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Mens vi nyder de gode dage i september (mellem 
gråvejrsdagene), kan vi se tilbage på en sommer, 
hvor Danmark blev mere og mere ”som vi plejer”. 
Der blev ikke holdt sommerfester, Skt Hans og 
udflugter, som vi måske plejer at have. Men vi kom 
alligevel nærmere på en hverdag uden mundbind 
og manglende håndtryk - nogle dristede sig endda 
til et forsigtigt knus til andre end de allernærmeste.
 
Her i løbet af august - september har vi holdt afdelings-
møder med få begrænsninger og ved udgangen af 
september ophører vores midlertidige mulighed for 
at stemme med fuldmagter ved vores møder i SAB.

Tak til dem, der mødte op på afdelingsmøderne og 
gav deres mening til kende - nogle stillede endda 
op til arbejde i afdelingsbestyrelserne til gavn for 
det område, de bor i. Tillykke til både genvalgte og 
nyvalgte. I vil snarest få en invitation til et arrange-
ment den 30 oktober, hvor Søren Madsen fra BL vil 
guide os igennem en dag under overskriften ”Roller 
og Opgaver i Foreningsdemokratiet”. Håber I vil 
prioritere at deltage, så de nye kan få en god start 
og lære flere af SABs ”gamle” beboervalgte at kende.
 
I anledning af Kommunalvalget den 16. november 
vil beboerrepræsentanterne også blive inviteret til 
et vælgermøde mandag den 1. november kl 17-19. 
Her vil vi sætte emner som ”Den blandede by” og 
behovet for seniorboliger i Svendborg til debat. Fo-
reløbig har borgmesteren sagt ja tak til invitationen.
 
Fra organisationsbestyrelsen skal lyde en opfor-
dring til vores beboere om at benytte deres ret til at 
stemme ved kommunalvalget. Er man i tvivl om, 
hvor krydset skal sættes, kan man hente inspiration 

på de mange vælgermøder, der bliver arrangeret i 
løbet af efteråret.
 
På mange af årets afdelingsmøder har affald og 
udendørsarealerne været genstand for spørgsmål 
og kommentarer. 

Med hensyn til plastaffald og farligt affald har vi 
desværre ikke fået en færdig løsning endnu. Det er 
Vand og Affald, der står for at indsamle og håndte-
re alt affald i Svendborg. SAB er i dialog med Vand 
og Affald omkring de forskellige løsninger – men 
i sidste ende er det Vand & Affald, der bestemmer, 
hvordan det skal håndteres i Svendborg Kommune 
fremover. Vi må afvente deres beslutninger, før der 
kan meldes en permanent løsning ud.

Med hensyn til udearealerne er der i SAB op-
mærksomhed på, at der hen over sommeren har 
været problemer med at levere en tilfredsstillende 
standard i nogle af SABs afdelinger. Jeg vil i den 
forbindelse gerne opfordre afdelingsbestyrelsernes 
formænd, i de afdelinger, hvor standarden i år 
ikke har levet op til forventningerne, til at invitere 
varmemester/inspektør til et møde, så man både 
kan få en forklaring og sammen forhåbentlig finde 
en tilfredsstillende løsning for afdelingen. Måske 
vil medarbejderne også have nogle gode forslag til, 
hvordan man kan gøre afdelingen mere ”vedlige-
holdelsesvenlig”.
 
Nu venter et efterår og en vinter, hvor der skal gang 
i beboeraktiviteterne igen i mange afdelinger.
Mød op og tag del i fællesskabet.

Anne

Formandens  
klumme
AF ANNe JØrGeNseN
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Søsterhaven
Afdeling 19

Da jeg for noget tid siden blev spurgt om jeg ville 
skrive en artikel om Søsterhaven til SAB-Nyt,
begyndte jeg frejdigt min research og dykkede 
blandt andet ned i områdets historie .

Jeg startede med at se på beliggenheden. og her 
ser vi, at Søsterhaven ligger i Rantzausminde, på 
landsiden af Rantzausmindevej, og med en dejlig 
udsigt over lystbådehavnen og Svendborgsund.
 
Rantzausminde er opkaldt efter den holstenske 
feltherre Johan Rantzau (1492-1565), der er kendt 
og berygtet for sin indsats under Grevens Fejde 
1534-36. I 1535 kom han fra Als til Fyn, hvor han 
besejrede den lybske Flåde ved Øksnebjerg vest for 
Fyn, og gjorde Christian den 3. til herre over øen

En anden kendt person med tilknytning til 
Rantzausminde er den tyske dramatiker og digter, 
Bertolt Brecht (1898-1956), der boede i Rantzaus-
minde som politisk flygtning fra naziregimet fra 
1933-1939.

Erik Bang Boesen skriver denne gang om 
Søsterhaven i Rantzausminde

Udsigt fra Søsterhaven over Rantzausminde 
lystbådehavn og Svendborgsund

Forfatteren og debattøren Erik Bang 
Boesen er fast skribent på SAB-Nyt, 
og skriver denne gang om 
Søsterhaven  - SABs afdeling 19.

Erik har boet 27 år i SAB, og i 24 
år frem til i sommer var han aktiv i 
beboerdemokratiet, heraf  de sene-
ste 11 år  som medlem af Organisa-
tionsbestyrelsen.

Husk 
deadline til næste  

SAB-Nyt
6. december 2021

SØSTERHAVEN  |   erik BANG BoeseN SØSTERHAVEN  |   erik BANG BoeseN
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Gravhøje og gamle 
pløjespor
Omkring Rantzaus-
minde ses flere grav-
høje fra bronzeal-
deren. Ved Højensvej 
har man fundet nogle 
af de ældste pløjespor 
i Danmark, og der er 
desuden fundet grave 
fra yngre stenalder og 
et hus fra bronzeal-
deren (dog ikke bygget 
af SAB). 

Lehnskov Gods
I området ligger 
Lehnskov Gods, en 
gammel herregård, 
der nævnes første 
gang i 1412. Navnet 
Lehnskov er fra 1725 
og den var indtil 
1925 avlsgård under 
Baroniet Lehn med 
hovedsæde på Hvid-
kilde Gods, ved den 
vestlige indsejling 
til Svendborgsund i 

Egense Sogn, Sunds 
Herred. Den nuvæ-
rende hovedbygning 
er opført i 2000, og 
Lehnskov Gods er på 
267 hektar. 

Erhverv før i tiden
Af erhverv rummede 
Rantzausminde tidli-
gere to bådeværfter, et 
mosteri, en restaurant 
(Tankefuld) og flere 
værksteder.

Rantzausminde i dag
Rantzausminde er i 
dag en satellitby til 
Svendborg med 1.964 
indbyggere (2021). 

Området ligger som 
en lang smal stribe 
ud til Svendborgsund 
i Egense Sogn, der 
foruden Rantzausmin-
de omfatter Skovsbo, 
Lehnskov, Skovsbo-
strand og Tankefuld, 

fem kilometer vest for 
Svendborg. 

I byen finder man 
Rantzausminde Skole 
med 500 elever fra 0.-
9. klassetrin, en Brugs 
og Mærsk Training 
Center. Lystbåde-
havnen har ca. 300 
bådepladser, og huser 
Svendborg Sunds 
Sejlklub fra 1866, som 
er Danmarks ældste 
sejlklub.

Og her lige overfor 
lystbådehavnen ligger 
Søsterhaven, der blev 
opført af SAB i 1985 
som afdeling 19.

Søsterhaven
Søsterhaven består 
af 20 rækkehuse i 2 
plan placeret rundt 
om et fællesareal med 
legeplads og hyggelige 
siddepladser. 

