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Af Thomas Jeppesen

”Hvad si’r du? – det da løgn? – tager 
du gas på mig? – ok, jeg kommer 
med det samme”- sådan nogenlunde 
faldt ordene fredag den 5. februar, 
da Inspektør Karsten Brandt telefonisk 
modtog meddelelsen om at en af 
gavlene i  Sanddalsparken 
”dryssede” med mursten.
 Få sekunder senere drønede 
selvsamme inspektør Brandt af sted 
imod Sanddalsparken. ”Det var et af 
de mærkeligste opkald jeg har fået i 
mine snart 10 år i boligforeningen”, 
fortæller Karsten og fortsætter, “men 
lykkeligvis kom ingen til skade.”
 ”Vi har nu undersøgt murværket, 
og det er tydeligt, at murbinderne, 
der skal holde ydermuren fast til 
indermuren simpelthen er for korte. 
Arbejdet er ganske enkelt ikke udført 
korrekt.” 
 Forsikringsselskabet har afvist at 
dække skaden med henvisning til at 
der er tale om en byggeskade. 
Boligforeningen 

har på den bagrund taget kontakt til 
Byggeskadefonden. Der forestår nu et 
større udredningsarbejde, i forhold til 
at få ansvaret placeret ved enten den 
rådgiver eller entreprenør, der i sin 
tid stod for opførelsen af blokkenen i 
Sanddalsparken - og det skal 
endvidere undersøges, hvorvidt fejlen 
også eksisterer i det øvrige murværk.
 Såvel kommunens 
byggesagkyndige som den stedlige 
beredskabschef har erklæret 
afspærring og afdækning 
tilstrækkelig, og det har heller ikke 
været nødvendigt med genhusning af 
de beboere, der bor i gavl-
lejlighederne
 “Byggeskadefonden har 
anderkendt fejlen som en 
Byggeskade, og dermed kommer 
afdelingen maksimalt til at afholde 
5% af de samlede udgifter til at få 
skaden udbedret, men vi arbejder 
naturligvis for at holde afdelingen helt 
skadesløs” slutter Inspektør Karsten 
Brandt.
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Deadline for næste nummer 

af SAB-Nyt er

tirsdag den 25. maj

”Lykkeligvis kom ingen til skade”…

BREAKING NEWS: 490.000.000,- kr til renovering af Skovparken og 

Byparken fra Landsbyggefonden. Læs mere på side 5
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Renovering i Skovparken 
og Byparken
Af John Andersen
Formand

Som mange sikkert har hørt i radioen 
eller læst om i avisen, har der været en 
længere dialog mellem Svendborg 
Andels-Boligforening og Svendborg 
kommune angående renovering af 
afdelingerne Byparken og Skovparken.
 Overfor journalisterne har jeg – når 
jeg er blevet spurgt om det – givet 
udtryk for en vis frustration, i forhold til 
den lange sagsbehandlingstid i 
Svendborg Kommune.
 Jeg havde efterfølgende et møde 
med borgmester Curt Sørensen, hvor vi 
besluttede at kigge fremad, og komme 
videre i processen. Vi har nu fået 
udarbejdet en fælles tidsplan, som 
gerne skulle resultere i, at vi undgår for 
meget spildtid, og måske kan vi allerede 
komme i gang med første etape i år. Det 
synes jeg er positivt, og jeg vil gøre mit 
til at tidsplanen overholdes herfra.

Seniorboliger på 
Linkenkærsvej
Som de fleste læsere af SAB-Nyt 
allerede ved, så arbejder 
boligforeningen på at bygge nye 
seniorboliger på Linkenkærsvej i den 
østlige bydel.

 Svendborg Kommune har for nyligt 
meddelt os, at grunden tidligst kommer i 
udbud i maj måned. Boligforeningen vil 
bruge tiden frem til maj til at få en 
række undersøgelser færdiggjort og 
lagt os fast på et bud.
 Derefter kan byggeriets sættes i 
gang, hvilket jeg gætter på bliver 
engang efter sommerferien.

Kontaktinformation
Alle med noget på hjertet er velkommen 
til at kontakte mig. Ring til administra-
tionen på 6221 1976 og bed dem lægge 
en telefonbesked til mig. 
 Du kan også sende et brev til John 
Andersen – Svendborg Andels-
Boligforening- Bregnegårdshaven 7 – 
5700 Svendborg. Eller sende en mail til: 
john-bull@sydfynsmail.dk
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sabnyt@svanbo.dk
 - eller pr. post til:

Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Mrk.: SAB-Nyt

Tekst: John Tofting 
Melodi: Musens sang

En sulten lille gårdmand;
har det værre end man tror
han befinder sig klemt,
mellem Berg og bebo'r.
Han slider og han slæber,
men hvad skal han stille op
med hans opvarmnings-ret,
og hans hungrende krop.
Han var så oplagt til alt da han kom
komfurets defekt, han bekymrer sig om.
En gårdmands liv og levned,
det betyder ikke spor
Han er snart kun et fnug,
mellem mad og bebo'r.

