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Af Thomas Jeppesen

Håndværkerne er nu gået i gang 
med renoveringen af afdeling 12 -  
Elmevænget. Selvom der både er 
rækkehuse og etagebyggeri i 
afdelingen, har lejerne på et 
afdelingsmøde i oktober måned 
vedtaget at renoveringen med få 
undtagelser kun skal omfatte 
etagebyggeriet.

Renoveringen omfatter:
•Nye køkkener (valgfrit for 
den enkelte lejer)
•Nye badeværelser
•Etablering af 
ventilationssystem med 
genindvinding
•Udskiftning af de tekniske 
installationer

•Nyt tag samt efterisolering på 
loftet
•Nye fjernvarmerør på en del 
af forsyningslinjen
•Isolering af den ene gavl 
(den anden gavl er tidligere 
blevet isoleret)
•Nye gade- og entredøre, 
samt etablering af port-telefon 
system
•Nyt låsesystem
•Udskiftning af 
radiatortermostater i 
rækkehusene

Renoveringen beløber sig til 14 
millioner kroner, svarende til 
390.000 pr. lejemål.

Renovering forventes afsluttet i 
slutningen af april måned.

Renoveringen af afdeling 12 – Elmevænget

Deadline for næste nummer 

af SAB-Nyt er

mandag den 6. juni
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Formandens klumme
Af John Andersen - Formand

Min klumme vil denne gang omhandle 
tre vigtige emner. For det første, at vi 
ikke i denne omgang kommer til at 
bygge seniorboliger. For det andet den 
store renovering i Hømarken, og sidst 
men ikke mindst den i gang værende 
renovering af Elmevænget.
 Men først har jeg lige lyst til at 
fortælle at vi nu hvor vi er kommet godt 
og vel ind i det nye år, har afholdt det 
første formandsmøde i 2011. Det glæder 
mig, at der var et stort fremmøde. Det 
fortæller mig, at de forskellige 
afdelingsformænd er interesseret i at 
udveksle erfaringer med andre 
afdelinger, samt at man har mulighed for 
at høre andres synspunkter på noget der 
måske skal være nye tiltag.

1. Seniorboliger
Angående de kære seniorboliger som 
jeg op til flere gange har omtalt på dette 
sted, må vi desværre konstatere at SAB 
alligevel ikke stod først i køen, da der 
skulle vælges boligforening til nybyggeri 
i Svendborg Kommune. Men, men, vi er 
ikke skruet sådan sammen at vi dermed 
har opgivet tanken om at bygge 
seniorboliger. Udfordringen er – som 
alle formentlig er klar over – at 
Svendborg kommune fattes penge. Det 
betyder at de ikke i øjeblikket har råd til 
at give de 14 % i tilskud til nybyggeri, 
som de er forpligtiget til ifølge 
lovgivningen. Derfor overvejer vi lige 
hvorledes vi eventuelt kan kommer 
videre.

2. Renoveringen i Hømarken
Men jeg vil da også lige komme med 
noget rigtigt positivt. Nu er 
godkendelsen fra Landsbyggefonden 

endelig landet hos SAB. Indrømmet, det 
har været en meget lang ventetid, men 
heldigvis har vi ikke ligget stille. Nu hvor 
det endelige tilsagn om støtte på næsten 
en halv milliard er kommet, er vi allerede 
så langt i planlægningen, at rådgiverne 
nu forventer at kunne sætte arbejdet i 
gang i august eller september måned. 
Arbejdsgrupperne i afdeling 16 – 
Skovparken omkring køkkener, 
badeværelser, indgangspartier og 
sammenlægning af lejemål har allerede 
afsluttet deres arbejde. 
 Det jeg har fået oplyst er, at alle 
mere eller mindre føler, at det har været 
spændende at deltage i, og at det et 
langt stykke af vejen har været muligt at 
imødekomme beboernes forskellige 
ønsker. 

3. Renovering af Elmevænget
Her til sidst kan jeg oplyse om at 
Elmevænget er ved at få en kærlig hånd. 
Renoveringen af denne afdeling betyder, 
at vi nu efterhånden har fået renoveret 
de fleste afdelinger, og at vi derved er 
ved at have en rigtig god standard på 
alle vores boliger.