Beboerne er generelt 
meget glade for at bo i 
Søsterhaven, og synes 
at deres afdeling ligger 
på den dejligste plet 
med vand og skov 
omkring sig. 

”Hak og æd”
Beboerne i Søsterha-
ven vil gerne passe 
godt på området, 
og har derfor blandt 
andet tradition for at 
holde en årlig arbejds-
weekend, hvor der 
bliver luget, hakket, 
fejet og gjort rent på  
alle fællesarealerne, 
samt malet borde- og 
bænkesæt, så de er 
klar til fælles hygge 
hele sommeren. Efter 
anstrengelserne bliver 
der spist og hygget i 
fællesskab.

Søsterhaven, der er 
opført af SAB i 1985, 
består af 20 række- 
huse i 2 plan

NR. 3
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I Aktive Boligområder har vi 
haft den bedste sommer længe! 
Vi har mødt så mange glade 
børn og voksne i boligområder-
ne, i forbindelse med somme-
rens mange aktiviteter.

Naboambassadørerne fra 
Elmevænget og Skovparken 
gik sammen om, at arrangere 
Sankt Hans i Skovparken. Det 
var en hyggelig eftermiddag i 
børnehøjde, med bål, snobrød 
og ristede skumfiduser. Bebo-
erkonsulent Bente Kjær holdt 
årets båltale om hekse og trolde 
– der blev lyttet med store ører.
 
I løbet af sommerferien har der 
været mange forskellige aktivi-
teter, blandt andet var SG-hu-
set forbi for at lave gymnastik, 
Svendborg Bibliotek lavede 
børneteater og der var Sommer-
sjov i Værestedet. Der blev sat 
gang i gamle historiske lege, 
repareret cykler, lavet seje sværd 
og andre kreative projekter.

Vi sluttede sommerferien af 
med en stor aktivitetsdag i 
Jægermarken, i samarbejde med 
Folkekirkens Tværkulturelle 
Samarbejde. Dagen bød på bue-
skydning, zumba, basketball og 

en masse andre sjove aktiviteter. 
Rigtig mange børn og voksne 
fra forskellige boligområder 
deltog, så det blev et brag af en 
festdag. 

Vi er så glade for jeres store 
opbakning og håber, at vi kan 
arrangere en aktiv sommer igen 
til næste år!

Tak for en aktiv sommer!

”Vi har mødt så mange glade børn og voksne
i boligområderne, i forbindelse med somme-

rens mange aktiviteter. ”

Sankt Hans i Skovparken

Gymnastik med SG-huset

Reparation af cykler

NR. 3
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Beboerne i Sanddalsparken nr. 
18 er nu genhuset i nr. 19, og 
flytningen er gået rigtig fint. 
Varmemesterafløser i SAB, 
Majbritt Hansen, koordinerer 
genhusningen, og fortæller at 
beboerne selv har hjulpet til 
med flytningen, og at de har 
taget godt imod deres midler-
tidige bolig. Majbritt fortæller 
videre til SAB-Nyt, at indsam-
ling af nøgler i forbindelse med 
renoveringen er gået let og 
beboerne er meget samarbejds-
villige.

Med genhusningen på plads er 
der nu fuld gang i renovering 

af køkkener og badeværelser i 
nr. 18. Udskiftning af tage samt 
ekstra isolering er gået i gang i 
både nr. 1-5 og i nr. 18, og vin-
duesudskiftningen er
påbegyndt.

Siden sidste nummer af SAB-
Nyt udkom, har der været 
afholdt to møder i SABs orga-
nisationsbestyrelse. Her har 
organisationsbestyrelsen blandt 
andet:
- Besluttet at afsætte 450.000,- 
kr. årligt de næste fire år til 
medfinansiering af ”Den Bo-
ligsociale Helhedsplan” i Svend-
borg Kommune.
- Besluttet at samarbejde med 
Boligselskabet Sydfyn og BL om 
at arrangere et fælles vælger-
møde, hvor forhold inden for 
det almene boligområde sættes 
til debat. Vælgermødet er efter-

følgende planlagt til gennemfø-
relse den 1. november.
- Givet næstformand Steen 
Mørk fuldmagt til at møde og 
afgive stemme på generalfor-
samlingen i Svendborg Fjern-
varme.
Derudover har to 
medlemmer af organisationsbe-
styrelsen deltaget i et heldagsse-
minar arrangeret af Den Bo-
ligsociale Helhedsplan – og fire 
medlemmer af bestyrelsen har 
deltaget i BLs årlige bestyrelses-
konference. Temaet for årets 
konference var ”God Almen 
Ledelse”. 

Renovering af 
Sanddalsparken

Møde i organisations-
bestyrelsen

Planen for 
Sanddals-
parken

Sanddalsparken 18: 
•	 Nyrenoverede  

lejligheder
•	 Nye køkkener
•	 Nye badeværelser 
•	 Nye altangange 

bygges op fra 
grunden

•	 der etableres en 
række mindre op-
holdsarealer

•	 det har desværre 
vist sig nødven-
digt at nedlægge 
gæsteværelserne 
i nr. 18, da der er 
risiko for skimmel-
vækst bag vægpa-
nelerne og lokaler-
ne er ikke lovlige 
til overnatning.

Sanddalsparken 19: 
•	 omdannes til 

familieboliger
•	 Nye altangange 

bygges op fra 
grunden

•	 der etableres 
kombineret trappe 
og opholdsareal 
ned mod 
havesiden

Alle blokke: 
•	 Nye tage
•	 Nye vinduer
•	 Nye døre
•	 Nyrenoverede  

opgange

Nye vinduer isættesReparation af cykler

NR. 3
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Unge gøres klar til 
det danske

arbejdsmarked

Fritidsjob giver selvtillid og god erfaring 
til fremtiden. Derfor samarbejder Aktive 

Boligområder i Svendborg (Boligsocial Hel-
hedsplan) med boligselskabet SAB om en 
ordning, hvor unge fra byens boligsociale 

områder får lidt ekstra hjælp til at blive helt 
klar til det private arbejdsmarked.

Det handler om at kende 
de uskrevne regler på en 
arbejdsplads, så de unge 
ikke væltes omkuld af 
nederlag.

Serivan Muhamad 
griner og tager hurtigt 
fat i papiropsamleren. 
Eller nip-napperen, som 
den også kaldes. Den 
har hun gået med mange 
gange i det år, hvor hun 
havde job i Skovparken 
hos boligforeningen 
SAB. 

”Ja, den har jeg brugt 
mange gange til at samle 
skrald op med. Det 
gjorde, at jeg blev meget 
mere bevidst om miljø-
et, og vi satte skilte op 
i området med, at man 
ikke skulle smide affald i 
naturen,” fortæller Seri-
van med et stort smil. 

Som 15-årig ville hun 
gerne have et fritidsjob 
og tjene egne penge. 
Begge hendes søstre 
havde arbejde, og det 
ville Serivan også. Hun 
opsøgte en fritidsjo-
bambassadør, som har 
kontor på hendes skole, 
og de blev enige om, at 
et lommepengejob hos 
SAB var en god start. Et 
tilbud til unge i 8.-10. 
klasse, som gerne vil 
have et arbejde, men 
som har brug for støtte.

”Jeg fik hjælp til at skrive 
en ansøgning. Hvad 
er jeg god til. Hvad er 
mine stærke sider. Og så 
sendte jeg det afsted og 
blev kaldt til samtale. Jeg 
blev så glad. Yes, tænkte 
jeg bare.”

