplads. På 
generalforsamlingerne i maj måned 
godkendte begge afdelinger både ide 
og budget og legepladsen var en 
realitet.
 Efter lang ventetid og mange 
spadestik senere, fik vi den så. 
Bestyrelserne planlagde i den 
forbindelse en festlig indvielse, som 
blev afhold den 29 september. 
 Legepladsen blev pakket ind i rød 
silkesnor, som alle de fremmødte børn 
var med til at klippe over. Efterfølgende 
var der snobrødsbagning og pølser til 

alle barnlige sjæle samt sodavand og 
øl til de tørstige. Alt i alt havde vi 3 
super hyggelige timer sammen med 
børn og voksne fra begge afdelinger, 
vejret var med os og legepladsen blev 
taget godt i brug. 

Indvielse af legepladsen i afdeling 18 - 
Bregnegården.
Fredag den 19. oktober kl. 15.00 var 
man endelig kommet så vidt, at den 
længe ventede legeplads kunne 
indvies.
   Mange børn og voksne var mødt op 
for at fejre indvielsen på bedste ”rejse
gildevis” med pølser, sodavand og øl.
   Vejret var med på dagen, selvom vi 
var i oktober og blæsten nok kunne 
sørge for at kraverne blev trukket op 
om ørerne, så holdt det tørt og 
børnene kunne tage legepladsen i 
brug.

   Formanden for legepladsudvalget 
Jeanette Olsen bød de fremmødte 
velkommen til den nye legeplads.
  Hun udtrykte samtidig sin glæde over 
at projektet nu var bragt til ende. For 
entreprenørens vedkommende er man 
helt færdig og den sidste del af  
færdiggørelsen ligger nu i afdelingens 
regi.

Indhold i dette nummer
Formanden byder velkommen	 2
Forbedret telefonservice i SAB	 3
Tips til reduktion af varmeregningen	 7
Ny græsslåmaskine i SAB 8

Fra indvielsen af legepladsen på 
St. Byhavevej. Fra venstre er det 
formand for afdeling 8 Dennis 
Andersen, i midten er det Becky, 
der glæder sig til at komme i 
gang med at lege, og til højre 
er det medlem af bestyrelsen i 
afdeling 7 Margit Schultz.
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Så blev det en realitet!
Allerede da jeg for år tilbage blev valgt 
som formand for boligforeningen, 
havde jeg en ide om at vi skulle lave et 
fælles blad. Det er derfor med både 
stolthed og glæde at jeg hermed kan 
byde velkommen til Svendborg Andels-
Boligforenings fælles beboerblad.
   Bladet vil blandt andet fungere som 
et fælles organ for SAB, hvor 
administrationen og organisations-
bestyrelsen vil informere beboerne om, 
hvad der rører sig i foreningen, og 
meget andet. Samtidig står det også til 
rådighed for både afdelingsbestyrelser 
og de beboere, der gerne vil give et 
besyv med i form af læserbreve, 
artikler og så videre. 
   Et sådan fælles forum har længe 
været på ønskesedlen. 
   I organisationsbestyrelsen har vi en 
ide om, at vi med det nye blad både 
kan inspirere hinanden og højne 

informationsniveauet. I det blad du 
sidder med i hånden, kan du således 
blandt andet læse om en forbedret 
telefonservice samt reportager fra hele 
to legepladsindvielser og meget meget 
mere... Det synes jeg er en flot opstart 
– og husk: vi får kun et godt blad, hvis 
flere bidrager, så selvom du ikke lige er 
supergod til at skrive, så send alligevel 
din ide til en artikel til redaktionen. I 
det hele taget vil vi gerne vide, hvad du 
mener, og hvilke ideer du har. Derfor 
er såvel ris som roser altid velkommen - 
også selvom de ikke lige skal trykkes i 
beboerbladet
   I den gule boks til højre kan du se 
hvordan du kan sende dit materiale – 
både pr. mail og pr. post. Send også 
gerne dine mening og ideer til:

Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Att.:Torben Olsen
Mail: to@post.svanbo.dk

Jeg har endvidere træffetid hver 
torsdag mellem kl. 15:30 og 16:45 – 
ring blot 6221 1976 og be’ om at 
komme til at tale med mig.