En flittig lille gårdmand
minder om en meteor,
han er altid på fart,
mellem Voss og bebo'r.
Han kommer når der kaldes,
"Jeg skal lige spise op"
jo, han ofrer sig selv,
det er hårdt for hans krop.
Ak, men hvad får han så ud af sit job,
skimmel og vrøvl helt fra kælder til top.
Det mug der så er fjernet,
jo, igen det bare gror.
Men han har gjort sin pligt,
for den stakkels bebo'r.

Der'r gårdmænd nok i verden,
sultne, tynde som en snor.
Men som årene går,
vokser kroppen sig stor.
En snevagt, det er hårdt, og
det får gårdmandspulsen op.
Traktorruden får dug,
af hans dampende krop.
Heldige gårdmænd, til SAB går,
det er en chance, som få mænner får.
Så gårmænd, I må blive,
passe dem som hos os bor.
De får hjerterne knust,
hvis I går over bord.

Da personalet holdte den årlige juleafslutning, havde Inspektør John Tofting forfattet 

en sang, der hyldede gårdmændene. På redaktionen fandt vi teksten både morsom 

og god - faktisk så fremragende at den fortjener stor udbredelse - værsgo og syng...
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   Ny lovgivning ændrer reglerne for udlejning og administration af almene boliger

Årligt ajourføringsgebyr Indskud hæves

Fra og med januar 2011 skal alle medlemmer af en boligforening 
betale et årligt ajourføringsgebyr på 150,- kr. for at bevare deres 
medlemsnummer. Alle medlemmer skal inden den 30. juni 2010 
positivt overfor boligforeningen tilkendegive, om de ønsker at 
bevare deres medlemsnummer på de ændrede vilkår.
     Svendborg Andels-Boligforening har skrevet ud til alle 
medlemmer for at informere om de nye regler. I brevet er der en 
blanket som skal udfyldes og returneres. SAB betaler portoen. 
Gebyret på 150,- kr. er ens for alle medlemmer. De medlemmer 
der allerede lejer en bolig via boligforenigen kan godt vælge ikke 
at betale. Svendborg Andels-Boligforening opsiger ikke 
lejekontrakten af den grund. Til gengæld skal lejere, der ikke 
ønsker at bevarer deres medlemsskab, melde sig ind igen på et 
nyt nummer, hvis de senere ønsker at komme på venteliste til en 
ny bolig.

En ændring i Lov om leje af almene boliger gør det muligt 
at hæve indskuddet som alle betaler før indflytning til 
204,- kr. pr. kvadratmeter. På det sidste møde i 
organisationsbestyrelsen blev det vedtaget at udnytte 
denne mulighed - primært for at imødegå de senere års 
stigende tab på fraflytninger. For de meget store lejemål - 
betyder det en stigning på omkring 12.000 kr. mens andre 
lejemålstyper stiger med cirka 2.000 kr. Den eneste 
afdeling, hvor indskuddet ikke hæves i denne omgang er 
afdeling 20 - Wiggers Park, idet indskuddet allerede 
ligger på niveauet.
   “Så snart vores EDB-system er klar til det, hæves 
indskuddet op til 204,- kr. pr kvadratmeter” siger Direktør 
Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt.

Kommunens tilsyn Ændret fortrinsret

En hel række af de kontrol- og godkendelsesopgaver som 
det kommunale tilsyn hidtil har haft forsvinder, og erstattes 
af en såkaldt styringsdialog. Særligt interesserede henvises 
til BL’s hjemmeside på adressen http://www.bl.dk/
boligadministration/styringsreformen.aspx - eller til 
boligforeningens administration.

Fra og med 1. juni 2010 bortfalder fortrinsretten til store 
lejligheder for børnefamilier. Fremover vil alle medlemmer 
på lige fod søge alle ledige lejemål. Dog vil der stadigvæk 
være fortrinsret for medlemmer, der allerede bor i et af 
Svendborg Andels-Boligforenings lejemål.

A eller B ordning Stemmeret

Det er nu op til hver enkelt afdeling at beslutte, hvorvidt 
man vil have en A eller en B ordning for istandsættelse 
ved fraflytning. I Svendborg Andels-Boligforening har alle 
afdelinger pt. A-ordning

Hidtil har det kun været ægtefæller - eller dermed 
sidestillede personer, der kunne stemme på et 
afdelingsmøde. Nye regler betyder, at myndige 
husstandsmedlemmer fremover også har stemmeret på 
afdelingsmødet. Hver husstand har dog stadigvæk kun 
maksimalt to stemmer.