Serivan kom til samtale 
hos SAB’s varmemester 

Henrik Mathiesen og Serivan Muhamad demon-
strerer, hvordan nip-napperen anvendes.

Henrik Mathiesen. Efter 
årtier på arbejdsmarke-
det ved han præcis, hvad 
der er vigtigt at lære 
for at få succes med et 
fritidsjob.

”Vi hjælper med at gøre 
dem klar til at have et 
arbejde. Hvis de unge 
fx har nogle sproglige 
udfordringer, eller deres 
forældre har svært ved 
at klæde dem på til det 
danske arbejdsmarked. 
Så er det mig, der gør 
det. Og her er der læn-
gere snor i forhold til at 
træde ved siden af,” for-
tæller varmemesteren.

Husk de uskrevne 
regler
De unge skal hjælpe med 
at holde boligområderne 
rene og pæne. Fjerne 
skrald, luge ukrudt og 
samle hækaffald sam-
men. Om vinteren skal 
der ryddes sne og saltes 
på stierne. Og så skal 
de lære alt det, som 
mange tager for givet, 
at de unge kan, når de 
kommer ud i det private 
arbejdsliv.

”Det er mine folk, der 
lærer de unge det prak-
tiske, og jeg har arbejds-
giverrollen. Så når de 
møder, skal de komme 

NR. 3
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og sige hej til mig. Eller får de 
ingen løn. De skal også melde 
afbud i god tid, hvis de ikke kan 
komme. Og de skal ikke møde 
kl. 16 og bruge et kvarter på at 
klæde om. De skal være klædt 
om og klar til at arbejde til aftalt 
tid.”

Ude på det almindelige arbejds-
marked er lunten kortere, og 
de unge kan hurtigt få mange 
øretæver. Derfor er projekt 
Lommepengejob et godt sted at 
begynde, mener varmemeste-
ren. Her er der flere chancer og 
støtte, så de første skridt på en 
arbejdsplads går i den rigtige 
retning for den unge. Her er der 
også fokus på at lære, hvad det 
vil sige at have et fritidsjob, og 
hvad der forventes fra kollegaer 
og arbejdsgiver. De unge følger 
hele tiden selskabets ejendoms-
funktionærer, så de kan få støtte, 
men også feedback på det, de 
laver. Men der er også mulighed 
for at få egne ansvarsområder, så 
de unge oplever at få udfordrin-
ger og tillid fra arbejdsgiveren

”Jeg kan mærke og se, at de unge 
udvikler sig. De får mere selv-
tillid og mere mod på at have et 
arbejde. Der er mange uskrevne 
regler på det danske arbejds-
marked. Og man forventer i det 
private, at det er kommet ind 
med modermælken. Men det 
er jo svært, hvis de unge ikke er 
herfra. Nogle af dem har kun 
været i Danmark i nogle få år,” 
forklarer varmemester Henrik 
Mathiesen, der tydeligt kan se, 
hvordan de unge vokser med 
arbejdet. Han er stolt af dem og 
glad for at have været med til at 
skubbe dem i en positiv retning.

”Sygt rart med 
selvtillid”
”Jeg var meget 
nervøs, da jeg skulle 
starte. vil jeg passe 
ind? synes de andre, 
jeg er en god kolle-
ga? men jeg er ble-
vet taget rigtig godt 
imod. Jeg fandt ud 
af, at jeg godt kan 
sammen med andre, 
der måske ikke lige 
er på min alder.

serivan muhamad 
kommer oprindeligt 
fra syrien, men er 
flygtet til danmark 
med sin familie. Hun 
har netop afsluttet 9. 
klasse på Nymarks-
kolen, og er begyndt 
på svendborg Gym-
nasium. ved siden af 
skolen arbejder hun 
hos Thurø Bageri. et 
job, hun fik, takket 
være de vigtige læ-
repenge fra Lomme-
pengejobbet.

”Jeg ville ikke have 
været så klar på nye 
ting og udfordringer, 
hvis jeg ikke havde 
haft jobbet hos sAB. 

Jeg var mere selvsik-
ker til samtalen. Jeg 
var mere klar over, 
hvad jeg blev spurgt 
om og hvad jeg skul-
le svare. og så var 
jeg mere selvsikker i 
forhold til at begyn-
de på jobbet,” for-
tæller serivan muha-
mad.

”det var sygt rart. 
sAB hjalp meget. det 
var en god start for 
mig, og det er jeg 
virkelig taknemmelig 
for.”

siden 2014 er unge 
blevet hjulpet i gang 
på arbejdsmarke-
det gennem projekt 
Lommepengejob. 
det er Aktive Bolig-
områder i svendborg 
(Boligsocial Helheds-
plan), der betaler 
løn til de unge ud 
fra overenskomsten. 
Boligselskabet sAB 
bidrager med den 
ekstra tid, personalet 
bruger på at tage sig 
af den unge kollega.

NR. 3
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Udbedring af 
skaderne efter
skybruddet er 

i fuld gang

Arbejdet med at udbedre skaderne 
efter skybruddet i sommer er godt i 

gang på tværs af afdelinger. 

Dette sker i tæt samarbejde med for-
sikringen og Midtfyns Totalservice.
I kraft af det gode samarbejde er det lykkedes at løse udfordringerne 

undervejs, og alle lejemål forventes færdiggjort inden udgangen af året

Fredag den 28. maj 
2021 blev der sat 
rekord for nedbør i 
Svendborg, da det blev 
den mest regnfulde 
dag i de seneste 10 år. 

Et massivt skybrud 
bragte oversvøm-
melser, spærrede 
gader og hagl så store 
som isterninger, og i 
forlængelse heraf blev 
mange af SAB’s leje-
mål desværre ramt af 
vandskader. 

Det drejer sig primært 
om skader på tag-

plader og oversvøm-
mede kældre, og på 
nuværende tidspunkt 
er arbejdet med at 
udbedre skaderne 
godt i gang på tværs af 
afdelinger. Dette sker 
i tæt samarbejde med 
forsikringen og Midt-
fyns Totalservice.
 
Fra uge 37 har der 
således været 2 med-
arbejdere fra skadeser-
vice, der udelukkende 
har været beskæfti-
gede med tagudskift-
ninger, og status er at 
halvdelen af tagene 
nu er færdiggjorte. 
Nogle har valgt at få 
metalplader på deres 
overdækninger efter 
eget ønske og for en 
lille merpris.

Ca. 75% af skaderne 
på kældrene efter 
oversvømmelserne er 
også blevet udbedret. 
Det er vigtigt at holde 
sig for øje, at vi ikke 
kan arbejde hurtigere 
end forsikringsselska-
bet kan følge med til, 
og grundet skadernes 
omfang skal taksator 

75% AF SkADerne 
På kælDrene eFter 
SkyBruDDet er nu 
uDBeDret

Håndværkerne er i gang med at udskifte 
tage på Nylandsvej
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involveres i alle ændringer. 
Vi forventer dog, at alle 
lejemål er færdiggjorte inden 
udgangen af året.

Thorstein Larsen, teknisk 
inspektør fortæller til SAB-
Nyt: ”Jeg er meget tilfreds 
med sagens håndtering fra 
både forsikringens og Midt-
fyns Totalservice’s side. De 
har haft svære betingelser 
hen over sommeren, og 
der har været rigtig mange 
skader. I kraft af vores gode 
samarbejde er det lykkedes 
at løse udfordringerne un-
dervejs.” 