Venlig hilsen 
Torben Olsen – Formand SAB 

Velkommen

Et nyt lille blad er kommet til verden. 
Et lille stærkt og sundt barn, der end-
nu ikke har fået et navn, men som 
indenfor en kort årrække forhåbentlig 
vil vokse sig både stor og læst. 
   Som en helt usædvanlig ting, så har 
den lille nye verdensborger hele 24 

forældre, og den samlede familie er 
på ikke mindre end 2.252 lejemål. I 
hvert af disse lejemål bor der gennem-
snitlig 2,2 personer – i sandhed en 
stor familie.
   Som ethvert andet lille barn, har 
også dette barn brug for sine for-
ældre og sin families opmærksomhed. 
Barnet vil gerne både snakkes og 
leges med – modtage input og stimuli 

– kastes op i luften og ud på dybt 
vand, udfordres og roses.
Barnet forventes at ”udkomme” fire 
gange om året, og vil indeholde 
artikler og nyheder om stort og småt 
der angår lejerne i SAB.
   Vi er mange der ser frem til at have 
den lille ny i vores midte – velkommen

Thomas Jeppesen – Redaktør

Vedtægtsændring godkendt
Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 29. oktober 2007 to 
vedtægtsændringer for Svendborg Andels-Boligforening. 

   §8 stk. 2 ændres til “Repræsentantskabet består af boligorganisationens 
bestyrelse samt fra 1 til max. 3 repræsentanter fra hver afdeling”. Ændringen 
betyder at valget af afdelingsbestyrelse og valg af medlemmer til 
boligforeningens repræsentantskab fremover bliver to adskilte punkter på 
dagsordenen under de ordinære afdelingsmøder.

   § 17 stk. 1 ændres til “Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste 
regnskabsårs begyndeles ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling.” 
Ændringen betyder at det ordinære afdelingsmøde fremover afholdes i starten af 
efteråret, og ikke som hidtil, i løbet af foråret.
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Akut hjælp Nøgleservice Prisen

Ring 6221 1976 – aflyt 
beskeden – tryk 1 for 
akuthjælp. I den anden ende 
tager ISS-hotline telefonen 
døgnet rundt alle ugens 
dage.

ISS’s personale vurderer om 
der er tale om et akut 
problem, og kan enten vælge 
at kontakte en af 
boligforeningens inspektører 
til at tage sig af problemet, 
eller rekvirerer en af de 
håndværkere boligforeningen 
har indgået aftale med. 

Har du smækket dig ude
Ring 6221 1976 – aflyt 
beskeden og tryk 2 for Falcks 
nøgleservice.
   
Hvert kvartal fremsender 
boligforeningen lejerlister til 
Falck. 

Inden Falck låser dig ind i dit 
lejemål, checker de din 
identitet, og at du står som 
lejer eller samlever i det 
pågældende lejemål. 

Prisen for disse services er 
årligt cirka 25 kr. pr lejemål.

Boligforeningen har længe  
ønsket at etablere et 
akutberedskab.
   
Hidtil har boligforeningen 
“kun” haft et varmeberedskab 
i fyringssæsonen, men fra og 
med 1. november 2007 er 
vagten overtaget af ISS.

ISS sender hver morgen en 
rapport til boligforeningen 
omkring hvilke henvendelser 
der har været det sidste døgn.

Her er de så - varmemestrene der hver 
dag er parat til at give en hjælpende 
hånd (afdelingsnummer i parentes).

Øverst fra venstre er det:
Harry Jørgensen (16 & 21)
Brian Bodenhoff (1, 3, 10 & 18)
Arne Christensen (19, 20 & 22)
Aage Lauridtsen (23 & 24)

Nederst fra venstre:
Flemming Rasmussen (4, 5 & 6)
Verner Hansen (7, 8, 12 & 15)
Torben Sørensen (9, 11 & 13)

Fraværende - ikke på billedet
Carsten Dreyer (14)
John Tofting (17)

Boligforeningen udvider 
Varmemestrenes telefontid.