Budgettering og økonomi Referater skal offentliggøres

1. Det bliver tilladt for hovedorganisationen at budgettere 
med overskud med det formål at opbygge en 
arbejdskapital.

2. Hovedorganisationen får lidt større frihed med hensyn 
til hvordan midlerne i Dispositionsfonden må anvendes.

3. Principperne for renteberegningen mellem 
hovedforeningen og afdelingerne ændres således at 
alle renteindtægter - uanset deres størrelse - skal 
komme afdelingerne til gode.

Fremover skal referater fra møder i repræsentantskabet, 
organisationsbestyrelsen, afdelingsmøder og 
afdelingsbestyrelsesmøder offentliggøres. Der er ikke 
noget krav om hvordan, men SAB har besluttet at gøre 
referater tilgængelige via hjemmesiden på adressen 
http://svanbo.dk og endvidere opfordrer man 
afdelingsbestyrelserne til at hænge referater op i 
udhængsskabe, vaskerier og så videre.
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Den 1. marts 2010 startede Torben 
Petersen som Inspektør i Svendborg 
Andels-Boligforening. Torben kommer fra 
en stilling som driftsleder af 
Boligforeningens Kraftvarmeværk, hvor 
han var ansat af Eon-Danmark. 
 Torben får det daglige ansvar for 
energistyringen og diverse tekniske 
installationer i afdelingerne - herunder 
vand, alarmer, ventilation, el, VVS og 
kloak. Derudover bliver det Torben 
Petersen opgave i samarbejde med de to 
andre Inspektører - Karsten Brandt og John 
Tofting - at følge kommende 
renoveringsopgaver i alle faser fra 
projektering til gennemførelse og 
leverencekontrol.  SAB-Nyt byder hermed  
Torben velkommen.

Hvem er hvem i

SAB´s administration ?

Direktør
Jørgen Berg Jensen

Udlejning
Jane Jensen
Kate Magaard Bøgh

Information og Beboerservice
Thomas Jeppesen
Bente Kjær

Husleje
Anne Marie Tofting Kristensen

Bogholderi
Jytte Knudsen
Lene Jacobsen

Inspektører
Karsten Brandt
John Tofting
Torben Petersen

   Referat - to møder i organisationsbestyrelsen

   Torben Petersen er ny inspektør i Svendborg Andels-Boligforening

Seneste nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har siden sidste blads udgivelse afholdt to møder.

På mødet i januar har vi drøftet den tilbagemelding, der er kommet 

fra Landsbyggefonden vedrørende renoveringen af afdeling 14 og 

16. 

 Det var en dejlig tilbagemelding at få på det arbejde, der er 

lagt i den tekniske beskrivelse af indsatsen i området. Der henvises i 

øvrigt til artikel andetsteds i bladet (side 5) vedrørende det videre 

forløb.

 Vi har atter drøftet seniorboligbyggeriet på Linkenkærsvej. 

Som situationen er lige nu, forventer Svendborg kommune at 

udbyde grunden i maj måned.

 Som an anden artikel i blandet omtaler, har vi besluttet at 

ansætte Torben Petersen om inspektør, primært med henblik på det 

tekniske område samt den kommende renovering.

	

På mødet i marts har vi alene drøftet den nye lovgivning på det 

almene boligområde. Konsekvenser af den ændrede lovgivning er 

omtalt på side 3 i bladet.

På bestyrelsens vegne

John Andersen

formand
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Af Jørn Wistesen Andersen
KUBEN Management

Torsdag den 14. januar 2010 var en stor dag for Svendborg 
Andels-Boligforening, for  afdeling 14, for afdeling 16 og for 
Svendborg Kommune og regionen i det hele taget.

Denne dag blev der holdt et møde i København hos 
Landsbyggefonden, hvor SAB fremlagde den tekniske 
rapport, der langt om længe lå færdig. 
Rapporten angiver hvilke byggetekniske 
skader de 2 afdelinger lider af, og 
giver en anvisning til, hvordan skaderne 
skal udbedres. De byggetekniske 
skader sidder fx i kloakker og 
stikledninger, murværk, vinduer og 
installationer i lejlighederne. 

Rapporten angiver også, hvordan der 
vil kunne ske ombygning og 
sammenlægning af et antal lejligheder, 
så der vil opstå et antal boliger med forøget tilgængelighed 
for ældre og handicappede. Endelig siger rapporten, at der 
er byggeteknisk mulighed for at nedlægge et antal et-
værelses lejligheder, så der derved vil kunne fremkomme et 
større antal børnefamilieegnede boliger.

Torsdag den 14. januar 2010 var en stor dag for os alle, 
fordi Landsbyggefonden her principgodkendte den 
byggetekniske rapport og den økonomi der foreløbig var 
budgetteret i denne.

Ifølge disse foreløbige budgetter, skal der i afdeling 14 
Byparken investeres i omegnen af kr. 170.000.000, mens 
afdeling 16, Skovparken skal have renoveret for ca. kr. 
320.000.000

Disse summer er jo ganske svimlende og overstiger da også 
meget væsentligt de beløb, såvel beboerne som 
Landsbyggefonden tidligere har nikket til. 