Thorstein fortsætter: ”Det 
trækker samtidig mange 
veksler på SAB´s admini-
stration at skulle behandle 
så mange skadessager på en 
gang, og vi vil gerne takke le-
jerne for den store forståelse 
de har udvist undervejs.”

Godt 
samar-
bejde

Aconto
udgifter
til el 

”Jeg er meget tilfreds 
med sagens håndte-
ring fra både forsik-
ringens og midtfyns 
Totalservice’s side. i 
kraft af vores gode 
samarbejde er det 
lykkedes at løse ud-
fordringerne under-
vejs.” 

Thorstein Larsen
Teknisk inspektør hos 
sAB

Aconto stigninger på 
el i forbindelse med 
skadessagerne skal 
tages direkte med 
forsyningsselskabet.

ekstra udgifter til el i 
forbindelse med mid-
lertidig opsætning 
af affugter vil blive 
tilbagebetalt via nem 
konto hurtigst muligt.

Det massive skybrud medførte oversvømmelser i mange kældre (arkivfoto)
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Nyt fra inspektørafdelingen

SAB-nyt bringer her et lille udsnit af nogle af de
mange opgaver, der arbejdes med i inspektørafdelingen

Nye altaner på Bry-
devej
De nuværende altaner 
på Brydevej (afdeling 
4) er de oprindelige 
fra bygningen blev 
opført i 1945. 

Der er i afdelingen et 
ønske om at få et stør-
re areal på altanerne, 
og et mere moderne 
look. Der er derfor 
budgetteret med en 
udskiftning, og vi af-
venter nu en byggetil-
ladelse inden arbejdet 
kan udbydes.

Nymalede altaner på 
Glentevej
Blokkene på Glentevej 
(afdeling 5) er i gang 
med at få malet altaner 
og baldakiner i farven 
antracitgrå.

Farven matcher de nye 
tage og udhæng, der 
blev lavet i 2020.

Fugning af vinduer 
og døre på Strynøvej
I uge 40-41 opstartes 
omfugning af vinduer 
og døre i facaderne på 
Strynøvej. Arbejdet 
udføres af firmaet 
Fuge-Madsen ApS.

Nye køkkener i afde-
ling, 15, 19 og 20
Der blev på ekstra-
ordinære afdelings-
møder i juni måned 
taget beslutning om 
nye køkkener i af-
delingerne på Hjor-
tøvænge (afdeling 15), 
i Søsterhaven (afdeling 
19) og Wiggers Park 
(afdeling 20). 

Der er licitation ulti-
mo september, hvoref-
ter der vælges køk-
kenfirma. Vi forventer 
en endelig tidsplan 
umiddelbart før jul, 
og med opstart af 
arbejdet i begyndelsen 

af det nye år. Søsterha-
ven valgte samtidig 
udskiftning af deres 
skråvinduer, og denne 
udskiftning forventes 
omkring maj måned 
næste år når vejret er 
blevet varmere.

Lugtgener fra molok-
kerne
Vi arbejder med flere 
mulige løsninger på 
lugtgener fra molok-
kerne. Vi er blandt 
andet i gang med at 
indhente priser på 
jævnlig rengøring af 
indkastene. Se desu-
den gode råd mod lugt 
og mider fra Vand og 
affald på næste side.

Slamson samarbejde
Vi har indgået samar-
bejde med Slamson. 
Ved at have endnu en 
samarbejdspartner 
kan vi styrke service-
niveauet for lejerne, 

der får hurtig assistan-
ce og stabil service. 
Vi vil derfor også 
fremadrettet arbejde 
på at have flere leve-
randører på nogle fag 
og fagområder.

Vi glæder os til sam-
arbejdet med Tim og 
Kirsten, der er kørsels-
leder hos Slamson.

NR. 3
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Vi arbejder med flere mulige løsninger på 
lugtgener fra molokkerne. Vi er blandt an-
det i gang med at indhente priser på jævnlig 
rengøring af indkastene. 

Se desuden Vand og affald’s gode råd mod 
lugt og mider på næste side.

SABs varmemestre Henrik Mathiesen og 
Verner Hansen på besøg hos Slamson. 
Foran bilen ses Tim og Kirsten fra Slamson.

Altaner og baldakiner males på Glentevej

Sådan kan altanerne 
på Brydevej komme 
til at se ud når de er 
færdige

Eksempel på forslag 
til køkkenindretning i 
Wiggers Park
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Hvis du er bekymret for lugtgener i som-
mermånederne, kan du gøre brug af disse 
gode råd:

• Dryp affaldet (især madaffald) godt af, inden 
du smider det ud, da væsken herfra både lugter 
og tiltrækker fluer 

• Sørg for, at din skraldepose er helt tæt, før du 
lægger den i din affaldsbeholder/skraldesæk 
udenfor. 

• Luk affaldsposen med knude og undgå at 
overfylde posen. Smid hellere flere mindre fyldte 
skraldeposer ud end færre fyldte. 

• Undgå, at skraldeposen går i stykker ved at 
lægge den forsigtigt i affaldsbeholderen frem 
for at smide den. På den måde sikrer du bedre, 
at affaldet ikke løber ud i affaldsbeholderen. 

• Placér din udendørs affaldsbeholder i skygge. 

• Luk låget på beholderen ordentligt. 

• Fór rummet til madaffald og restaffald med en 
pose. 

• Rengør løbende din affaldsbeholder med vand 
og sæbe, fx ved at lægge den ned og spule den 
med haveslangen. Det kan forebygge lugt og 
maddiker. Du kan også bruge husholdningssprit, 
der er en effektiv bakteriedræber.

Spørgsmål om affald? 
Book et besøg
Vil I være mestre i affaldssortering?  

Er der noget, I er i tvivl om?  

Har I brug for gode råd til indretning i 
køkkenet?  

Så book et besøg af Vand og Affald.  

Det kan være til et beboerarrangement, et afde-
lingsmøde, i madklubben, eller på et andet tids-
punkt, der passer jer!  

Kontakt Pia Duus Jensen på tlf. 63215504 eller 
mail pdj@vandogaffald.dk.

 
Vand og Affald på besøg på Strynøvej og Lyøvej den 
19. september. Her var aktiviteter for både børn og 
voksne. Vil I sætte fokus på affald hos jer? Så book 
et besøg.

Gode råd mod lugt og 
mider i skraldespanden

Hent APP’en 
Affaldsportal og 
få nem adgang 
til alt om dit affald

NR. 3
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• Mindre ting emballeres i klar plastsæk på
maks. 110 liter

• Hårdt og blødt plast pakkes i samme sæk
• Plasten skal være ren og uden rester af

madvarer
• Mad- og drikkekartoner skal være rene

og uden rester af madvarer. Skyl med lidt
koldt vand forat undgå lugtgener

• Sækken skal lukkes

Tak fordi du sorterer plast
Hver måned producerer en husholdning om-
kring 5 kilo plast. Det er rigtig meget plast, 
og vi skal indsamle og genanvende så me-
get som muligt. Derfor beder vi dig sortere 
plast.  Plasten sættes frem til genbrugsbilen 
i klare plastsække, sammen med mad- og 
drikkekartoner.  

Vi ved, at det kan være svært at finde plads 
til plasten, når man bor i lejlighed. Derfor er 
vi i gang med at undersøge mulighederne 
for en anden løsning for plast. 

Det kan være svært at få plads til sække, når man bor 
i lejlighed. Nogle steder deles man om sækkestativer 
til indsamling af plast. Det kræver dog, at nogen 

       tømmer dem, når de er fulde, og at  I har 
       et sted at opbevare de fyldte sække.

