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Elektronisk flyttesyn

Boligforeningen har anskaffet 

et nyt elektronisk system til 

f lyttesyn - iSyn, der tages i 

brug i juni. Læs artiklen på side 

4 inde i bladet.

Status på renovering
 

Hømarkens renovering skrider 

frem, både med påbegyndt 

arbejde nye steder og færdig-

gørelse andre. Læs mere på side 

3 inde i bladet.

4 3 23

25 år i boligforenigen
 
Harry Jørgensen kunne fejres 

som 25 års jubilar i boligfor-

eningen.  Læs mere på side 5 

inde i bladet.
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SAB -Nyt

SAB har trykt 

en kogebog til

lejerne i 

Hømarken.

Læs mere på side 6 

inde i bladet.
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FORMANDENS KLUMME
Af John Andersen – Formand

Jeg har de sidste par gange i min klumme om-
talt renoveringen i Hømark-området. Det vil 
jeg også indledningsvis tillade mig at gøre 
denne gang.

Nu er vi kommet godt i gang med både afde-
ling 16 - Skovparken og 14 - Byparken, og den 
tilbagemelding jeg har fået, har været meget 
positiv vedrørende den oplevelse folk har, når 
de flytter tilbage i deres lejemål.

Det er til stor glæde for boligforeningen med 
sådanne meddelelser, da det viser, at vi lever 
op til det mål, vi havde sat os vedrørende re-
noveringen. Men det kan jo ikke undgås, at 
der altid vil være en del problemstillinger, 
man skal forholde sig til løbene igennem så-
dan et stort projekt, og derfor er jeg glad for, 
at vi i boligforeningen har dygtige ansatte, 
som gør alt hvad de kan for, at løse de proble-
mer, som måtte komme for vores beboere, på 
den bedste måde. 

Jeg kan også oplyse, at vi har deltidsansat, en 
trivselskonsulent, hvis primære opgave det 
er at måle og følge temperaturen i boligfor-
eningen. Kort sagt at forsøge at samle mulige 
kommende problemer op inden det eskalerer.

Trivselskonsulenten som jeg hermed byder 
velkommen i SAB er Kaj Kruse, som jeg er 
overbevist om, at mange af vores lejere ken-
der i forvejen, fra han var ansat i politiet.

Ellers vil jeg oplyse jer om, at der afholdes re-
præsentantskabsmøde den 13. juni, og at der 
vil blive afholdt et formandsmøde lige efter 
sommerferien.

Jeg vil her til sidst, gerne ønske jer alle en god 
sommer

Med venlig hilsen

John Andersen

KOLOFON
UDGIVER:
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Tlf: 6221 1976
Fax: 6220 1010
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Af Kim Fink – C & W arkitekter
    
Renoveringen af Boligerne i Byparken afd. 14 er 
kommet i gang med noget besvær, og desværre 
med nogle generende mangler ved tilbageflytnin-
gen i den første opgang.

P.t. gennemføres renoveringen af den næste op-
gang, hvor man får indarbejdet de erfaringer, 
man har fået i den første, således der kan opnås 
en tilfredsstillende afslutning, og indenfor de næ-
ste par måneder vil der løbende komme flere op-
gange til, således man løbende er i gang med tre 
opgange og samlet 36 boliger.

Renoveringen af Boligerne i Skovparken afd. 16 
følger tidsplanen og man er netop blevet færdige 
med alle 9 opgange i den første enhed, hvorefter 
renoveringen af kloak- og belægningsarbejderne 
kan begynde. 

Status på renoveringen af Hømarken

P.t. er renoveringen i gang i opgangene oriente-
ret mod Marslevvej, hvor opgang 39 lige er ble-
vet færdig til indflytning, mens opgang 5 lige er 
blevet tømt for renoveringen, hvormed man er i 
gang med renovering af 9 opgange og samlet 54 
boliger, mens de gennemgående indledende arbej-
der med fundamenter for de nye ydervægge ind-
drager yderligere 4 opgange, hvor alle beboerne 
kan opleve håndværkere foran vinduerne.