Det vi mangler lige nu for at komme videre med sagen er 
Landsbyggefondens konkrete skitse til, hvordan sagen skal 
finansieres. Vi har ikke fået det skriftligt bekræftet endnu, 
men vi har en mundtlig lovning på, at alle de arbejder, der 
er kommet til, siden beboerne i september 2007 vedtog 
rammerne for indsatsen, vil blive dækket af støtte fra 

Landsbyggefonden.   

Under alle omstændigheder skal der 
nu trækkes i arbejdstøjet igen i 
afdelingerne!

Størstedelen af de arbejder der skal 
laves, har beboerne af gode grunde 
ingen indflydelse på. Det gælder alle 
byggeskaderne og anden helt 
nødvendig renovering. Her er det 

boligforeningen, der skal sørge for at disse arbejder bliver 
forberedt og udført.

Anderledes stiller det sig med de andre typer af arbejder. 
For når vi taler udearealer, køkkener og badeværelser, 
opgange, øget tilgængelighed og større familievenlige 
lejligheder, vil beboerne i stort omfang blive taget med på 
råd.

Så snart vi har Landsbyggefondens næste skrivelse, kan vi 
lave en nøjagtig tidsplan for det kommende forløb og heri 
præcist beskrive den beboerinddragelse, der skal ske. Som 
det ser ud lige nu, er planen at de første arbejder skal 
påbegyndes i slutningen af i år.

    Status for den fysiske indsats i afdeling 14 og 16

Under alle 
omstændigheder skal der 
nu trækkes i arbejdstøjet 

igen i afdelingerne!

For få år siden blev der skiftet tage i både afdeling 14 - Byparken og 16 - Skovparken. Nu er turen så kommet til en renovering af 
kloakker, stikledninger, murværk og vinduer - samt en række af installationerne i lejlighederne, herunder køkkener og badeværelser.
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   Tema om fraflytninger

Af John Tofting - Inspektør i SAB

Når en lejer i Svendborg Andels-Boligforening vælger at 
flytte, skal lejemålet istandsættes, således at den nye 
beboer kan flytte ind i et pænt og nymalet lejemål. Dette 
princip er udgangspunktet for et meget omfattende 
regelsæt, der dels fastlægger niveauet for istandsættelsen, 
dels bestemmer, hvordan udgifterne fordeles mellem 
afdelingen (og det vil jo i praksis sige de andre lejere) og 
fraflytter.
 SAB-Nyt sætter i dette nummer særligt fokus på 
regelsættet omkring fraflytninger og forklarer, hvordan 
reglerne fungerer i praksis. Der skeldnes mellem 
normalistansættelse og misligholdelse

Normalistandsættelse
Istandsættelse af lofter og vægge er en del af 
normalistandsættelsen. Udgiften fordeles mellem afdelingen 
og fraflytter. Typisk overtager afdelingen udgiften med 1 % 
pr. måned, lejeren har boet i lejligheden. Det vil sige, at 
efter en boperiode på 100 måneder (8 år og 4 måneder) 
har afdelingen overtaget hele udgiften til 
normalistandsættelsen. I afdeling 16 - Skovparken vedtog 
man for år tilbage at indføre en karensperiode således at 
man først “optjener” til normalistandsættelsen efter 18 
måneder. Det betyder, at afdelingen først dækker 100 % af 
normalistandsættelsen, når lejeren har boet i et lejemål i 10 
år. 
 Lofterne og væggene skal altid istandsættes ved 
fraflytning, medmindre de fremtræder nyistandsatte ved 
synet. Hvis fraflytter kun har boet i lejligheden i forholdsvis 
kort tid, og der umiddelbart ikke trænger til istandsættelse, 
så skal der blot repareres huller efter lampeophæng og 
lignende, og ikke foretages fuldstændig istandsættelse.

Du har ret til at male selv
Alle lejere har ret til selv at udføre malerarbejdet i 
forbindelse med at de fraflytter et lejemål. Og hvis fraflytter 
kun har boet forholdsvis kort tid i boligen, sker det ikke 
sjældent, at fraflytter selv har malet inden synet. På den 
måde undgår fraflytter en stor fraflytningsregning. I så fald 
vil Inspektøren der syner være særligt opmærksom på, om 
arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Det er nemlig 
inspektørafdelingens erfaring, at ca. 9 ud af 10 lejligheder, 
hvor fraflytter selv har malet, bliver kasseret på grund af 
fejlagtig behandling, Dette medfører så ofte en regning for 
malerarbejde til fraflytter, og det selv om fraflytter selv har 
brugt både tid og penge på selv at udføre malerarbejdet. 
Vær derfor sikker på, at du kan male korrekt og 
professionelt inden du starter. Det er derfor altid en god ide 
at kontakte inspektørerne, inden du går i gang med 
malerarbejdet.