Kolofon
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Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Tlf: 6221 1976
Fax: 6220 1010
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årligt til alle lejere. Gengivelse af 
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Forslag til artikler, læserbreve etc. 
til næste nummer, skal fremsendes 
til redaktionen senest mandag 
den 6. juni 2011 – gerne pr. mail 
til:

sabnyt@svanbo.dk
 - eller pr. post til:

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

Ny organisation i SAB

Organisationsbestyrelsen besluttede på et møde den 17. 
februar 2011 en organisationsændring, der betyder at 
Thomas Jeppesen udnævnes til Administrationschef med 
ansvar for Udlejning, Bogholderi, IT og Information.

”Udnævnelsen sker som et led i den løbende modernisering 
af organisationen”, siger direktør Jørgen Berg Jensen og 
fortsætter, ”der er ingen tvivl om at den halve milliard vi nu 
skal i gang med at renovere for ude i Hømarken, også vil 
stille flere krav til det administrative personale – det er også 
i det lys organisationsændringen skal ses.”

Thomas Jeppesen vil fortsat være redaktør af SAB-Nyt.
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Af Thomas Jeppesen

Fredag den 27. februar udkom det første nummer af 
Byggeavisen – Hømarken. Af avisen fremgår det blandt 
andet, at de arbejdsgrupper i afdeling 16 - Skovparken, hvor 
lejerne sidder med – se figuren til højre – nu har færdiggjort 
deres arbejde. Inden ret længe indkaldes arbejdsgrupperne 
i afdeling 14 – Byparken til de første møder. Hvis man er 
interesseret i at deltage i dette arbejde, kan man henvende 
sig til beboerkonsulent Bente Kjær i Anemonen Byparken 
42 – eller ringe på nummer 2338 9369.
 Det oplyses endvidere at planlægningen kører for 
fuld damp, og at arbejdet forventes sat i gang i 
august eller september måned 2011, hvor også de 
første lejere kortvarigt skal genhuses.

Information via nettet
Boligforeningen arbejder på etableringen af et web-site, 
et såkaldt projektweb, hvor lejerne kan få adgang til 
mere detaljerede tidsplaner, åbne referater og så 
videre.

Byggeavisen – Hømarken forventes at udkomme 
regelmæssigt i hele projektperioden – det vil sige i 
hvert fald de næste par år.

 Første nummer af Byggeavisen – Hømarken

HELHEDSPLAN

Helhedsplanen ventes at række over en periode på 2 år. Hvornår jeres område
berøres er del i den løbende planlægning. Vi kontakter jer.

1. Arbejdsgrupper / Teknikere færdiggør planlægningen
2. Rundgang til husstande og gennemgang af løsningsforslag
3. Planlægning af genhusning
4. Fastsættelse af tidspunkt for igangsættelse
5. Løbende igangsættelse af de forskellige områder

i gea

Bade-
værelser

Sammen-
lægning/

nedlæggelse af 
lejligheder

Køkkener

Indgangs-
partier

Ude-
arealer

JERES VALG!
Vælg mellem STANDART

eller ALTERNATIVE modeller 

til ombygningen. Løsnings- 

modellerne er udarbejdet af 

de 5 arbejdsgrupper

Den grundlæggende renovering er teknikernes og
rådgiveres ansvar. Denne har beboerene ikke indflydelse på:

Alm. Renovering

Byggeskader

Kloak

Genopretning

Det sidste møde i arbejdsgruppen i afdeling 16. Gruppens forslag lever nu videre i det store renoveringsprojekt.
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Af Thomas Jeppesen

Fra og med den 1. februar har Svendborg Andels-
Boligforening indgået en aftale med Midtfyns Totalservice om 
pasning af vagttelefonen udenfor normal arbejdstid – det vil 
sige aften, nat og weekender.

”Vi har vurderet at vi samlet set både får en bedre og 
billigere løsning ved at indgå en ny kontrakt med en ny 
partner” udtaler inspektør John Tofting til SAB-Nyt.