Som afslutning på hele renoveringen er startskud-
det for anlægsentreprisen til over 45 mill. i hele 
Hømarken netop lydt, og i hovedtræk skal arbej-
det udføres af Hansson & Knudsen A/S med hjælp 
af AT Møller på fjernvarmedelen og Per Arsleff på 
strømpeforing af kloakledningerne. 
 
Arbejdet vil i afd. 16 begynde med kloak- og be-
lægningsarbejdet i den første enhed, hvori byg-
ningsarbejderne nu er færdige, og man er allerede 
kommet i gang med flisebelægningen på havesi-
den og man forventer afslutning i september.
 
Den gennemgående udskiftning af fjernvarme-
forsyningen i hele Hømarken vil ligeledes blive 
gennemført hen over sommeren, således drifts-
forstyrelserne minimeres mest mulig for den en-
kelte lejer, da man løbende skal lave omkoblinger 
mellem det gamle og nye ledningsnet i området.

For begge afdelinger vil der være opgange, som 
er under renovering sommeren igennem, dog vil 
aktivitetsniveauet være meget beskeden i hele 
juli måned, da de 150 håndværkere i området skal 
have afholdt deres ferie, og vi håber forsat alle 
vil udvise den store forståelse for de gener som 
renoveringen afstedkommer og ønsker alle en god 
sommer.

Der skal skiftes fjernvarmerør  
i Hømarken i afdelingerne  

12-14-16 og 21 
 

Der kan i forbindelse med arbejdet 
forekomme driftsforstyrrelser 
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Af Thomas Jeppesen
Midt i juni træder SAB endnu et stort skrift ind i 
den digitale tidsalder. Det sker når boligforenin-
gens tre inspektører starter med at lave fraflyt-
ningssyn elektronisk.

Løsningen som SAB har investeret i hedder iSyn 
og er udviklet til at afvikles trådløst via mobilt 
bredbånd på en såkaldt tablet PC med trykfølsom 
skærm – for eksempel en iPad. 

Systemet udveksler data med boligforeningens ad-
ministrationssystem, i form af stamdata på de le-
jemål, der skal synes. Synet gennemføres elektro-
nisk, og danner herefter en synsrapport, der dels 
kan præsenteres for fraflytteren på skærmen, dels 
kan fremsendes som en email til fraflytter her og 
nu. Løsningen dokumenterer synstidspunkt – her-
under modtagelsen af underskrifter, afsendelse af 
overslagspris, indhentning af tilbud på istandsæt-
telse og så videre.
Systemet ”kigger” i arkiverede notater (tilladelser, 
nøglekvittering etc.) på den fraflyttede lejer, og alt 
kan hentes frem og præsenteres på skærmen un-
der synet. 

Når synet er færdigt, og den synende inspektør (og 
den ansvarlige varmemester) skal have sat istand-
sættelsesarbejderne i gang, kan systemet både 
håndtere store og små udbud på arbejderne – og 
slå op i prisdatabaser på hyppigt anvendte typer af 
arbejder. Denne fleksibilitet sikre dels, at istand-
sættelsesarbejderne udføres billigst muligt (efter 
udbud), og sikrer samtidig fraflytter et hurtigt 
overslag over prisen for istandsættelsen.

Løsningen danner endvidere det fornødne antal 

Nyt elektronisk system til fraflyt-
ningssyn i boligforeningen skal 
være med til  at sikre en hurtige-
re behandling og istandsættelses-
arbejder til den bedst mulige pris

rekvisitioner til de relevante håndværkere og leve-
randører. Rekvisitionerne dannes i administrati-
onssystemet, hvilket gør den efterfølgende hånd-
tering af fakturaer nem, og sikrer at alt kommer 
med på flytteopgørelsen.