Fremover kan du træffe din varmemester telefonisk hver 
dag mellem kl. 9 og 9:30. 
   Udenfor træffetiden, kan du altid lægge en besked på 
varmemesterens telefonsvarer. Ring blot på 6221 1976 – 
boligforeningens hovednummer – og vælg 3 for 
varmemester i menuen efterfulgt af nummeret på den 
afdeling du bor i – vupti så er du igennem… 

Husk at fortælle:
★ hvem du er?
★ hvor du bor? 
★ hvad det drejer sig om?
★ og Læg dit telefonnummer

...så vil varmemesteren kontakte dig senere.

Forbedret akut-beredskab i SAB 
– Når uheldet er ude
 
Det er en kold og storfuld aften i slutningen af december. 
De fleste mennesker holder sig inden døre – nyder den 
gode julemad og holder hyggen høj med julelys og knas. I 
familien Jørgensen hygger man sig ikke længere. Alle 
radiatorer er kolde og temperaturen i stuen nærmer sig de 
15 grader. 
   Midt i uheldet er familien dog heldigt stillet. De bor 
nemlig i SAB, og ved at ringe til boligforeningens 
hovednummer 6221 1976 og trykke 1 for akut hjælp, bliver 
de stillet om til ISS-hotline. Hos ISS hotline har de en 
manual udarbejdet af SAB’s personale. Af den fremgår 
det, at i sådanne tilfælde skal enten en af byens smede 
eller boligforeningens eget kraftvarmeværk kontaktes. 
   Inden aftenen er omme er fejlen på varmeanlægget 
fundet, og både humøret, hyggen og temperaturen stiger 
hurtigt igen.

Fa
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Du kan også læse 

dette blad online 

på www.svanbo.dk

Afdelingsbestyrelsen afdeling 1 - Nylandsvej

Afdelingsbestyrelsen afdeling 20 - Wiggers Park

Nyt fra bestyrelserne

Meddelelse fra bestyrelsen
Maling af vore vinduer er sat i bero. Begrundelsen er 
at det tilbud vi har fået, overskrider det budgetterede 
med mere end det dobbelte. Derfor har bestyrelsen i 
samarbejde med inspektør John Tofting kigget på 
muligheden for at få udskiftet vinduer og døre af træ 
til plastic, som er vedligeholdelsesfrie.

Hvis vi anvender de midler der er hensat til 
vedligeholdelse, kan vi få udskiftet vore vinduer for en 
meget lille huslejestigning.

Vi vil fremlægge problematikken på førstkommende 
beboermøde.

Jule – og kræmmermarked
Lørdag den 1. december afholdes der i Wiggers Park 
jule- og kræmmermarked i samarbejde med Hygge- 
og bingoklubben.

Der åbnes kl.10.00 og der er mulighed for at tilmelde 
sig for at få en bod senest en uge før.

Ligesom tidligere år er der mulighed for at forny 
samlingen af juleting, investere i gran m.m.

Kig ind lørdag den 1. december i ”Skovly” i Wiggers 
Park.

Med venlig hilsen
Afd.bestyrelsen

Med hilsen fra gårdmændene
Efterhånden nærmer vi os den kolde tid igen. Der skal 
derfor gøres opmærksom på, at det er op til den enkelte 
beboer/lejer at sørge for snerydning/saltning foran dør og 
postkasse.

Den overordnede rydning foregår nemlig kun på fælles 
gang og kørearealer. Så husk også på ikke at blokere hvor 
der skal ryddes.

Fra bingoklubben har vi modtaget...
Efterårsudflugten var ikke så lang. Vi havde hørt at vi 
havde kørt for mange timer de forrige år, så vi ville 
prøve noget nyt. Vi var 47 medlemmer der kørte fra 
Wiggers Park kl. 11. Vejret var fint, så vi fik en 
rundtur på Tåsinge – chaufføren var godt kendt så 
han fortalte en masse.