Vagtlinjen (eller akut-linjen som den også kaldes) skal kun 
benyttes i forbindelse med akut opståede fejl, for eksempel:

•Ingen varme i hele lejligheden
•Brud på vandforsyningen

•Brud på varmeforsyningen
•Stoppede faldstammer
•Manglende strøm i hele lejligheden 

Vagtordning kaldes ved at ringe til boligforeningens 
hovednummer 6221 1976 og vælge 1 for akuthjælp.

Vagtordningen kan IKKE bruges til:
•Dryppende vandhaner
•Løbende toiletter
•Manglende varme på enkeltstående radiatorer
•Skiftning af sikringer

I disse tilfælde er det fortsat sådan, at man på alle tider af 
døgnet kan aflevere en besked til varmemesteren i afdelingen 
ved at ringe på boligforeningens hovednummer 6221 1976 
og vælge 3 for varmemester i menuen.

   Nyt vagt-telefon selskab

   Vand- og Varmeregnskaber - nye regler for afdragsordninger

Af Thomas Jeppesen

Boligforeningens administration er i disse uger ved at afslutte 
de vand- og varmeregnskaber, hvor perioden afsluttes den 
31. januar. I den forbindelse der det blevet besluttet at 
eventuelle efterbetalinger maksimalt kan afdrages over tre 
måneder.

De nye regler er indført for at sikre boligforeningen - og det 
vil i denne sammenhæng sige de øvrige lejere - imod tab.

	 Duft - en aromatisk dukketeaterforestilling for de mindste

Torsdag d. 5. maj vil den flotte teaterbus fra 
Teater 83 holde ved Skovbyhus hele dagen. 
Det er Svendborg Bibliotek, der arrangerer 
teater for områdets børn.
 
Om formiddagen er der 2  forestillinger for 
institutioner og om eftermiddagen kl. 15.00 er 
der en familieforestilling.

For alle forestillinger gælder det, at man skal 
have aftalt adgang med Svendborg Bibliotek. 

Gratis billetter fås på børnebiblioteket fra d. 
26 april. 

 Hilsen Helle og Hanne

Deadline for næste nummer 
af SAB-Nyt er

mandag den 6. juni
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 Politiet træffes nu i Anemonen

Som noget nyt kan du fremover også træffe politiet i den 
åbne rådgivning torsdage mellem kl. 14 og 16.

Det vil primært være Kaj Kruse der vil være her – dog 
ikke som i gamle dage hvor han var nærbetjent.

Kaj vil gå en tur i området og tage sig af politimæssige 
opgaver.

Hvis Kaj ikke lige er i Rådgivningen når du kommer, vil vi 
ringe efter ham og han kan være fremme i løbet af fem 
minutter.

Fra venstre er det Kaj Kruse, UU-Vejleder Anders Stricker, Erling 
Johansen fra Borgerservice i Svendborg Kommune, 
Beboerkonsulent Bente Kjær og tolk Abdellatif Alhamoumi

   UU-Center Sydfyn træffes også i Anemonen

Af Anders Stricker, 
vejleder i UU-Center Sydfyn

UU-Center Sydfyn er vejledningscentret for alle unge i de 
ældste klasser i grundskolen og indtil det fyldte 25. år. UU-
Center Sydfyn vejleder de unge om uddannelse og erhverv.

•Er du under 25 år og ikke startet på en 
ungdomsuddannelse?
•Har du afbrudt en ungdomsuddannelse?
•Har du fortrudt dit valg og har behov for at høre om 
andre uddannelser?

•Er du i tvivl om hvor og hvordan man kan søge ind på 
en uddannelse?
•eller vil du bare gerne høre om hvilke 
uddannelsesmuligheder du har?

 
... så er du meget velkommen til at komme og besøge mig i 
Anemonen, hvor jeg vil sidde hver torsdag kl 14-16. 

Det kan også være en god ide at kigge på UU-center 
Sydfyns hjemmeside på www.uucenter-sydfyn.dk hvor du kan 
finde mange nyttige oplysninger om vejledning og 
ungdomsuddannelser

I Anemonen - Hos Narges, Byparken 42 1.Th, 
starter Birgit Foli bytning af børnetøj. 