Fordele ved iSyn:
1. Muligheden for at sætte selv små istandsættel-
sesarbejder i udbud, hvilket sikrer en god pris.
2. Alarmer i systemet hjælper med til at tidsfrister 
bliver overholdt – for eksempel i forbindelse med 
fremsendelse af overslagspris til fraflytter.
3. Udlejningen bruger i dag en del tid på at ”pakke” 
og forberede sagerne til den synende inspektør. 
Denne tid vil blive kraftigt reduceret – og næsten 
helt forsvinde. Allerede i dag bliver stort set alle 
dokumenter vedrørende lejerne nemlig i forvejen 
scannet og arkiveret.
4. Varmemestrenes tidsforbrug i forbindelse med 
rekvirering af arbejder udover malerarbejdet re-
duceres.
5. Arbejdsprocesserne omkring fakturahåndtering 
og flytteopgørelse effektiviseres.

iSyn – elektronisk fly ttesyn
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25 år med boligforeningen

Sommerferieafløser endte som  
fastansat og nu kan 

Harry Jørgensen fejre sit  
25 års jubilæum

- og så blev jeg hængende og har nu været her i 25 
år.
 
- Da vi kom dengang som gårdmænd, var det me-
get de grønne områder vi arbejdede i. I dag er det 
mere det håndværksmæssige, og man skal være 
lidt af en altmuligmand, og have øje for det mest 
almindelige håndværksmæssige – det vil være en 
stor fordel.
 
- I min tid har jeg været med til flere spadestik 
i byggeriet i boligforeningen. Da jeg startede, var 
afd. 16 næsten lige bygget, og man var nået til 
afd. 19, hvor jeg i den første periode var afløser, 
og efter 1½ år, så fik jeg afd. 21 som gårdmand, 
og tog i den periode også uddannelse som ejen-
domsservicetekniker. Så da varmemesterordnin-
gen trådte i kraft for omkring 8 år siden, blev jeg 
varmemester i afd. 16, og det har jeg så været ind-
til nu. Men nu fortsætter jeg som varmemesteraf-
løser, og ellers tager jeg mig meget af det hånd-
værksmæssige i afdelingen, og det passer mig fint.  
 
- Her i renoveringen trækker de meget på mine er-
faringer, for jeg kender meget til tingene her, og 
kan huske mange ting. Der er jo store udfordringer 
ved renoveringen. Det er og giver en helt anden 
arbejdsgang, end vi er vant til. Men det er også det, 
der gør det spændende.
 
- Der er sket meget forandring i boligforeningen 
gennem tiden – men kun til den gode side. Her ar-
bejder man under ansvar, og det er kun et kæmpe 
plus. Så jeg befinder mig godt her, og planen er, at 
jeg fortsætter til jeg engang skal pensioneres. Det 
er da min tanke.

Af Kurt Hardi
Harry Jørgensen, der arbejder som gårdmand og 
varmemesterafløser i afdeling 16, Skovparken, 
kunne fredag den 1. juni fejre 25 års jubilæum i 
Svendborg Andels-Boligforening. 

Men det var nu ikke sådan Harry Jørgensen 
havde forestillet sig, at det skulle gå, da det 
hele startede i 1987. Her blev han nemlig an-
sat som sommerferieafløser, der normalt ville 
betyde en 4-5 ugers sommerferiejob. Men tin-
gene gik anderledes, og en tilfreds Harry Jørgen-
sen kan nu som jubilar se tilbage på 25 års an-
sættelse, som har bragt mange gode oplevelser. 

- Jeg blev ansat som sommerferieafløser til at star-
te med, fortæller Harry Jørgensen. Den gang var 
det mange unge studerende, der kom ind bare lige 
for et sommerferiejob. Sådan var det også for mig, 
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SAB trykker 
kogebog til

 lejerne i 
Hømarken

Af Thomas Jeppesen
Svendborg Andels-Boligforening trykker 1.200 ek-
semplarer af en kogebog som projektet Sunde Menne-
sker Uanset Kultur (SMUK) har lavet. Kogebogen skal 
bruges som en gave til lejerne i Hømarken i forbin-
delse med, at de kommer tilbage til en nyrenoveret 
lejlighed – blandt andet med et nyt køkken.