Misligholdelse
Mange gange skyldes misligholdelse i forbindelse med 
maling af vægge ikke skade på selve væggen. Men det sker 
tit, at man kommer til at male på noget andet under 
udførelsen af arbejdet – for eksempel loft, rør, lakeret træ, 
træværk og kontakter.
 Andre typiske fejl ved malerbehandling er: Malingen 
dækker ikke - der er brugt for lidt eller for dårlig maling. 
Beskæringer mod fodpaneler, vinduer, døre og andre 
bygningsdele er forkert udført. Det vil sige at der er malet 
ud på for eksempel fodpaneler. Der kan også findes 
malerstænk fra malerrullen på fodpaneler og gulve. Alt 
dette medfører ommaling og afrensning som skal betales af 
fraflytter, da det henføres som en mangel eller 
misligholdelse på grund af håndværksmæssigt forkert udført 
arbejde.
 Hvis man vælger ikke selv at male vægge og lofter ved 
fraflytning, skal man heller ikke udspartle søm- eller 
skruehuller. Gør man det, er det selvfølgelig fordi, man så 
mener malerregningen bliver billigere. Al erfaring viser 
imidlertid, at en hjemmelavet udspartling i de fleste tilfælde 
skal laves om af maleren, fordi den er udført forkert. Der er 
som regel alt for meget spartel i og omkring hullerne. Og 
hermed er der så ikke sparet noget.

FAKTA – DET SIGER LOVEN

Normalistandsættelse: ”Ved fraflytning af boligen 
gennemføres for lejers regning en 
normalistandsættelse, der omfatter nødvendig 
hvitning, maling og tapetsering af vægge og lofter. 
… Udlejeren overtager i løbet af en periode på 
højest 10 år fra lejerens overtagelse af lejligheden 
gradvist lejerens udgift til normalistand-
sættelsen. ... Ved fraflytning inden udløbet af den 
fastsatte periode betaler lejeren kun den andel, 
som på det tidspunkt, hvor lejemålet ophører, ikke 
er overtaget af udlejeren.”

Misligholdelse: ”Lejeren skal … afholde samtlige 
udgifter som følge af misligeholdelse, hvorved det 
lejede er forringet eller skadet som følge af 
fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse, eller 
uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af 
dennes husstand eller andre som lejeren har givet 
adgang til boligen.”
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Lejligheden skal afleveres ryddet og rengjort ved fraflytning, 
derfor fjernes gardinstang på fraflytters regning

Loftet er skadet ved misfarvning. Loftet (og væggene) rengøres 
og klargøres til maling på fraflyttes regning.

Der er pålimet spejle på væggen. Spejlene fjernes, tapetet 
repareres og væggen males på fraflytters regning.

Gardinstangen er ikke fjernet, og malingen dækker ikke. 
Fraflytter skal betale for udbedring af begge fejl.

Fraflytter har malet på almindelig tapet, som ikke er beregnet til 
maling. Det er fejlagtig vedligeholdelse - fraflytter betaler.

Her er der også malet flere gange på almindelig tapet, og 
malingen dækker ikke ordentligt. Fraflytter betaler igen. 

Malingen dækker. Arbejdet er udført korrekt. Malingen på 
panelerne er misligholdelse. Den skal fjernes eller males over.

Der er opsat paneler, der ikke overholder brandkravene. Dette er 
uforsvarlig adfærd, og dermed misligholdelse.
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Du kan også læse dette nummer af 

SAB-Nyt på www.svanbo.dk

Kontakten i Anemonen

Her kan du møde:
• Borgerservice
• Jobcentret
• Socialrådgiver 
• SSP- konsulent

Oplever du vanskeligheder med dit barn, kan du få anonym 
rådgivning eller vejledning om, hvor du kan få hjælp.

Du kan også:
• søge boligstøtte
• Lave opskrivning til daginstitution 
• Søge indskudslån 
• Søge varmetillæg 
• Søge enkeltydelser 
• Få rådgivning og vejledning i forbindelse med job 
• Få oplysninger om rettigheder og pligter i forhold til 

arbejdsmarkedet
• Få rådgivning om kommunes forskellige afdelinger og om 

hvor man skal henvende sig. 

Åbningstider:
mandage kl. 13.00-15.00, Byparken 42 2.th

I afdeling 14 & 16 

afhentes der storskrald 

den 2. torsdag i hver måned.

Næste gang er den 

8. april, 

den 13. maj 

og igen den 10. juni.