Har du brugt børnetøj i alderen 0-10 år, du 
gerne vil af med, kan det afleveres i Anemonen i 
den daglige åbningstid. (mandag - torsdag kl. 
10.30-13.30)

Mangler du børnetøj (størrelse 0-10 år), kan du 
komme onsdage fra kl. 11.00 – 13.00, så vil 
Birgit vise hvad hun kan tilbyde.

I Anemonen byder vi velkommen til Birgit, og vi 
glæder os til samarbejdet.

   Bytte børnetøj

Birgit Foli har børnetøjet klar til byt...
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Den åbne rådgivning i anemonen

Her kan du stille spørgsmål til medarbejdere fra 
Borgerservice og Jobcentret
 Du kan også få udleveret relevante blanketter og 
hjælp, og du  kan få oplyst om du får den boligsikring du 
er berettiget til
 Du kan også få råd og vejledning af en sagsbehandler 
fra familieafdelingen eller en SSP-konsulent

Byparken 42, 2. th.
Torsdage fra kl. 14.00 – 16.00

Kan du træffe:
•VUC (Dansk- og ordblindeundervisning)
•UU-Vejleder (Forældre- og ungevejledning)
•Familieafdelingen
•SSP-konsulent
•Borgerservice
•Jobcenteret
•Politiet

   Anemonen informerer

Anemonen - Hos Narges

Åben mandag til torsdag fra kl. 10.30 – 13.30 

Fredag er der gåklub. Vi mødes foran Byparken 42 
kl. 10:00. Der er mulighed for at gå både en lang og 
en kort tur. Alle er velkommen - også til at drikke en 
kop kaffe eller te bagefter.

Kig forbi – Narges og Banafsheh har kaffe og te på 
kanden og tid til en snak og lidt hygge.

Anemonens telefonnummer: 30 17 66 21

Mamamia

Mamamia – mødregruppen fortsætter. Er du gravid – 

eller har du født inden for de sidste 6 måneder og har 

du lyst til at møde andre nybagte mødre, så kontakt 

beboerkonsulent Bente Kjær på tlf. 23 38 93 69. 

   Sommerferie i Hømarken

Af Bente Kjær - Beboerkonsulent 
i Svendborg Andels-Boligforening 

Der bliver igen i år arrangeret en sommerferie uge for børn i 
alderen 9 – 16 år
I uge 26 daglig fra kl. 10.00 – 15.00
Der bliver tilbudt deltagelse i basket – dans – indspilning af 
din egen cd

Der kommer 2 instruktører fra Svendborg Basket Club – 
Jonathan underviser i dans
Mikkel og Kristian hjælper med at skrive din egen rap sang 
og indspille cd.
Sund i Hømarken vil sammen med Hos Narges stå for den 
daglige frokostcafe.
Hvis du vil være med skal du møde op i Værestedet 
(fodboldbanen v/Hømarkskolen)

Dansk i Anemonen - kom og vær med

Undervisning i dansk læsning og skrivning hver 
torsdag i Anemonen kl. 13.00 - 15.00. 

Undervisningen er gratis. 

Vi startede i januar og slutter midt i maj. 

Du er velkommen, selv om du ikke har været med fra 
starten.

Du må gerne invitere andre interesserede med.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Maja Legaard    Dorthe Bruhn Ullegård
Lærer, VUC         Uddannelsesvejleder, VUC 
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Af Thomas Jeppesen

Kampagne om vejstøj i almene boliger
I en ny kommunikationskampagne vil Landsbyggefonden, 
Socialministeriet og Miljøministeriet sætte fokus på 
bekæmpelse af vejstøj i den almene boligsektor. 
 Formålet med kampagnen er at informere beboere og 
ledelse i boligorganisationer om, at vejstøj kan have store 
konsekvenser for helbred og livskvalitet, og at der er flere 
gode metoder til at dæmpe støjen, når en afdeling alligevel 
skal i gang med at renovere. 
 Læs mere om kampagnen på roligbolig.dk

_______________________

Skab debat og udvikling i afdelingen
Udvikling af beboerdemokratiet er en løbende proces, og 
forandringerne kommer ikke af sig selv! BL’s 
uddannelsesafdeling har udviklet en række redskaber, som 
kan hjælpe afdelingsbestyrelserne med at skabe debat og 
udvikling i afdelingerne. Redskaberne er lige til at gå til for 
en afdelingsbestyrelse. Det er hjælp til selvhjælp, og de 
forskellige redskaber kan benyttes uafhængigt af hinanden - 
alt efter ønsker og behov.