- Vi er stolte over at det er lykkes os både at få et sam-
arbejde med lejerne, der har deltaget i projekt SMUK, 
Svendborg Kommunens forebyggelsessekretariat 
samt rådgivere og entreprenører omkring denne ud-
givelse, siger direktør Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt 
og fortsætter med et smil. Der har i sandhed været 
mange kokke indover.

Kogebogen, der er på 64 sider er flot illustreret og in-
deholder opskrifter på såvel dansk som etnisk mad 
– ligesom såvel forretter, hovedretter, desserter og 
brød har fundet vej til spalterne.
Birthe Sørensen fra Svendborg Kommunes forebyg-
gelses-sekretariat skriver i forordet blandt andet:
 
- En del af gangene har kvinderne med etnisk mino-
ritetsbaggrund selv stået for madlavningen. De har 
således bestemt menuen og stået for den praktiske 
udførelse. I disse tilfælde har jeg skrevet ned, taget 
billeder og evt. kommet med ændringsforslag. På 
den måde har vi fået deres opskrifter på tryk. Disse 
opskrifter har jeg samlet i afsnittet ” mad fra andre 
lande”. Andre gange er det mig, der har fundet op-
skrifter frem. Her har jeg især haft fokus på sund, 
nem og forholdsvis billig hverdagsmad, tilberedt af 
gode råvarer. Opskrifterne har jeg fundet rundt om-
kring i diverse kogebøger, på nettet eller jeg har selv 
lavet dem.

Trykningen af kogebogen er sponsoreret af: 
Kuben Management A/S som har forestået bygherre-
rådgivningen og genhusningen ved renoveringen.
Rambøll som har forestået totalrådgivningen og 
ingeniørarbejdet ved renoveringen.
C&W arkitekter A/S som har forestået arkitektarbej-
det ved renoveringen.

Hansson & Knudsen A/S som har været hovedentre-
prenør for renoveringen af Skovparken
Og Svendborg Andels-Boligforening – der er Bygherre.

Fra kogebogen bringer vi opskriften på en fynsk klas-
siker – Rygeostsalat serveret med hjemmelavet groft 
knækbrød. 

Rygeostsalat
1 rygeost
1-2 spiseske græsk yoghurt
1-2 spiseske hytteost
1-2 fed hvidløg
Salt, peber
Purløg
1 bundt radiser
1. Rygeosten røres med yoghurt og hytteost efter 
smag.
2. Blandingen smages til med hvidløg, salt og pe-
ber.
3. Tilsæt skyllede og hakkede radiser.
4. Pynt med masser af klippet purløg.

Groft knækbrød
2 dl. finvalsede havregryn
1½ dl. rugmel
2 dl. hvedemel
1 dl. sesamfrø
1 dl. hørfrø
1 dl. solsikke- eller græskarkerner
1 teskefuld bagepulver
1½ teskefuld salt
2 dl. vand
½ dl olie

1. Alle de tørre ingredienser blandes i en skål.
2. Vand og olie tilsættes og dejen røres/æltes sam-
men.
3. Dejen deles i 2 lige store dele.
4. Rul hver del ud mellem 2 stk. bagepapir til ca. 
30x25 cm
5. Det øverste stykke bagepapir tages af, og dejen 
deles i ca. 20 stykker.
6. Bages ved 200 grader i 18-20 minutter
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Anemonen holder sommerferie 

Der er lukket i Anemonen, Byparken 40 st.th fra 
mandag den 16. juli til mandag den 6. august.

Den åbne rådgivning om torsdagen fra kl. 14.00 – 
16.00 er lukket i samme periode.
 