Kl. 12:15 ankom vi til Bregning kro til et fyldt pyntet 
bord og dejlig mad. Vi dik kalvesteg stegt som vildt 
og romfromage  til dessert, samt to glas vin – det var 
virkeligt lækkert.

Eigil havde sin harmonika med, så vi fik sunget et par 
sange. Det er altid hyggeligt.

Derefter spille vi bingo – alle fik en plade. 
Gevinsterne var lys med servietter og chokolade. Jeg 
tror alle hyggede sig.

Så fik vi kaffe og æblekage – og kl. 16:15 gik turen 
igen til Wiggers Park.

Vi mener alle var tilfredse, og flere har ytret at turen 
var tilpas i kørsel , så det tænker vi på til næste gang. 

Lise Simonsen
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Nyttige telefonnumre

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 

Beboerrådgiver Bente Kjær - 6221 7076 / 2338 9369

Lægevagten - 7011 0707

Falcks nøgleservice - 7010 2030

Skovbyhus (Steen Jørgensen) - 6220 1795 / 2338 9356

Beboerhuset “Skovly” (afd 20) - 6222 3723

   Bestilling fredag kl. 16:00 - 17:00

Selskabslokal i Bregnegårdsparken -  5098 3704

TDC (TV og radio)	 -	 8080 4050

TDC (Kundeservice)	 -	 8008 4040

TDC (Regninger)	 -	 8080 4045

Alkolinien (anonym og gratis)	 -	 8033 0610

Børnetelefonen (Anonym og gratis) - 3555 5555

Øvrige

Afdeling Navn Varmemester Kontortid
1 Nylandsvej Brian Bodenhoff Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

3 Rødeledsvej brian Bodenhoff Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

4 Brydevej Flemming Rasmussen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

5 Glentevej Flemming Rasmussen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

6 Glentevej flemming Rasmussen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

7 St. Byhavevej Verner Hansen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

8 Strynøvej Verner Hansen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

9 Bispeløkken Torben Sørensen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

10 Struerbjerg Brian Bodenhoff Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

11 Munkevænget Torben Sørensen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

12 Elmevænget Verner Hansen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

13 Sanddalsparken Torben Sørensen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

14 Byparken Carsten Dreyer Mandag, onsdag og fredag kl. 9:00 - 10:00

15 Hjortøvænget Verner Hansen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

16 Skovparken Harry Jørgensen Mandag, onsdag og fredag kl. 9:00 - 10:00

17 Svendborg Bo John Tofting Telefontid alle hverdage 9:00 - 9:30

18 Bregnegårdshaven/vænget/parken Brian Bodenhoff Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

19 Søsterhaven Arne Christensen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

20 Wiggers Park Arne Christensen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

21 Solsikkevej harry Jørgensen Mandag, onsdag og fredag kl. 9:00 - 10:00

22 Sofielund Arne Christensen Mandag og Torsdag kl. 9:00 - 10:00

23 Trollemosen Aage Lauritsen Mandag og torsdag kl. 8:30 - 9:30

24 Frøavlen Aage Lauritsen Mandag og torsdag kl. 8:30 - 9:30

 Alle varmemestre i SAB har derudover telefonisk træffetid alle øvrige hverdage kl. 9:00 - 9:30

 På alle øvrige tidspunkter af døgnet kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer

Varmemester 	 -	 ring	 6221 1976 (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester)
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Et renoveringsprojekt til cirka 140 milioner kr. skal 
forbedre lejligheder og udearealer i afdeling 14-
Byparken og 16-Skovparken. 
   Samtidig med forbedringerne ude og inde er det 
tanken, at der skal gøres en mere socialt betonet 
indsats for beboerne. I to tomme lejlighed indretter 
SAB et såkaldt væksthus, hvor beboerne kan hente råd 
og vejledning om stort og småt, og som i det hele 
taget vil blive centrum for sociale aktiviteter i 
bebyggelsen.