Sådan pakker du plast 
og mad- og drikkekar-
toner til genbrugsbilen

Ja tak
• Tom plastemballage med

faremærket
• Plastflasker og beholdere

(f.eks. fra shampoo)
• Plastposer og folie (f.eks. slikposer,

poser fra grøntsager, folie fra
kød- og salatbakker)

• Plastiklegetøj (uden elektronik)
• Plastikurtepotter (banket rene for

jord)
• Hård plastemballage fra føde- 

varer/legetøj
• Opvaske- og tandbørster
• Mad- og drikkekartoner

Nej tak
• Plastemballage med alle andre fare-

mærker end udråbstegnet
• Beskidt plast
• Elektronik (f.eks. legetøj)
• Frugt- og grøntsagsnet
• Video- og kassettebånd, snor/tov
• Blød PVC f.eks. badedyr og gummi-

støvler
• Ikeaposer, grønne presenninger,

bigbags
• Støvsugerslanger

NR. 3
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Afdelingsmøder
2021

SAB-nyt bringer her udvalgte højdepunkter og 
beslutninger fra årets afdelingsmøder. 

SAB-nyt bringer dermed ikke længere afskrifter af alle 
beslutningsprotokollerne – disse vil i stedet blive omdelt til 

lejerne i de respektive afdelinger. 

Afdeling 1 & 3  
Nylandsvej  
(huslejestigning 3%) 
og Rødeledsvej  
(huslejestigning 2%).
Lejerne på Nylandsvej 
skulle tage stilling til 
et forslag om at etab-
lere fælles skjulere til 
renovationsspandene 
fra Vand og Affald. Le-
jerne drøftede fordele 
og ulemper ved en 
fælles løsning, der 
dækker alle afde-
lingens 60 husstande. 
Et flertal af lejerne i 

afdelingen endte med 
at beslutte, at hver 
enkelt lejer individuelt 
skal finde en løsning 
til en god placering af 
spandene.

Afdeling 4 – Brydevej 
(huslejestigning 4,7%)
I afdeling 4 blev 
budgettet vedtaget 
med den ændring, at 
udskiftning af kæl-
dervinduer udsættes, 
og disse vurderes igen 
på markvandringen i 
2022.

Afdeling 5 og 6  
Glentevej Blokke 
(uændret husleje) og 
Glentevej Huse  
(uændret husleje).
Lejerne, der deltog 
på afdelingsmødet i 
afdeling 5 og 6 skulle 
tage stilling til hele 32 
forslag, der strakte sig 
fra anskaffelse af nye 
postkasser i afdeling 
6 til en ændring af af-
delingernes husorden. 
Et enkelt af forslage-
ne, der handlede om 
etageisolering mellem 
stue og 1. sals lejlig-
hederne i Glentevej 
Husene, skal behand-
les på et ekstraordi-
nært afdelingsmøde 
den 30. september 
– da der efter mødet 
er opstået usikkerhed 
omkring resultatet af 
afstemningen.

 
 

Afdeling 7  
St. Byhavevej  
(uændret husleje).
Lejerne i afdeling 7 
skulle blandt andet 
tage stilling til et for-
slag om opsætning af 
højbede til hvert leje-
mål i afdelingen. Efter 
en grundig debat blev 
de fremmødte lejere 
enige om at nedsæt-
te en arbejdsgruppe 
til at kigge nærmere 
på forslaget. Under 
beretningen havde 
den hidtidige formand 
i afdelingen – Camil-
la Melin – meddelt, 
at hun ikke ønskede 
genvalg til posten. Ny 
formand i afdelingen 
blev Lene Petersen – 
St. Byhavevej 13.

Afdeling 8  
Strynøvej og Lyøvej 
(uændret husleje)
I det forløbne år har 
afdelingen været uden 

Fakta 
der er i løbet af august og september 
afholdt i alt 19 afdelingsmøder med 
deltagelse af beboere, afdelingsbesty-
relser, medlemmer af organisationsbe-
styrelsen, inspektører og administra-
tivt personale i sAB
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bestyrelse. På det 
ordinære afdelings-
møde blev der valgt en 
ny bestyrelse på fem 
personer. Ny formand 
i afdelingen er Bettina 
Rosenkjær – Strynø-
vej 7, der også har en 
plads i SABs organisa-
tionsbestyrelse. Der-
udover behandlede 
afdelingsmødet hele to 
forslag om biodiver-
sitet. Forslagene blev 
vedtaget som et samlet 
forslag, og man vedtog 
i den forbindelse at 
bruge 50.000 kr. ekstra 
på beplantning i 2022. 
Bestyrelsen arbejder 
videre med mulighe-
derne.
 
Afdeling 9  
Bispeløkken og Pri-
orvej  
(uændret husleje).
Af indkaldelsen til det
ordinære afdelings-
møde fremgik det, at 

afdelingens hidtidige 
formand Poul Erik 
Hald ikke ønskede 
genvalg. Ny formand 
i afdelingen blev Bent 
Wernay – Bispeløkken 
9. Et af de 5 forslag, 
der blev behandlet 
på mødet omhandle-
de etablering af flere 
steder til borde og 
bænke, og dette blev 
vedtaget.

Afdeling 10 og 17  
Struebjerg  
(uændret husleje) og 
Svendborg Bo  
(huslejestigning 3,1%).
På det ordinære afde-
lingsmøde var ingen 
forslag indkommet til 
behandling. Deltager-
ne fik formand Steen 
Mørks beretning, 
hvorunder bestyrelsen 
blandt andet luftede 
ideen om, at besty-
relsen i forbindelse 
med konstitueringen 

ville vælge William 
Benton – Struebjerg 
15 som ny formand. 
Efter et hurtigt opslag 
i foreningens vedtæg-
ter blev det med de 
fremmødte lejeres bil-
ligelse ført til protokol, 
at det var bestyrelsens 
hensigt at skifte ud på 
formandsposten.

Afdeling 11  
Munkevænget 
(uændret husleje).
På det ordinære af-
delingsmøde var der 
to forslag omkring 
hundehold til behand-
ling. Det ene forslag 
vedrørte en ændring 
af husordenen, således 
at det blev tilladt at 
have en gæstehund i 
max. tre uger, og det 
andet forslag vedrør-
te en tydeliggørelse 
af reglerne omkring 
hundehold i afde-
lingen – blandt andet 
via en anden skiltning. 
Resultatet af drøftel-
serne blev at begge 
forslag blev frafaldet, 
og der gælder dermed 
de samme regler som 
hidtil.

Afdeling 12  
Elmevænget  
(huslejestigning på 
0,8%).
På afdelingsmødet for 
Elmevænget beslut-
tede et enigt afde-
lingsmøde at klippe 
hækkene omkring 
udkørslerne til Ørbæ-

kvej og Kobberbæks-
vej ned for at forbedre 
oversigtsforholdene.

Afdeling 13  
Sanddalsparken 
(1,5% huslejestigning 
i familieboligerne og 
1,4% huslejestigning i 
ældreboligerne).
Også i Sanddalsparken 
skulle afdelingsmødet 
behandle mange 
forslag – i alt 15 af 
slagsen. Blandt andet 
besluttede afdelings-
mødet at undersøge 
mulighederne for at 
forbedre afdelingens 
gildesal.

Afdeling 14  
Skovparken  
(uændret husleje).
I Skovparken har be-
styrelsen i en længere 
årrække bestået af syv 
personer. Afdelings-
mødet besluttede på 
baggrund af et oplæg 
fra den siddende 
afdelingsbestyrelse at 
reducere antallet til 
fem. Samtidig blev det 
besluttet at bestyrelsen 
skal koncentrere sit ar-
bejde om det formelle 
– det vil sige opfølg-
ning på afdelings-
mødets beslutninger.