 

 

Ny pjece om Boligydelse og  
boligsikring 2012 

Den årlige folder om boligydelse og boligsikring 
er nu trykt og kan downloades fra boligforenin-
gens hjemmeside. Klik på knappen ”Værd at vide” 
og videre til ”Boligstøtte”.
 
Folderen giver beboere og boligsøgende de grund-
læggende informationer om boligstøtte. Mere de-
taljerede oplysninger om boligydelse og boligsik-
ring samt lån til indskud kan du få ved at henvende 
dig til Borgerservice i Svendborg Kommune.

Arbejdet med udearealer  
herunder flisearbejdet er  
påbegyndt flere steder

Genhusningen
Har du spørgsmål i forbindelse med genhusnin-
gen kan du henvende dig i Anemonen, Byparken40 
st.th, der i sommerferien har åbent vedrørende 
genhusning hver mandag fra kl. 11.00 – 13.00. 
Du kan også ringe på hverdage hele sommeren til 
Arne Simonsen tlf. 60 29 60 38 eller Bente Kjær 
tlf. 23 38 93 69.

Lektiecafeen holder sommerferie i skolernes som-
merferie.

Vi vil ønske alle en rigtig god sommer

Du kan også læse 
SAB-Nyt på

 www.svanbo.dk.
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Svendborg Andels - Boligforening har i samar-
bejde med Ecolab Svanemærket alle vaskerier på 
sæbe-siden. Således er du sikret det bedste vaske-
resultat med det mest miljørigtige vaskesystem.

- Det er med stor glæde, at Ecolab nu kan til-
byde Svendborg Andels-Boligforening vores sva-
nemærkede vaskesystem. Det er altid rigtigt, at 
kunne tilgodese både mennesker og ikke mindst 
vores natur, med de mest miljørigtige syste-
mer, udtaler Salgschef Steen Olesen fra Ecolab. 

- Det kan vi kun hilse velkomment, at vi som bo-
ligselskab begrænser udslippet af sæberester i na-
turen og, at vi vasker så energivenligt som muligt, 
siger John Tofting, inspektør i SAB. Dette har vi 
valgt for, at beboerne frit kan bruge vaskemidler-
ne uden at skulle bekymre sig om allergigener fra 
vaskemidler.

Svanemærket Flerkomponent system
De anlæg vi har i vaskerierne, er komplette Sva-
nemærkede flerkomponent systemer til professio-
nelle vaskerier. Hvilket betyder, at alle der anven-
der vaskerierne i afdelingen, kan vaske tøj med 
nogle af de mindst miljøbelastende produkter in-
denfor tøjvask. Dertil kommer, at man opnår en 
yderst præcis dosering. Så overforbrug, som især 
sker ved manuel dosering undgås.

Krav til svanemærket tøjvask
-Vaskemidlerne har alle et meget begrænset ind-
hold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.
-Stofferne der findes i vaskemidlerne er alle let 
nedbrydelige i naturen.
-Produkterne skal være mindst lige så effektive 
som lignende produkter på markedet.
- Besøg fra Ecolab skal ske jævnligt. Ved besøgene 
bliver anlægget kalibreret, for at sikre at doserin-

 
Fra vore leverandør af vaskepulver - 
Ecolab - har vi modtaget denne artikel 
om nye miljømærkede doseringsanlæg  
i fællesvaskerierne i SAB

Svanemærkede vaskerier
gen altid er præcis.
- Emballagen på produkterne skal ligeledes være 
miljøtilpasset.
I sidste instans havner vaskevandet i naturen. 
Derfor er det vigtigt, at alle indholdsstoffer er let 
nedbrydelige.

Svanemærket stiller endvidere krav som udeluk-
ker parfume og begrænser konserveringsmiddel. 
Det skyldes:
- At flere parfumestoffer er allergifremkaldende 
og miljøskadelige.
- Visse konserveringsmidler ophobes i miljøet.