Afdelingsbestyrelsens værktøjskasse
Redskaberne er samlet i en ”værktøjskasse” som indeholder:
- 3 debatspil med hver sit tema (afdelingsmødet, trivsel i 
afdelingen og beboerdemokrati) 
- 25 handlekort med ideer til aktiviteter i afdelingen 
- Diverse skabeloner og forslag til skrivelser 

Yderligere information og pris 
Afdelingsbestyrelsens værktøjskasse koster 425 kr. (inkl. 
moms) og kan rekvireres fra BL via boligforeningens 
administration.

_______________________

Ny Definition af ordet Getto
Den 22. december 2010 vedtog folketinget en ændring af 
Almenboligloven, der blandt andet indfører en definition af 
begrebet Getto. 
 I Almenboliglovens §61a defineres ”Getto” som et 
sammenhængende boligområde, hvor der bor mindst 1.000 
beboere, og som opfylder mindst to af følgende kriterier: 

•Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke 
vestlige lande overstiger 50 pct. 
•Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct i 
gennemsnit over de seneste 4 år. 
•Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 
beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, 
opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. 

At der nu også rent lovgivningsmæssigt opereres med en 
gettodefinition har ikke ændret ved, at to afdelinger i 
Svendborg Andels-Boligforening, nemlig Skovparken og 
Byparken stadigvæk optræder på Socialministeriets liste over 
gettoområder i Danmark.

	 Kort og godt

 To Journalist-studerende har lavet website om Hømarken

Af Thomas Jeppesen 

To journalist-studerende fra Danmarks Medie og 
journalisthøjskole Maria Wind Retoft og Maj Weise 
Christiansen har som et led i en opgave på 7. semester lavet 
et flot site under titlen ”By- og Skovparken – portræt af en 
bydel”. 
 De to studerende skriver selv om projektet ”Regeringen 
har udnævnt By- og Skovparken som en af i alt 29 ghettoer i 
Danmark. Men hvem er det egentlig, der bor i området? Og 
hvordan er det at bo der? Her på siden kan du læse om livet 
i By- og Skovparken i Svendborg.”
 De to studerende oplyser til SAB-Nyt, at sitet vil være 
online en tid fremover, men at de ikke længere producerer 
nyt indhold. Du kan se videoklip, billeder læse interview med beboerne 

og reportager fra Hømarken på denne adresse:
http://mariawindretoft.dk/byogskovparken/
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Af Aina Jørgensen

Vi har erfaret, at der stadigvæk er tvivl om, hvilke regler der 
gælder for ventelisterne. Hvilke lejemål er man som enlig 
berettiget til at få? Skal man have børn for at få en stor 
lejlighed? Hvis ja, så hvor mange rum pr. barn osv. 
 Alle de spørgsmål får jeg tit stillet, og det samme gør de 
på kontoret. 
 Jeg vil i det følgende forsøge at klargøre de ”nye” regler. 

Reglerne kort 
Om man har krav på en lejlighed afhænger ikke længere af 
hvor mange der er tilknyttet lejemålet. Man kan altså godt 
som enlig få en stor lejlighed. Om man er berettiget 
afhænger udelukkende af medlemsnummeret og den 
nuværende bopæl.

1. Søger du en anden bolig i den afdeling hvor du allerede 
bor, er du på venteliste nr. 1. uanset om andre der ikke 
bor i afdelingen har et lavere nummer vil du få tilbudt 
lejemålet først! I afdelingen vil den med det laveste 
nummer få tilbuddet, uanset hvor mange der er tilknyttet 
lejemålet. 

2. Søger du en lejlighed i en anden afdeling vil du være 
berettiget til alle lejemål uanset størrelse og uafhængig af 
hvor mange der er i husstanden. Du vil få lejligheden 
tilbudt før de som bor uden for boligforeningen, men efter 
de som allerede bor i afdelingen.