Samtidig lægges 
det ud til udvalg, at 
arrangere de sociale 
aktiviteter i afdelingen 
– fx fastelavn samt 
sommer- og juletræs-
festen. 

Afstemning på afdelingsmøde
(arkivfoto)

(fortsættes næste side)NR. 3

AFDELINGSMØDER 2021



 |  S. 18 

Afdeling 15  
Hjortøvænge  
(uændret husleje).
På afdelingsmødet var 
trygheden i boligom-
rådet til debat efter at 
formanden Henning 
Jensen havde holdt 
bestyrelsens beretning. 
Særligt var mange 
lejere i afdelingen util-
fredse med den perso-
nalerotation, som SAB 
gennemførte i foråret. 
Organisationsbesty-
relsens repræsentant 
på mødet Steen Mørk 
og inspektør Thorste-
in Larsen foreslog på 
den baggrund, at der 
afholdes et eller flere 
dialogmøder. 

Afdeling 18  
Bregnegården 
(uændret husleje).
I afdeling 18 genop-
stillede Bent Bering 
ikke, og i stedet blev 

Birte Eriksen valgt ind 
som nyt medlem af 
afdelingsbestyrelsen. 
Der var et enkelt 
forslag til behandling, 
og det vedrørte contai-
nere til plast. Forslaget 
blev debatteret, men 
var ikke til afstemning, 
da SAB er i dialog 
med Vand og affald, 
og disse er i gang med 
at undersøge mulig-
hederne for en anden 
løsning for plast.

Afdeling 19  
Søsterhaven  
(uændret husleje).
I Søsterhaven drøftede 
de fremmødte lejere 
blandt andet, hvad der 
kan gøres for at få alle 
beboere til at renholde 
de 20 cm langs yder-
kanten af hækkene, så-
dan som det er fastsat 
i husordenen. Der blev 
desuden vedtaget et 

forslag omhandlende 
opdatering af husorde-
nen vedrørende affald.

Afdeling 20  
Wiggers Park  
(uændret husleje).
Lejerne i Wiggers Park 
havde 14 forslag til 
behandling på årets 
ordinære afdelings-
møde. Blandt andet 
behandlede afdelings-
mødet et forslag om 
at ændre husordenen 
– således at det blev 
forbudt at plante træer 
med en såkaldt ag-
gressiv rodvækst – for 
eksempel Pil, Hassel, 
Birk og Ask. Forslaget, 
der blev vedtaget, var 
stillet af SABs admini-
stration og var moti-
veret af flere eksemp-
ler på ødelagte eller 
beskadigede kloakrør i 
afdelingen. 

Afdeling 21  
Solsikkevej  
(uændret husleje).
Lejerne på Solsikke-
vej havde 7 forslag til 
behandling. I hen-
hold til den gældende 
husorden er det blandt 
andet tilladt for lejerne 
i afdelingen at holde 
én kat. På baggrund 
af et konkret forslag 
blev det blandt andet 
drøftet hvorvidt betin-
gelserne for at holde 
kat skulle skærpes – 
således at katteejeren 
forpligtiges til at holde 
katten på egen grund. 
Resultatet af drøftel-
serne blev en afstem-
ning om hvorvidt man 
skulle  anskaffe en vo-
liere til kattehold, og 
dette blev nedstemt. Et 
andet forslag gik på at 
få udarbejdet 2 skit-
seforslag til skure, og 
dette blev vedtaget.

Nye formænd i 
afdelingsbestyrelserne

William Benton - Afdeling 10 og 17 Lene Petersen - Afdeling 7

Birger Gotfredsen - Afdeling 22 Bent Wernay - Afdeling 9
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Afdeling 22
Sofielund  
(huslejestigning på 1%).
Lejerne i Sofielund behandlede 
et enkelt forslag, der handlede 
om en ændring af afdelingens 
råderetskatalog, der gør det 
muligt for afdelingens lejere via 
råderetten at anskaffe sig et nyt 
køkken. Forslaget blev enstem-
migt vedtaget. På det første 
bestyrelsesmøde efter afdelings-
mødet konstituerede bestyrelsen 
sig med Birger Gotfredsen som 
næstformand. Efterfølgende 
måtte Jørgen Jørgensen af 
personlige årsager midlertidigt 
overlade formandsposten, og er 
nu menigt bestyrelsesmedlem. 

Afdeling 23
Ældre og plejeboligerne i Trol-
lemosen, Trollehøj, Kvistvæn-
get og Frøavlen
(huslejestigning på 1,7%).
Et forslag om at opsætte en flag-
stang ved Frøavlen blev vedtaget 
af de fremmødte lejere.

Afdeling 25
Langebakke 
(huslejestigning på 2,1%).
I SABs nyeste afdeling skulle 
lejerne tage stilling til 15 forslag 
– herunder blandet andet ved-
tage en ny husorden. Derudover 
var beplantningen i området til 
debat – ligesom også lysindfald 
fra lygtepæle i området blev 
diskuteret. Man besluttede at af-
sætte midler til yderligere forsøg 
vedrørende udendørs belysnin-
gen. I forhold til beplantningen 
blev der nedsat et udvalg der 
arbejder videre med dette.

Formænd i
afdelings-
bestyrelserne

Afdeling Formand Adresse

1-3 Torben Olsen Nylandsvej 13

4 Yvonne Hansen Brydevej 21

5-6 Christian Yde Glentevej 12

7 Lene Petersen St. Byhavevej 13

8 Betina Rosenkjær Strynøvej 7

9 Bent Wernay Bispeløkken 9

10-17 William Benton Struebjerg 15

11 Anne Dorthe Larsen Munkevænget 12

12 Anita Lauridsen Elmevænget 11

13 Anne Jørgensen Sanddalsparken 7

14 Karina Frederiksen Byparken 9

15 Henning Jensen Hjortøvænge 18

18 Steen Hyldgaard Bregnegårdsvænget 9

19 Karina Jensen Søsterhaven 18

20 John Madsen Wiggers Park 81

21 Jonna Hansen Solsikkevej 91

22 Birger Gotfredsen Sofielund 42

23 Anne Jørgensen Sanddalsparken 7

25 Røskva Møller Langebakke 18

Husk 
deadline til næste  

SAB-Nyt
6. december 2021
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I øjeblikket stiger priserne på 
el og gas kraftigt. Det skyldes 
at 2021 har været både vind- 
og regnfattigt. 

En stor del af den strøm vi 
bruger i Danmark, bliver 
produceret grønt – som enten 
vindenergi fra vindmøller eller 
indkøbt vandkraft fra Norge – 
og i og med at 2021 har været 
både vind- og regnfattigt, er 
der ikke produceret den sam-
me mængde, og det får priser-
ne til at stige.

Dertil kommer, at Norge har 
trukket kabler til både Storbri-
tannien og til Tyskland, hvor-
for de nu også kan sælge deres 
strøm på disse langt større 
markeder.

Den tredje forklaring er, at pri-
sen på gas også er steget meget 
– som en følge af en konflikt 
mellem EU og Rusland, om 
levering af gas gennem den 
såkaldte Nord Stream 2 forbin-
delse, der ellers skulle være sat 
i drift med udgangen af 2021.

Hvad betyder stigningen i 
el-priserne? 