Allergi
Ved brug af moderne vaskemaskiner og et auto-
matisk doseringsanlæg undgås overdosering. Ved 
anvendelse sammen med vaskemidlet Ecobrite 
Emulsion M forekommer der ingen sæberester 
efter vask og skyl, og faren for at udvikle allergi 
reduceres derved. ”Emulsion M” unikke sammen-
sætning gør det nemt, at skylle sæben ud af tøjet.
Hvis du i forvejen ved, at du har nemt ved at ud-
vikle allergier, bør du generelt vælge skyllemiddel 
fra, eller som SAB har gjort, vælge et uden farve 
og parfume.

Ecolab er netop nu ved at teste et vaskemiddel, der 
ved vask på 40°C fjerner husstøvmider. Et tiltag 
der også vil afhjælpe allergi.

Performance Smart
Afslutningsvis kan det siges at Ecolab også arbej-
der med et nyt system kaldet Performance Smart
Systemet går ud på, at man kan spare et skyl væk, 
hvilket giver en økonomisk gevinst, men i lige så 
høj grad en miljømæssig gevinst.
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Sund i Hømarken er et projekt, der tilbyder 

sunde aktiviteter for beboerne i Byparken og 

Skovparken - tilsammen Hømarken.

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og 

løber frem til oktober 2014.

Er du til  sport på storskærm, 
sjove familieaktiviteter eller 
kulinariske oplevelser?

Sund i Hømarken med nye sunde aktiviteter
Find flere oplysninger på www.sund-i-hømarken.dk

Nu tager vi hul på vores anden sommer i Hømar-
ken og det bliver fejret med en række aktiviteter.  
 
Så kom og vær med til Sportsarrangementer i Skov-
byhus – hvor man kan se EM i fodbold og Tour de 
France på storskærm og deltage i sjove aktiviteter.  
Arrangementerne finder sted den 11., 14. og 15. 
juni samt den 16., 18. og 19. juli.
 
Kulinarisk Sydfyn – hvor man sammen med andre 
beboere kan repræsentere Hømarken med serve-
ring af kulinariske retter fra Tyrkiet, Afghanistan 
og Iran i forbindelse med det årlige fødevaremar-
ked den 23. og 24. juni. 
 
Sommersjov – hvor børn mellem 9 og 18 år kan 
spille basket, lave mad, danse og rappe fra den 
2. juli til og med den 6. juli i Værestedet ved Ny-
markskolen.
 
Familiesjov – aktive og sjove oplevelser for børnefa-
milier  fra  Hømarken  fra  den 10. til  og  med  den 12. juli.  
Sidste dag tilbringes på Egeskov Slot
 
Vi hænger altid opslag op i opgangene, så du 
kan følge med i, hvor og hvornår tingene sker.  
Du kan også besøge vores hjemmeside på www.
sund-i-hømarken.dk for at få mere information 
om os, og det vi laver.

Så kom og vær med til Sund i Hømarkens sommeraktiviteter!

 

Skovbyhus danner blandt andet ramme om forskel-
lige sportsaktiviteter, og hvor man på storskrærm 
kan følge med i EM i fodbold og Tour de France. 
 
 
Ligesom sidste år, vil vi til efteråret afholde 
”Sund Café i Hømarken” i Skovbyhus, hvor du 
kan komme med ideer til nye aktiviteter – og 
høre mere om vores arrangementer, snuse til 
zumba, møde sjove aktiviteter for børn m.m.  
Vi håber at se lige så mange af jer som sidste år!

Sommerhilsner fra projektholdet bag  
”Sund i Hømarken”
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Beboer synsvinkel - Renovering af afd. 
14-16 – pyyyyyha

Af Grethe Jørgensen, afd. 14

Der er nogen, der siger rod, støv, larm er kaos.  Men 
det kan også være tegn på liv, arbejde og vækst. 
Og arbejde er det da - for der skal gøres rent oftere.  
Jeg har efterhånden lært at ta’ det lidt med et smil 
og et gran af humor, - det er knap så anstrengende, 
som ophobninger af galde eller surhed.
 