”Styrke af lokal indsats i Hømarken” er titlen på den plan 
der skal realiseres i de kommende år. I planen lægges der 
op til at beboerne i vidt omfang skal inddrages i arbejdet og 
beslutningsprocesserne.
   “Beboerne skal via en række arbejdsgrupper og i 
samarbejde med de ansatte og professionelle arkitekter 
være med til at lave løsningerne”, siger beboerrådgiver 
Bente Kjær til SAB-nyt og fortsætter ”For eksempel er der 
afsat 12 millioner til at skabe nogle mere indbydende 
indgangspartier samt gårdmiljøer og udenomsarealer, men 
hvordan pengene konkret skal bruges, det bliver beboerne 

inddraget i”, lover Bente Kjær, der som beboerrådgiver har 
været med til at skrive planen.

Væksthuset
I væksthuset etableres der en DAGLIGSTUE. Her vil 
beboernes egne initiativer, og det daglige liv være i centrum 
– for eksempel kan hjemmegående her mødes over en kop 
formiddagskaffe, og det vil også være herfra at det fortsatte 
arbejde med Verdens Haver tager sit udgangspunkt, ligesom 
der bliver etableret en morgenmadsordning for anviste børn. 
Boligforeningens beboerrådgiver og Brobyggeren, der 
koordinerer unges erhvervs og fritidsaktiviteter vil også få 
kontor i dagligstuen. 
   Den anden halvdel af væksthuset bliver KONTAKTEN. Her 
indretter Svendborg Kommune et antal fleksible 
arbejdspladser for kommunale medarbejder – for eksempel: 
sagsbehandlere, sundhedsplejerske, misbrugskonsulenter og 
så videre. 
   Endvidere ansættes der en såkaldt ”Case Manager”, der 
skal sørge for at de forskellige myndigheder og instanser 
koordinere og arbejder sammen, således at der bliver en 
bedre dialog mellem den enkelte familie og ”systemet”. 

Helhedsplan for Skovparken og Byparken

Forbedringer 
af lejemål

Byggetekniske 
forbedringer

Øvrige 
forbedringer

•Renovering af køkken 
(Begge afdelinger)
•Renovering og bad 
(Begge afdelinger)
•Renovering af vinduer 
(Mindre del i afdeling 16)

•Renovering af kloaker 
(Begge afdelinger)
•Renovering af tage 
(Kun afdeling 16)

•Forbedringer af 
udenomsarealer og 
gårdmiljøer 
(Begge afdelinger)
•Forbedringer af 
indgangspartier 
(Begge afdelinger)
•Sammenlægning af 3 og 
1 værelses lejligheder til 
større lejemål, der kan 
tiltrække familier med børn 
for at skabe en mere stabil 
beboersammensætning 
(Kun afdeling 16)

Indvirkning på huslejen
•I afdeling 14 fik lejerne i 2005 en huslejenedsættelse på 86 kr. pr. kvadratmeter. Denne nedsættelse 
“annulleres” og bruges, sammen med et yderligere tilskud på 11 kr. pr kvadratmeter, til at finansiere 
renoveringen.
•I afdeling 16 kan forbedringerne laves uden huslejeforhøjelser.
•Udgifterne til væksthuset afholdes dels af Landsbyggefonden, Svendborg Kommune og SAB, og har således 
ikke nogen indvirkning på huslejen. 
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Fyringssæsonen er startet. Hvordan 
holder du udgifterne nede? – i denne 
artikel har vi samlet lidt tips og triks til 
hvordan du kan spare på både vandet 
og varmen. Det er der både økonomisk 
og miljømæssig fornuft i.

Varmen
Varmebesparelser skal gribes fornuftigt 
an, ellers kan det give et dårligt 
indeklima. Vi bruger jo varmeenergi til 
at opnå en behagelig indendørs 
temperatur, men også til at holde vores 
bolig tør og fri for skimmelsvampe m.m.
  I den følgende gennemgang er der 
gået udfra en fjernvarmeopvarmning 
som alle lejere i SAB har – enten via 
boligforeningens eget kraftvarmeværk 
eller via Svendborg Fjernvarme
De fleste af os har det bedst
• hvis temperaturen ligger omkring 

20-22oC, svarende til ca. trin 3 på 
termostaten 

• hvis det ikke trækker og 
• hvis det ikke er fodkoldt 

(temperaturforskellen mellem gulv 
og loft ikke er for stor). 