SAB indkøber el på fastpris-
aftaler – normalt for et år af 
gangen. SABs forbrug ligger på 
ca. 1,8 millioner kilowatttimer 
pr. år. I 2021 har prisen for el 
været afregnet med 26,4 øre 

pr kilowatttime. I skrivende 
stund ligger prisen for en fast-
prisaftale for 2022 på 77,6 øre 
pr. kilowatt – altså næsten en 
tredobling af prisen. 

Derfor, hvis SAB indgik en 
aftale om levering af el i dag, 
ville der være en merudgift 
for alle lejere i SAB på næsten 
1,2 millioner kr. svarende til 
lidt over 40,- kr. pr. måned pr. 
lejlighed i SAB.

Hvad betyder stigningen i 
gas-priserne?

SAB indløber gas på fastpris-
aftaler – normalt for et år af 
gangen. SABs gasforbrug ligger 
på ca. 1,2 millioner kubikmeter 
gas pr. år. I 2021 har prisen på 
gas været afregnet med 149 
øre pr. kubikmeter. I skriven-
de stund ligger prisen for en 
fastprisaftale for 2022 på 401 
øre pr. kubikmeter – altså også 
næsten en tredobling af prisen.

Derfor, hvis SAB indgik en 
aftale om levering af gas i dag, 
ville der være en merudgift for 
alle lejere i SAB på 3,8 milli-
oner kr. svarende til en mer-
udgift til opvarmning på lidt 
under 140,- kr. pr. måned pr. 
lejlighed i SAB.

Hvad gør SAB?

”SAB har foreløbig is i maven, 
og tegner ikke hverken el eller 
gaskontrakter for 2022 lige nu”, 
siger SABs direktør Thomas 

Jeppesen og fortsætter, ”Der er 
stadigvæk tre måneder til at de 
nuværende aftaler udløber, så 
lige nu holder vi nøje øje med 
prisudviklingen på energi. Jeg 
forudser dog, at også SABs 
lejere vil opleve prisstigninger i 
2022 – men forhåbentligt ikke 
lige så store prisstigninger, som 
dem vi ser lige nu.”

Din egen el-aftale
Alle SABs lejere aftager også el 
til den private husstand fra en 
selvvalgt el-leverandør. SAB-
Nyt opfordrer alle lejere til at 
tjekke hvilken el-aftale de har 
– og selv undersøge markedet. 
I den nuværende markedssi-
tuation kan der være penge at 
spare.

Information 
Stigende priser  
på el og gas

Der kan være 
penge at spare

ved at tjekke din 
elregning. 
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Techem Beboer App  
- Kom godt i gang

BEBOERINFORMATION

Fokus på ressourcer

Kære Beboer/Lejer
Dine forbrugsdata venter på dig online. Få adgang til Techem Beboer App via din PC eller down-
load vores APP til din mobil eller tablet.  Det er din udlejer eller administrator for ejendommen, der 
giver dig adgang.

Hent din adgang her: http://app.techem.dk
Du opretter dig første gang via din pc adgang - nemt 
og hurtigt. 

Du skal kun bruge en mailadresse og et kodeord efter 
dit eget valg. 

Herefter kan du fortsætte på din pc og/eller downloade 
appen til mobil og tablet. 
 

Download appen „Forbrugsmål” fra Techem
Du kan hente appen enten i Google Play eller App 
Store. Forbrugsindeks

I appen finder du et bogstav øverst i billedet. Bogsta-
vet er et udtryk for dit forbrug af varme og vand sam-
menlignet med resten af ejendommen med data fra de 
sidste 365 dage.

Hvis du er A+, er du en af de personer, der bruger 
færrest ressourcer i ejendommen. Er du fx F, forbruger 
du mest. For at forbedre dit forbrugsindeks skal dit 
forbrug reduceres. 

Techem Beboer App

•	 Se	din	forbrugsopgørelse	online

•	 Følg	dit	vand-	og	energiforbrug

•	 Sammenlign	dit	forbrug	med	andre

•	 Sammenlign	i	tidsintervaller

•	 Opsæt	forbrugsmål

•	 Spar	på	vores	fælles	ressourcer

NR. 3
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reFerAter
Husk, at du kan 

finde referater fra 
møder i SABs orga-
nisationsbestyrelse

på sab.dk

Velkommen 
til nye  

BeBoere
 

SAB siger  
velkommen til  
99 nye beboere,  

der siden 16. juni 
er flyttet ind i en af 

vores boliger.

GodT&KoRT  
GADeloPPemArkeD På 

Glentevej
Lørdag den 28. august 2021 blev der afholdt gade–
loppemarked på Glentevej.

Selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side, blev der igen i 
år afholdt gadeloppemarked på hele Glentevej den 28. august 
2021.

Til trods for småregn det meste af dagen var der god tilslutning 
til arrangementet, og et jævnt flow af besøgende. Alt i alt en 
hyggelig dag sammen med naboer og genboer.

SAB-nyt modtager 
med tak indlæg.

Skriv til  
sabnyt@sab.dk  
- så sørger vi  

for resten.

Hilsen fra Solsikkevej
AFDelinG 21

Den 26. august 2021 havde vi afdelingsmøde i Skovbyhus. Vi 
startede med spisning kl. 17 - kalvesteg stegt som vildt med alt 
tilbehør fra Christians Madhus på Tvedvej, og det var bare så 
vellykket. 

Mødet var kl. 18 og der var 54 stemmeberettigede, så det var et 
fint fremmøde. De indkomne forslag blev der stemt om, og der 
kom en ny ind i bestyrelsen. Vi siger således tak for samarbejdet 
til Mogens, og velkommen i bestyrelsen til Tove.

NR. 3
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De 34 nye lejligheder på Lan-
gebakke blev beboet fra starten 
af juli 2020 og et par måneder 
frem. Alle er nu kommet godt 
på plads i lejlighederne, stem-
ningen er god, alle hilser på alle 
og der er omsorg for hinanden. 
Et rart sted at være!

Corona ramte også Langebakke, 
og efter stiftende møde i bolig-
området den 26. november 2020 
blev bestyrelsen mere isoleret 
end ønsket. Bestyrelsen kunne 
dog stadig holde møder, og vi 
gik i gang med arbejdet, godt 
hjulpet på vej af kurser mv.

Vi ville så gerne have set alle 
beboere meget før, men det 
måtte vente til den 7. august 
2021, hvor det endelig lykkedes 
at mødes til uformel hygge for at 
lære hinanden bedre at kende. 

En dejlig dag, hvor vi grille-
de, gik en tur sammen i vores 
spændende område, og fik ideer 
til udvikling af det. Vi hyggede 
et par timer og havde en dejlig 
dialog, og det var en rigtig god 
dag.

Det håber vi bliver en rigtig 
god tradition - med udviklings 
muligheder.

Tak for en god dag.

Venlig hilsen bestyrelsen

Røskva, Anders, Karin og Poul 
Erik

Sommerhygge på Langebakke
AFDelinG 25

trivselskonsulenten
Kaj Kruse, der er trivselskonsulent hos SAB, behandler 
alle indkomne skriftlige klager. 

Bemærk, at en klage SKAL være skriftlig, og den sendes 
til administrationen - enten via almindeligt brev eller på 
mail til post@sab.dk. Det er altså ikke nok at ringe eller 
sende en sms. Husk at påføre telefonnummer på klagen, 
så Kaj kan komme i kontakt med jer.

Sommerhygge på Langebakke

Og så kom Covid 19 heldigvis 
noget på afstand og det blev slut 
med at have mundmaske på, li-
geledes at skulle vise Coronapas.