3. De som har et medlemsnummer, men som ikke i forvejen 
bor i foreningen kommer i sidste række til alle ledige 
lejemål uanset deres medlemsnummer. Fra denne liste 
tildeles ledige boliger også til medlemmet med det laveste 
nummer.

Jeg håber dette er overskueligt at læse, det betyder at vi 
ikke længere skal have børnene før man kan få en større 
lejlighed. 
 Jeg husker godt før i tiden, hvor man måtte stable 
etagesenge op i en 2 værelses lejlighed fordi man skulle 
have børnene før man kunne få pladsen til dem. Sådan er 
det heldigvis ikke længere. Tiderne ændrer sig og vi får alle 
behov for mere plads.
 Selvom man bor alene kan man godt have behov for at 
flytte til en større lejlighed – jeg bor i en 3 værelses alene, 
og har bestemt ikke for meget plads! 
 Man skal bare huske at man som enlig ikke får 
boligsikring / ydelse til mere end de ca. 66 kvadratmeter! 
Ligeledes vil de ”overflødige” kvadratmeter blive modregnet 
et evt. varmetilskud. Det kan selvfølgelig afholde nogen fra 
den dyrere husleje, men disse regler - om boligsikring, 
varmehjælp og så videre er uændret.

Kommunal anvisningsret
Helt udenfor de gældende regler i boligforeningen har 
kommunen stadig råderet over et vist antal lejemål, og kan 
derfor frit råde over en lejlighed du efter vores egne regler 
måtte være berettiget til!

 For at opnå en lejlighed skal man selvfølgelig have et 
medlemsnummer. Det er ikke længere sådan at man melder 
sig ind og så gælder det for livet – nej den sikkerhed er væk!
 Hvert år skal man betale et gebyr for at bevare sit 
medlemsskab. Opkrævningerne bliver sendt ud en gang om 
året, så der skulle være en mulighed for at huske at forny 
medlemskabet. 
 Betaler man ikke bliver man slettet som medlem af 
foreningen, men naturligvis ikke opsagt af lejemålet. Man 
kan altså godt bo i SAB uden at være medlem! Men så 
gælder alle de regler jeg her har skrevet om ikke! 
 Man er helt uden for betragtning til nyt lejemål, man er 
igen bagerst i køen – medmindre man melder sig ind igen, 
så er man på ny med i kampen om de bedste lejligheder, 
men altså med et nyt og højere medlemsnummer - ifølge 
overnævnte regler!
 For at melde sig ind i boligforeningen skal man være fyldt 
15 år.
 Forvirret? - Forhåbentlig ikke. Det er egentlig meget enkelt 
– spørg på kontoret… de vil gerne hjælpe.

 Hvilket lejemål er du berettiget til.

Fakta

I starten af marts måned har 2.700 medlemmer 
betalt det nye ajourføringsgebyr på 150,- kr. 
Boligforeningen har besluttet at gebyret udover at 
dække medlemskabet i et år, også giver ret til at 
blive skrevet på ventelisten til en bolig.

Det samlede antal medlemmer i Svendborg Andels-
Boligforening er opgjort til 3.300

Me
dle

m
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   Generalforsamling i Støtteforeningen venner af Skovbyhus

   Afdeling 21 - Solsikkevej

Information!!!

Vinteren kom med meget sne – frost, og gårdmændene 
havde nok at se til med at rydde sne, så vi beboere kunne 
komme ud, og det gjorde de rigtigt fint.
Så blev det marts, og kalenderen siger forår.
Erantis – vintergæk titter op af sneen, dejligt at se.

Forårshilsen bestyrelsen
Morten, Birgit, Jonna

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Støtteforeningen 
Venner af Skovbyhus

Onsdag den 6. april 2011 kl. 19:00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formands beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Vedtægtsændringer
6. Valg til bestyrelsen
 På valg:
	 Edithe Hansen
	 Birthe Frederiksen
	 Valg af suppleanter
	 Revisorer
7. Eventuelt

Indkomne forslag til ændring af vedtægterne skal være 
afleveret senest den 30. marts 2011 til formanden:
Birthe Frederiksen
Marslevvej 21, st. tv.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

I afdeling 14 & 16 afhentes der storskrald den 2. torsdag i hver måned.