Afdeling 14
Bestyrelsens træffetider i 2010

Tirsdag den 6 april 	 kl. 19:00
Tirsdag den 1 juni	 kl. 19:00
Tirsdag den 5 oktober	 kl. 19:00
Tirsdag den 7 december	 kl. 19:00   

Venlig hilsen
Erik Bang Boesen
Sekretær afdeling 14

   Opslagstavlen

Førstehjælpskursus for alle ansatte i SAB
Tirsdag den 4. maj gennemføres der et førstehjælpskursus for alle 
ansatte i boligforeningen. Kurset varer 3 timer, og er tilrettelagt 
således, at telefoner svares som normalt og ekspedition som vanligt 
er åben mellem kl. 9:30 og 13:00.

Rettelse
I det sidste nummer af SAB-Nyt skrev vi, at det nye fælleskøkken i 
Wiggers Park kostede 60.000,- kr. Det nye køkken koster retteligt 
160.000,- kr. Afdelingen har sparet alle pengene sammen, og der 
bliver ikke huslejestigning i den anledning. Vi beklager fejlen.

6998 breve til medlemmerne af SAB
I henhold til de nye udlejningsregler (se side 3), skal alle 
boligforeninger skriftligt orientere alle medlemmer om de nye 
regler. SAB blev oprettet i 1938 og har mere end 26.500 
medlemmer. I forbindelse med at alle disse breve skulle sendes ud, 
allierede boligforeningen sig med Post Danmark, der gennemførte 
en såkaldt adressevask. 
 Resultatet blev, at Post Danmark meddelte at de kunne finde 
6.998 medlemmer ud fra de adresseoplysninger boligforeningen 
havde på medlemmerne. Disse medlemmer har nu fået et brev, der 
i detaljer orienterer om de nye regler.
 “Boligforeningen har endvidere annonceret i de lokale 
dagblade - i et forsøg på at nå ud til de medlemmer, vi ikke har  
fundet”, siger direktør Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt.

   Kort nyt
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MAMMA MIA
Anemonens Internationale mødregruppe

Der er plads til flere på holdet, så hvis du snart skal være 
mor eller lige er blevet det, vil det glæde os at se dig og din 
tykke mave, eller baby.
 På hvert møde vil der være et indhold, som handler om 
at blive mor. Det kan for eksempel være om sund mad for 
mor og baby, vuggeviser, om at have sit barn i vuggestue 
eller dagpleje eller andet du har lyst til og brug for at 
beskæftige dig med.
 Men først og fremmest skal I sammen dele forventninger 
til jeres nye status som mødre eller kommende mødre.

På møderne vil der være 2 værtinder, som hedder Gyvel og 
Sooda, de varter op og hjælper med at få snakken i gang. 
Der er ammepude, puslebord og babylegetøj.

Vi mødes i anemonen, Byparken 42 1.th.
Mandag den 12. april kl. 10.30-12.30
Mandag den 26. april kl. 10.30-12.30
Mandag den 10. maj kl. 10.30-12.30
Mandag den 31. maj kl. 10.30-12.30
Mandag den 14. juni kl. 10.30-12.30

Så kom og vær med. Du kan også kontakte Bente Kjær tlf. 
23 38 93 69 for at høre nærmere.
Det koster ikke noget at være med.
Billede: Til venstre- Gyvel (værtinde) I midten Mimi med 

Shergar på skødet. Til højre Karina med Iben på skødet

ALLE BEBOERE KAN BENYTTE 
ANEMONEN

Anemonen Byparken 42 1. th. 
- her er Narges mandag til torsdag fra kl. 10.30 – 13.30

Narges har kaffe og te på kanden, tid til at snakke og svare 
på spørgsmål – hvis Narges ikke kan hjælpe, ved hun hvor 
du skal henvende dig. 
I Anemonens åbningstid kan du låne en symaskine

Rikke kommer Hos Narges i Anemonen et par gange om 
ugen. Rikke fortæller at hun her møder forskellige 
mennesker, fra mange forskellige kulturer. I Anemonen kan 
vi lære af hinanden og vi har alle brug for hinanden. Rikke 
hjælper nogle af de andre kvinder med det danske sprog og 
Rikke lærer meget om andre kulturer af de kvinder der også 
opholder sig i den vigtigste del af anemonen - nemlig i 
køkkenet.

Om onsdagen bliver der produceret alverdens mad i 
anemonen: I dag er det iranerne der står for madlavningen.

For at deltage, skal man tilmelde sig senest om mandagen 
og betale 10 kr. Og man forpligter sig selvfølgelig også selv 
til at lave mad.