Det opnås i fyringssæsonen ved en 
hensigtsmæssig opvarmning.
   Når luften varmes op, stiger den til 
vejrs. Når den afkøles falder den 
nedad. Ved store kolde væg- eller 
vinduesflader falder kulden ned, hvilket 
føles som træk og gulvkulde. I mange 
huse sidder radiatoren under 
vinduerne, netop for at modvirke dette 
kuldenedfald.

Gode vaner
Hvis man har flere radiatorer i et eller 
flere rum med åben dør imellem, bør 
alle radiatorer stå lidt åbne, i stedet for 
at nogle kører på fuld kraft og andre er 
lukkede. Hvis man ønsker lidt lavere 
temperatur i for eksempel soveværelset 
eller i et ubrugt kammer, bør døren 
være lukket. 

Brug radiatorerne rigtigt
For at opnå en god afkøling af 
radiatoren bør man undgå at dække 
den til bag skærme eller gemme den 
bag møbler og lange gardiner. For ikke 
at spilde energien, bør det nederste af 
radiatoren være kølig. Så vil det vand, 
der løber retur til varmecentralen, være 
så koldt som muligt. 
 Herudover kan der spares varme ved 
at spare på det varme vand til 
madlavning og bad.

Spar på det varme vand
Vand er dyrt - i runde tal 35 kr. pr. m3. 
Men når du bruger varmt vand til for 
eksempel bad skal der lægges 
yderligere 30 kr. oveni til energien 
(fjernvarmepriser). Man regner med at 
omkring 25 % af fjernvarmeforbruget 
går til varmt vand.
(Mere om vandforbrug nedenfor)

Ventiler med omtanke
Det er vigtigt at huske, at der skal luftes 
ud mindst to – og gerne fire gange om 
dagen. Udluftningen skal sikre at 
luftfugtigheden ikke bliver for høj. 
   Der er flere gode grunde til at holde 
luftfugtigheden nede omkring 40%. 
Hvis indeluften er varm og fugtig, kan 
der dannes kondens på vinduer, langs 
kolde flader og ved overgange fra for 
eksempel gulv til væg. Den varme luft 
afsætter simpelthen fugtighed på de 
kolde områder. Det betyder at der er 
risiko for at få fugt- og svampeskader i 
bygningen. Da det er særdeles 
sundhedsskadeligt at leve i boliger med 
skimmelsvamp, er det vigtigt at være 
meget opmærksom på at disse skader 
ikke opstår. Hertil kommer at fugtig luft 
jo indeholder vand og det er dyrere at 
varme op end tør luft.
   Desto flere personer, der bor i 
boligen – desto mere vanddamp bliver 
der produceret og desto mere bør der 
luftes ud. Den mest effektive udluftning 
sker ved kortvarige (ca 10 – 15 min.) 
gennemtræk. For at spare mest muligt 
på varmen medens der luftes ud, er det 
en god idé at sørge for at der er lukket 
for varmen imens. En god vane kan 
være, at lufte ud i et rum, når man er 
færdig med at bruge det: luft ud i 
soveværelset når du står op, luft ud i 
køkkenet, når du er færdig med at lave 
mad – og luft ud i stuen inden du tager 
på arbejde, går i seng o.s.v. På den 
måde opnår du at al den vanddamp, 
der er produceret når du har sovet, 
lavet mad m.v. ikke får mulighed for at 
”sætte sig” på de kolde flader. 
   Ventilationen fjerner desuden også 
støv og dårlig lugt. Vinduer der altid 
står på klem kan virke som at ”fyre for 
gråspurvene” 

Vandbesparelser
Forskellige husstandes vandforbrug er 
meget varierende. I SAB ligger det 
gennemsnitlige vandforbrug på 66,5 
kubikmeter pr. år pr. lejemål. Hvis ikke 
der er vandspild i form af løbende 
toiletter eller dryppende haner, bør 
forbruget kunne holdes på 40-50 m3 
pr. person pr. år.