 

 
 

Skovparken på YouTube Video
 
Det er nu muligt at få et indblik i renoverings-
arbejdet i Skovparken. Det er ”33 Falken”, der er 
et alias for Jan Dam, der er lejer i Skovparken, og 
som følger og dokumenterer renoveringsarbejdet 
i Skovparken. Han har lavet en YouTube Video, og 
den kan nu ses på http://hømarken.dk/hort-i-ho-
marken

 

Kort og godt
i bolig foreningen

Varm hilsen til beboerne

Afdeling 21 ønsker alle en rigtig god og solrig som-
mer, samt en varm velkomst til alle nye beboere.
Hvis nogle beboere har ønske om en flagdag, så giv 
venligst besked til Birgit Foly i nr. 41.

Med venlig hilsen bestyrelsen 
 
Hanne Fay, Birgit Foly og Jonna Hansen
 
 
 
SAB får råderet over sab.dk

Det er netop lykkes Svendborg Andels-Boligfor-
ening at købe domænenavnet sab.dk af den hidti-
dige ejer Danish Agro.

- Det har stor betydning for boligforeningen at vi 
nu råder over sab.dk, siger direktør Jørgen Berg 
Jensen til SAB-Nyt og fortsætter. Det er den for-
kortelse alle kender os under, og at vi nu også kan 
præsentere os på nettet under dette navn, vil få 
stor betydning i den fremtidige markedsføring.

I den kommende tid vil boligforeningens trykte 
materiale blive opdateret – ligesom mail og inter-
netadresser vil blive ændret til sab.dk
 
 
 
Økonomikonsulent fratrådt

I sidste nummer skrev SAB-Nyt, at boligforenin-
gen tilbød gratis og uafhængig økonomisk råd-
givning til lejerne i boligforeningen ved økonomi-
konsulent Lis Rasmussen. Lis Rasmussen har fået 
og er tiltrådt en fast stilling, og er derfor fratrådt 
rådgivningen.

Boligforeningen har et ønske om, at få ordningen 
til at fortsætte med økonomisk og uafhængig råd-
givning til lejerne, og arbejder på at finde en aflø-
ser, der kan fortsætte denne service. 

Stort som småt - så modtager 
redaktionen gerne meddelelser 

og indlæg fra beboerne
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Renovationsafdelingen henstiller 
til, at man husker at pakke sit  
affald ind, og det gælder også  

askebakkerne, når der  
har været brugt grill

Afdelingsnr. Afdelingsnavn Dato

1 & 3 Nylandsvej/Rødeledsvej torsdag 23/8

4 Brydevej onsdag 29/8

5 & 6 Glentevej mandag 20/8

7 St. Byhavevej onsdag 5/9

8 Strynøvej onsdag 22/8

9 Bispeløkken mandag 10/9

10 & 17 Struebjerg/Svendborg Bo torsdag 23/8

11 Munkevænget mandag 10/9

12 Elmevænget onsdag 5/9

13 Sandalsparken mandag 10/9

14 Byparken torsdag 16/8

15 Hjortøvænge mandag 27/8

16 Skovparken tirsdag 14/8

18 Bregnegården tirsdag 28/8

19 Søsterhaven tirsdag 11/9

20 Wiggers Park torsdag 13/9

21 Solsikkevej onsdag 15/8

22 Sofielund tirsdag19/6

23 Trollemosen torsdag 21/6

24 Frøavlen torsdag 21/6

AFDELINGSMØDER 2012

 
Gårdmandsafløser ansat

Anne Hansen er blevet ansat som fast gårdmands-
afløser i afdeling 16, indtil videre frem til oktober.
- Jeg er superglad for at være her, siger Anne. Jeg 
er rigtig glad for området, og det er nogle dejlige 
beboere og gode kolleger, der er her. Det har været 
rigtig positivt at komme her.
Det er også et kendt ansigt af mange, der nu er i 
gang i afdeling 16, for Anne Hansen har tidligere 
været beskæftiget i afdelingen i en kortere perio-
de, - og er nu tilbage.
- Hun har tidligere været beskæftiget hos os her 
i afdeling 16, og hun falder godt ind, siger varme-
mester Henrik Mathiesen. Så da der skulle bruges 
én, så bad jeg om, at få Anne Hansen tilknyttet.