   Anemonen informerer
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   55 år i samme lejlighed…

Af Aina Jørgensen

På årets første forårsdag var jeg på besøg ved Else 
Nielsen som har boet i den samme lejlighed på 
Rødeledsvej i 55 år. Det er længe at bo det samme sted, 
men Else har nu valgt at flytte, og vil fremover bo på 
Aldersro.
 Der er kaffe på bordet og Else er i godt humør, og 
fortæller glad om den gang Alfred og hende fik 
lejligheden. “Det eneste minus var, at svigermor boede i 
samme opgang”, smiler Else. “Jo vi havde da tvillingerne 
da vi flyttede ind her. Selvom det kun var en 2 værelses 
lejlighed var det luksus. Vi fik nemlig eget wc!! Der hvor vi 
boede før var vi 2 familier om et, så det var da dejligt at 
kunne komme på når vi skulle. Ja, jeg ved jo godt at de 
unge griner i dag, men sådan var det altså. Vi var glade 
for vores lejlighed.” 
 Else henter lejekontrakten og viser mig den. “Se her. 
Det var mange penge dengang - 350 kr. i indskud, 25 kr. i 
foreningsandel, 10 kr. i indmeldelsesgebyr og 1,50 kr. i 
stempelpenge. Så var der huslejen på 60 kr. om måneden. 
Det var skam en dyr omgang.” 
 “Jeg flytter snart, men minderne tager jeg med mig”, 
siger Else, “dem er der mange af. Engang var der mange 
børn her, det ved du da, du var jo en af dem”, siger hun 
og smiler. “Løseligt optalt var her da 16 børn på en gang 
her i blokken. Der var nogen der havde mere en 2 børn i 
den lille lejlighed. Du skal jo huske, at den er blevet 
renoveret og gjort større siden vi flyttede ind.”
 “Der var vaskehus i kælderen som vi havde 1 uge om 
måneden. Jo jo, der kogte vi tøjet i gruekedlen, så på 
vaskebræt, skyllede det i karet, vred det godt og om 
vinteren bar vi det så op på tørreloftet. Om sommeren var 
det nemmere, der hang vi det ud på tørrestativerne på 
græsset.”
 “Der var kakkelovn dengang, men vi kunne da godt 
holde varmen om vinteren, men besværligt var det da. Det 
var dejligt da vi fik centralvarme og varmt vand i hanen! 
Der blev også lavet et baderum vi kunne benytte. Jeg var 
med i repræsentantskabet - det hed det dengang - så jeg fik 
ansvaret for nøglen til baderummet. Det kostede 1 kr. at 
låne nøglen, og det var lige meget, hvor mange der tog 
bad. Det var skam fint nok, så slap vi for at gå i 
svømmehallen hver lørdag.  Da vi fik centralvarme blev der 
2 baderum her i blokken og det var gratis!! Efter 
renoveringen har vi alle fået eget badeværelse.”
 Else smiler ved minderne. “Der var sammenhold vi 
kvinder imellem. Vi gik alle hjemme og passede vores 
børn, hjem, nå ja, og mand. Sådan er det ikke mere, heller 
ikke med sammenholdet. Jeg ved ikke hvad der er sket med 
det sociale men det er ikke det samme mere. Folk har nok i 
sig selv? Jeg har været med i Bregneklubben i mange år. 

Det er en bankoklub i Bregnegården. Det har været dejligt, 
at kunne gå der over, men det er slut nu. Jeg skal med bus 
for at komme derop, så nej, jeg tror jeg stopper. Måske 
der er en klub på aldersro jeg kan komme i. Det vil jeg 
gerne.”
 “Ååhh”, siger Else, “jeg kan huske da vi skulle vaske 
trapper selv, ja og bone dem, sikken et arbejde. Den ene 
uge min egen trappe og næste uge svigermors. Det skulle 
gøres, men vi bonede og bonede så trappen var så glat at 
vi var bange for at folk skulle falde. Det var ikke vores 
problem sagde boligforeningen, bon i bare. Dengang 
gjorde vi hvad der blev sagt.” Else griner, “det gør vi ikke 
mere…  -  det er et rengøringsfirma der vasker trapper nu, 
heldigvis. Vi havde også visevært der boede her i blokken 
dengang. Han stod tidligt op og skovlede sne om vinteren, 
alle 4 kældertrapper osv. før han cyklede på job. Ja, ja, nu 
har vi gårdmænd. De er skam søde og passer det fint, det 
er ikke det, men det var noget andet da de boede her. Det 
må ha’ været hårdt at være visevært døgnet rundt, og 
passe sit arbejde ved siden af!!” 
	 Else kikker ud af vinduet og tankerne flyver tilbage til 
mange minder.
 “Nu håber jeg at få flere at snakke med når jeg flytter. 
Men det er nu ikke kun derfor...” siger Else lidt vemodigt. 
“Min søn boede lige der ovre. Jeg kan se lejligheden hver 
gang jeg kikker ud. Han er død for et par år siden. Det gør 
ondt at se derover. Jeg kikker stadigvæk efter ham, men 
han er der ikke mere. Kommer aldrig tilbage. Det er forkert 
at børn dør før deres forældre. Jeg flytter!!” 
 “Har du aldrig tænkt på at flytte før?” spørger jeg. 
“Jo, engang eller to, men Alfred ville jo ikke, så vi blev.” 
 “Hvornår døde din mand?” “Jo, det er da mange år 
siden, det var i 81. Til en enlig var her jo plads nok! 
 “Har du aldrig tænk på at gifte dig igen?” Else ser op 
på mig, “Nej, nej, nej, - det har jeg ikke!! Det har været 
godt at bo i boligforeningen. Nu er jeg meldt ud, flytter for 
sidste gang. Min mor boede i samme blok som jeg skal bo 
i, ringen sluttes.”  
 “Se” smiler Else, “Solen, den har jeg fulgt rundt i stuen 
mange gange. Jeg kender klokken på ud fra hvad den 
skinner på her i stuen. Den kommer hele vejen rundt inden 
den går ned igen. 55 år, ja ja, nu er det slut… men ved du 
hvad, jeg starter på en frisk i en ny lejlighed, med en ny 
udsigt, et nyt solur. Jeg er 83 men solen er ældre, og den 
skinner da endnu!!!”
 Sådan sluttede min formiddag sammen med Else 
Nielsen. Mine tanker om et liv i samme lejlighed i så 
mange år er, at man ikke behøver at gå i stå fordi man 
ikke rykker sig fysisk!!! Else har ikke bare været i live på 
Rødeledsvej - hun har levet!! Og det gør hun forhåbentlig 
mange år endnu - i sit nye hjem - i sit nye liv - med den 
gamle sol i nye rammer. 
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  Nyt fra afdeling 21 - Solsikkevej