Med en radiator lukket kan der ske et 
kuldenedfald, som giver fodkulde og 
træk.

Jævn varme giver den bedste 
varmefordeling i rummet. Den bedre 
afkøling giver samtidigt den bedste 
udnyttelse af varmeenergien.

Spar på vandet og varmen

Individuel afregning
En del ejendomme er gået over til individuel 
afregning af vand. Erfaringen fra 
ejendomme, der skifter fra fælles afregning til 
individuel afregning, er at der opnås 
betydelige besparelser. Det tyder på, at 
adfærdsmæssige forhold betyder meget. Ved 
fælles afregning kan selv kraftige overforbrug 
blive "usynlige". 

Vand sparetips
- check af dryppende haner og løbende 
toiletter og en hurtig reparation (et løbende 
toilet kan bruge vand for over 1000 kr. om 
måneden.) 
- tag korte brusebade 
- tyndere stråle, når man skyller grønsager, 
eller børster tænder. Halv så tyk en stråle 
bruger en fjerdedel så lidt vand. 
- luk for vandet ind imellem ved tandbørstning 
og bad. 
- brug af balje i stedet for rindende vand ved 
større opvask eller rengøring af grønsager.
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Kort Nyt
30 medlemmer af SAB´s 
afdelingsbestyrelser er den 28. 
november på kursus i 
konflikthåndtering. Kurserne 
afholdes både i Skovbyhus og i 
fælleshuset i Wiggers Park. “Jeg 
synes det er en overvældende og 
flot opbakning,” siger formand 
Torben Olsen til SAB-Nyt.

Navne nyt
Boligforeningens Snedkermester 
gennem de sidste 21 år - Hans 
Werner Sunne - valgt med 
udgangen af august måned at gå 
på efterlån. Bestyrelsen valgte i 
den forbindelse at lukke 
snedkerafdelingen. Samtidig 
indgik boligforeningen en aftale 
med Guldfelt tømrer-snedker om 
overtagelse af varelager og 
personale i snedkerafdelingen - 
Leif Rasmussen.

Den ene af boligforeningens to 
renovationsfolk - Poul Erik 
Pedersen - gik på efterløn den 1. 
november. Jannick Eriksen er ny 
mand på renovationsbilen.

Bogholder Helle Hansen 
stoppede i boligforeningen med 
udgangen af oktober måned. 
Maret Tuomela er nyansat  
bogholder, og starter den 1. 
december 2007.

Ny græsslåmaskine i SAB

”Belos Trans Gigant” – er navnet på 
Boligforeningens nyest maskin-
investering. En græsslåmaskine med 
ikke mindre end 82 hestekræfter.
   ”Den gamle var ved at være slidt op,” 
fortæller boligforeningens inspektør 
Karsten Brandt, og fortsætter ”dertil 
kommer at den nye maskine er dejlig 
fleksibel. Om vinteren kan den for 
eksempel feje sne.” 
   Af andre fordele ved den nye maskine 
nævner Karsten Brandt, at den 
bioklipper plænerne, at den larmer 

væsentligt mindre (både inde i kabinen 
og når man opholder sig i nærheden af 
den), at den også kan klare de stejle 
skråninger, og at den kører væsentligt 
hurtigere rundt mellem de forskellige 
afdelinger i byen. 
   Maskinens chauffør Bo Jensen har 
slået boligforeningens græsplæner i 16 
år. ”Det er den tredje maskine jeg skal i 
gang med at slide op”, smiler Bo og 
kører videre ud til boligforeningens 
græsplæner. 

Hvem er hvem i

SAB´s administration ?

Direktør
Jørgen Berg Jensen

Udlejning
Jane Jensen
Kate Magaard Bøgh

Husleje
Anne Marie Tofting Kristensen

Bogholderi
Jytte Knudsen
Maret Tuomela (Pr. 1. december)

Inspektører
Karsten Brandt
John Tofting

Information og Beboerservice
Thomas Jeppesen
Bente Kjær