Næste gang den 14. april, den 12. maj og den 9. juni
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Af Erling Sørensen, formand 

Jeg har et ønske om, at vi beboere kunne samles til nogle 
fælles aktiviteter, og tager initiativet til her i SAB-Nyt at 
spørge:

Er der interesse for, at vi starter en månedlig kortaften, hvor 
vi kan spille whist?

Det vil foregå i lokalerne på Strynøvej. Jeg kan kontaktes på 
tlf. 25 78 55 00.

Ros til gårdmændene
Derudover stor ros til vore gårdmænd, Henrik, Randi og 
Verner, som virkelig har sans for at passe vore 
udendørsarealer.

Når der har været sne, har de fra tidlig morgen ryddet 
gange og stiarealer, så vi kan færdes.

De beskærer vore træer og buske, passer vore græsplæner, 
rydder op, så vore udendørsarealer fremstår som hyggelige 
rammer om vore boliger.

 Afdeling 7 – St. Byhavevej

Af Erling Sørensen 

Boligselskabernes Landsforening afholdte den 4. og 5. marts 
et kursus om råderet for medlemmer af afdelingsbestyrelser. 
Fra Svendborg Andels-Boligforening deltog blandt andre 
Erling Tetsche Sørensen, der er formand i afdeling 7 – St. 
Byhavevej.

Erling gennemgår nedenfor kort råderetten, og de 
forskellige begreber og ordninger der knytter sig hertil. 

Råderet handler om:
•Større frihed
•Større fleksibilitet
•Flere individuelle hensyn
•Styrket engagement og bokvalitet - Et kvalitetsmæssigt 
løft skal gøre boligerne attraktive for en bredere kreds.

Lovgrundlaget:
•Lov om leje af almene boliger kapitel 8, §§ 35-42
•Bekendtgørelse om drift af almene boliger kapitel 18, § 
81-94
•Lov om almene boliger § 37 b (kollektiv råderet)

Mange muligheder for forbedringer og forandringer:
Finansieret af lejeren:Individuelle forbedringer (inde-råderet)
Individuelle forandringer inde – aftales med 
administrationen.
Forbedringer/forandringer ude – afdelingsmødet beslutter.
Hårde hvidevarer – installationsret.
Finansieret via afdelingen: Kollektive forbedringer – samtlige 
boliger forbedres.
Kollektiv råderet - enkelte boliger forbedres, bestemte 
forbedringer, frivilligt.

Forbedringer:
Lejeren har ret til at lave alle former for forbedringer, og få 
godtgørelse ved fraflytning.

Gælder arbejder i 
alle rum (køkken, 
bad, entre, værelser).

Gælder ikke hårde 
hvidevarer.

Forandringer:
Forandringsarbejder skal aftales individuelt mellem lejer og 
boligorganisation.

Forandringsarbejder giver ikke ret til godtgørelse ved 
fraflytning.

Individuel råderet inde i boligen: 
Særlige regler om skillevægge:
Lejeren har ret til at opsætte – flytte eller fjerne ikke-
bærende skillevægge, der ikke kan kræves reetableret.

Forandringsarbejder giver ikke ret til godtgørelse, men det 
gør forbedringsarbejder til gengæld.

Er der interesse for, at vi i fællesskab gennemgår RÅDERET - 
så giv mig et kald på tlf. 25 78 55 00, eller en meddelelse i 
min postkasse: St. Byhavevej 5 – st. th.

Jeg vil så forsøge at låne lokalerne på Strynøvej til et fælles 
beboermøde med mere orientering og materiale.

 Kursus om råderet

Hvis du ønsker at gøre brug 
af råderetten, men er i tvivl 
om hvordan reglerne skal 
forstås, er du altid 
velkommen til at kontakte 
administrationen.

Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er
mandag den 6. juni
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Af Jørgen Jørgensen
Afgået medlem af 
organisationsbestyrelsen 

Sådan går det jo næppe, selvom klimaet bliver lidt varmere. 
Billedet er fra Oslob, Cebu, Filippinerne, et lille stykke inde i 
bjergene, men grunden til at jeg bruger det under denne 
overskrift skal findes lidt tættere på kysten.

Her så jeg et opslag på det lokale kontor for elforsyningen i 
området, hvor man indbød medlemmerne til at stemme for 
eller imod et salg af den lokale elforsyning til et privat 
elselskab. Elforsyningen i området er et kooperativ, noget 
der meget vel kan sammenlignes med vores 
andelsboligforening - medlemmerne har altså noget at skulle 
have sagt.

Nå, tænkte jeg - hvorfor skulle man dog sælge? En privat 
operatør vil selvfølgelig gå efter øget profit - og den kan jo 
kun komme fra forbrugerne?

Så jeg spurgte rundt omkring hos de, som jeg opfattede 
som mest politisk interesserede. Ikke mange, måske bare 7 
personer fra området, hvoriblandt mindst en havde stillet op 
til det lokale byråd mindst en gang.

Ingen af dem kendte til opslaget, ingen af dem kendte til 
afstemningen, men når jeg spurgte dem om hvilken vej, de 
regnede med at priserne ville gå, hvis en privat operatør 
overtog, svarede alle som en: Op!

Men ingen af dem havde stemt ved afstemningen.

Det sker heldigvis ikke på vores afdelingsmøder i SAB! 
Jeg vil dog alligevel igen opfordre folk til at melde sig til 
afdelingsbestyrelser og siden, hvis man fatter interessen, stille 
op til hovedbestyrelsen.

Det er vigtigt, så SAB får en jævn udskiftning i diverse 
bestyrelser, dels så folk ikke kører trætte og dels så 
repræsentantskabet og afdelingsmøderne altid har følelsen 
af at der er nyvalgte, vågne vagthunde i bestyrelserne. Det 
er ligeså vigtigt som alle de åbne referater, man kan tænke 
sig.

Og så til dramatikken i hovedbestyrelsen!
Dramatikken kan være svær at få øje på – i hvert fald ifølge 
referaterne.

Jeg har været med til at stemme ganske få gange - ellers har 
alle beslutninger været enstemmige. Men der har altid været 
en livlig debat om emnerne og der er blevet stillet mange 
spørgsmål. 

Valg, som jeg har foretaget i mit liv, har nu flyttet mig til 
Sverige, og min plads i hovedbestyrelsen overtages af Sten 

Mørk, der er formand for afdeling 10 - Struebjerg og 17 - 
Svendborg Bo. 

Min plads i bestyrelsen for afdeling 9 besættes på det 
førstkommende ordinære afdelingsmøde. 

Jeg er fremover at finde her:
Sadelmakarebyn 2C, lgh 211,
21140 Malmoe, Sverige
tlf: +46720035566
email: jgj@barskdata.net

og paa nettet her: http://barskdata.net
og her: http://vaerftbisse.dk

 SAB årgang 2025?

Du kan også læse SAB-Nyt på 

www.svanbo.dk

Jørgen Jørgensen holder pt. ferie i Felippinerne -Billedet øverst 
er taget inde i bjergene Oslob, Cebu.
Billede nedenfor er et vue udover selvsamme bjerge - ud mod 
kysten



12

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)	 -	 8080 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 

16. & 30. marts
13. & 27. april
11. & 25. maj
8. & 22. juni

Venlig hilsen for bestyrelsen
Birthe Frederiksen

Alle er 
Velkommen

Deadlines for SAB-Nyt i 2011

Nr. 2 - Mandag den 6. juni
Nr. 3 - Mandag den 12. september
Nr. 4 - Mandag den 5. december

Af hensyn til Falck og Brandvæsen må der ikke 

stå fodtøj eller andet i opgangene.

Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er
mandag den 6. juni

Åbningstider i Skovbyhus

Mandag kl.: 09:00 – 15:00
Tirsdag kl.: 09:00 – 15:00
Onsdag kl.: 09:00 – 14:30
Torsdag kl.:  10:00 – 18:00
Fredag kl.:  09:00 – 13:00