Vinter - Vinter - Vinter

Så er det blevet marts, og det har været en vinter med 
rigtig meget sne, så Alfred har haft nok at se til i afdeling 
21. Stor tak til Alfred for at vores fliser blev ryddet – fejet 
– saltet, så vi kunne færdes sikkert ude. Ok det er hans job 
vil nogle nok sige, men mange har sagt, hvor er det dejligt, 
at der så hurtig er blevet ryddet for sne.

Information!
Da den nye rygelov trådte i kraft 15 august 2007
udløste det stor debat.

En ny lovgivning som er trådt i kraft giver nok ikke debat, 
men vil sikkert bliver hilst velkommen blandt beboerne. For 
det er nu blevet afdelingsbestyrelsens pligt, at offentliggøre 
referater fra afholdte afdelingsbestyrelsesmøder og 
bestyrelsesmøder.

Referatet vil blive sat op i vitrinen, og i tørrerummet.
Det kan også læses på hjemmesiden www.svanbo.dk under 
afdeling 21.

Vi ønsker alle beboerne et godt og varmt forår.
Venlig hilsen Birgit, Hanne, Jonna

http://www.svanbo.dk
http://www.svanbo.dk
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Beboerrådgiver Bente Kjær - 2338 9369

Lægevagten - 7011 0707

Falcks nøgleservice - 7010 2030

Skovbyhus (Steen Jørgensen) - 6220 1795 / 2338 9356

Beboerhuset “Skovly” (afd 20) - 6222 3723

   Bestilling fredag mellem kl. 16 - 17

Selskabslokale i Bregnegårdsparken -  6221 0149 / 6171 0556

   Bestilling torsdag mellem kl. 16 - 18

YoySee (TV og radio)	 -	 8080 4050

TDC (Kundeservice)	 -	 8008 4040

TDC (Regninger)	 -	 8080 4045

Sydfyns Intranet	 -	 6221 2771

Alkolinien (anonym og gratis)	 -	 8033 0610

Børnetelefonen (Anonym og gratis) - 3555 5555

Alle varmemestre i SAB har telefonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00 - 9:30 På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer

Varmemester 	 -	 ring	 6221 1976 (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester)

Øvrige

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

Der afholdes bankospil i 
Skovbyhus i salen klokken 18:45 
på disse datoer 

17. marts
14. april
samt 28. april

Venlig hilsen for bestyrelsen
Birthe Frederiksen

Alle er 
Velkommen

Deadlines for SAB-Nyt i 2010

Nr. 2 - Tirsdag den 25. maj
Nr. 3 - Mandag den 13. september
Nr. 4 - Mandag den 6. december

Af hensyn til falck og brand-

væsen må der ikke stå fodtøj 

eller andet i opgangene.

Program for Bregneklubben
foråret 2010

Onsdag den 17. marts Kl. 19.00 Bingo
Onsdag den 31. marts Kl. 19.00 Bingo
Onsdag den 14. april Kl. 19.00 Bingo 
Onsdag den 28. april Kl. 19.00 Bingo
Onsdag den 5. maj Kl. 19.00 Bingo
Onsdag den 9. maj Kl. 19.00 Bingo
Onsdag den 26. maj Kl. 18.00 Stiftelsesfest
Onsdag den 2. juni Kl. 19.00 Bingo            
Onsdag den 16. juni Kl. 10.00 Udflugt

Ferie
Onsdag den 11. aug. Kl. 19.00 Bingo