Renovationen 
siger: 

HUSK DET NU 

- Pak dit 
affald ind.

 I afdeling 14 & 16 afhentes der storskrald den 2. torsdag i hver måned. Næste gang 14. juni, 12. juli,  9. august og 13.  
september
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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

TELEFONNUMRE
NYTTIGE TELEFONNUMRE
Varmemester - Ring 6221 1976

(af lyt beskeden - tryk 3 for varme-

mester) Alle varmemestre i SAB har 

telefonisk træffetid alle hverdage kl. 

9:00 - 9:30 På alle øvrige tidspunkter 

kan du lægge en besked på varmeme-

sterens telefonsvarer

ØVRIGE 

Lægevagten                       7011 0707

Beboerrådgiver

Bente Kjær                         2338 9369

Trivselskonsulent

Kaj Kruse                          2338 9353

Falcks nøgleservice          7010 2030

Skovbyhus (Martin Olsen)

                       6220 1795 / 2338 9356

Beboerhuset “Skovly” (afd 20)

Bestilling fredag mellem kl. 16 - 17

                                           6222 3723

Selskabslokale i Bregnegårdsparken

Bestilling torsdag mellem kl. 16 - 18

                        6221 0149 / 6171 0556

YouSee (TV og radio)      8080 4050

TDC (Kundeservice)     8080 4040

TDC (Regninger)            8080 4045

Sydfyns Intranet    6221 2771

STOFA A/S                    8830 3030   

(mellem 08.00 og 19.00)

Vagttelefon                8830 3020   

(mellem 19.00 og 22.00)

E-mail   Benyt kontaktformularen 

på hjemmesiden: www.stofanet.dk

Alkolinien  

(Anonym og gratis)        8033 0610

Børnetelefonen

(Anonym og gratis)     3555 5555

DIVERSE
VAGT-TELEFONEN
Boligforeningens vagttelefon kan 

benyttes udenfor normal arbejdstid 

– Ring 62 21 19 76 og tryk 1 for 

akut hjælp. Du bliver nu omstil-

let til vagttelefonen – pt. Midtfyns 

Totalservice.

RYDDELIG OPGANG
Af hensyn til Falck og brandvæsen 

må der ikke stå fodtøj, poser eller 

andet i opgangene.

HJERTESTARTERE
Der er opsat hjertestartere føl-
gende steder:

- Fælleshuset i Wiggers Park
- Fælleshuset i Sofielund
- Fælleshuset i Bregnegården
-  i Skovbyhus
- og på Glentevej

NOTITSER 
DEADLINES
Deadline for næste nummer af SAB-

Nyt er mandag den 10. september 

Deadlines for SAB-Nyt i 2012

Nr. 3 - Mandag den 10. september

Nr. 4 - Mandag den 3. december

 

BANKOSPIL 
Der afholdes bankospil i Skovbyhus 

i salen kl. 18:30 på følgende datoer:

20. juni

15. og 29. august

12. og 26. september

10. og 24. oktober

7. og 21. november

5. og 19. december

Gevinster: 75, - kr.

Fra den 15. august 2012 stiger kor-

tene til 8 kr. / stk.

Der ud over er der 2 nye spil til 

10 kr. / stk.

HUSK ! Der er ikke kødvarer mere 

efter den 15. august 2012.

Venlig hilsen

Birthe Frederiksen - Formand

Deadline 

for næste nummer af 

SAB-Nyt er mandag 

den 10. september