Efterårs hilsen fra bestyrelsen

Birgit, Tove, Jonna
Solsikkevej

Langebakke - Afdeling 25
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Drop-in 
vaccination 

i  
Skovbyhus

Der var den 15. og 16. septem-
ber mulighed for at droppe 

ind, og blive vaccineret imod 
corona i Skovbyhus, Byparken 

44. Her kunne man komme 
forbi og få første stik, og den 7. 
oktober 2021 mellem kl. 12-18 

er der så mulighed for at få 
andet stik.

FeStliG DAG På 

St. Byhavevej og Strynøvej
Lørdag den 11. september 2021 blev der afholdt indvielse og fest

SABs murer Poul Esbensen 
Nielsen – blandt kollegaerne 
kendt som ”Polle” – valgte med 
udgangen af august måned at gå 
på pension. 
Polle kom til SAB i 1999 – og 
nåede således at arbejde for SAB 
i mere end 20 år. Under sin an-

sættelse i SAB har Polle primært 
løst opgaver i murerafdelingen, 
men har også fungeret som ”fly-
ver”, og har således både været 
med til at rydde og istandsætte 
flyttelejligheder og indtil juni 
måned i år, var Polle også aflø-
ser på SABs renovationsbil. 

SAB har i forbindelse med Pol-
le’s fratræden truffet aftale med 
en lokal murer, der fremover 
skal assistere SABs murer Bent 
Larsen i løsningen af murerop-
gaverne i foreningen.

Personalenyt

I anledning af åbningen af fitnesspladsen på St. Byhavevej og 
Strynøvej var der festlige indslag fordelt over hele lørdagen. 
Borgmester Bo Hansen kom forbi og klippede den røde snor, 
der var arrangeret gak og gøgl, og hyggelig fællesspisning om 
aftenen.

Det blev en rigtig fin og festlig dag!
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Som omtalt i sidste nummer 
af SAB-Nyt, har SAB, sam-
men med beboerne i Skov-
parken, Svendborg Kommu-
ne og et hold af rådgivere, 
udarbejdet en såkaldt infra-
strukturplan for boligom-
rådet – og de nærliggende 
områder i Svendborg’s Østre 
bydel.

Status på planen er:
Planen blev godkendt på 
et møde i kommunalbesty-
relsen den 29. juni 2021. 
I forbindelse med god-
kendelse af planen afsatte 
Svendborg Kommune 2 
millioner til yderligere 
projektudvikling. Efter den 
kommunale godkendelse 
fremsendte SAB planen til 
Landsbyggefonden. 

I skrivende stund har 
Landsbyggefonden igangsat 

sagsbehandlingen, men er 
endnu ikke vendt tilbage 
med hverken supplerende 
spørgsmål til planen eller en 
endelig godkendelse.

Den fremtidige  
godkendelse:
Ud over Landsbyggefonden 
skal planen også godkendes 
af Boligministeriet.

Når Landsbyggefonden og 
Boligministeriet har god-
kendt planen, vil lejerne i 
afdelingen blive indkaldt 
til informationsmøder – og 
herefter et ekstraordinært 
afdelingsmøde, hvor planen 
vil blive sat til afstemning.

Status på Infrastrukturplan
AFDelinG 14 - SkoVPArken

Infrastrukturplanen er udarbejdet for Skovparken og 
de nærliggende områder i Svendborg’s Østre bydel

Illustration af et af forslagene i infrastrukturplanen
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Svendborg Andels-Boligforening 
Tlf. 6221 1976 

åBninGStiDer:   
Mandag - onsdag 9.00 - 12.00 
Torsdag 9.00 - 12.00 & 15.30 - 16.30
Fredag 9.00 - 12.00

Notitser
DeADlineS
Deadline for næste nummer af 
SAB-Nyt er mandag den 6. de-
cember 2021.

Deadlines for SAB-Nyt i 2022:

Nr. 1 - Mandag den 28. februar
Nr. 2 - Mandag den 13. juni
Nr. 3 - Mandag den 19. september
Nr. 4 - Mandag den 5. december

’

BAnkoSPil
Onsdage i ulige uger afholdes der 
bankospil i salen i Skovbyhus med 
start kl. 18.30 - dørene åbner kl. 
17.30.
Kommende datoer: 13/10 - 27/10 
- 10/11 - 24/11 - 8/12 

For yderligere information, kan 
man gå ind på Facebooksiden 
”Venner af Skovbyhus”. 

TELEFONNUMRE
ØVriGe
Lægevagten  ..................7011 0707
Skovbyhus  ....................2338 9356
YouSee (TV og radio)  7070 4040
TDC (Kundeservice)  ..8080 4040
TDC (Regninger) ....... 8080 4045
Sydfyns El-forsyning  ..6220 1120
Stofas kundeservice  ....8830 3030

Alkolinien  
(Anonym og gratis)  ....8033 0610
Børnetelefonen
(Anonym og gratis)  ....3555 5555
Sydfyns Låseservice
Låsesmedens vagt  .......6220 2828

VAGt-teleFonen
Boligforeningens vagttelefon kan
benyttes udenfor normal arbejds-
tid.
 Ring 62 21 19 76 og tryk 1 for 
akuthjælp. Du bliver nu omstillet 
til vagttelefonen - pt. Midtfyns 
Totalservice.

Nyttige
Oplysninger
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teAm 1
Varmemester: Verner Hansen
Mail: vrm1@sab.dk

 1 Nylandsvej
 3 Rødeledsvej
 4 Brydevej
 5 Glentevej - Blokke
 6 Glentevej - Huse
 10 Struebjerg
 18 Bregnegården
 19 Søsterhaven
 20 Wiggers Park
 22 Sofielund

kontortid
Wiggers Park 10:
Mandag kl. 9 - 10
Bregnegårdsparken 27:
Torsdag kl. 9 - 10 
Glentevej: Onsdag kl. 9 - 9.30

teAm 2
Varmemester: Bo Jensen
Mail: vrm2@sab.dk

 7 St. Byhavevej
 8 Strynøvej
 9 Bispeløkken og Priorvej
 11 Munkevænget
 12 Elmevænget
 13 Sanddalsparken
 15 Hjortøvænge
 17 Svendborg Bo
 23  Trollemosen og - højen,  

Gl. Skårupv., Kvistv. og 
Frøavlen

 25 Langebakke

kontortid
Slotsvængevej 5:
Mandag kl. 9 - 10
Sanddalsparken 19, kælderen:
Torsdag kl. 9 - 10

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

 14  Skovparken (Ørbækvej, St. 
Byhavevej, Byparken, Mars-
levvej & Byskoven)

 21 Solsikkevej

kontortid
Byskoven 12:
Mandag til fredag kl. 9 - 10
Mandag tillige kl. 15:30 – 17

Ring 6221 1976 – tryk 3 for kontakt til varmemester efter- 
fulgt af 1, 2 eller 3, afhængig af hvilken afdeling du bor i  
– se tabellen nedenfor.  
Varmemestrene har telefontid alle hverdage mellem kl. 9 
og 9:30. Udenfor træffetiden kan du altid indtale en telefo-
nisk besked eller sende en mail.

Sådan får du fat i din 
varmemester

DIVERSE
HJerteStArtere

Der er opsat hjertestartere følgende steder:

• Fælleshuset i Wiggers Park

• Fælleshuset i Sofielund

• Fælleshuset i Bregnegården

• I Skovbyhus

• På Brydevej og på Glentevej

• Varmemesterkontoret på Slotsvængevej

•  Varmemesterkontoret på Solsikkevej 77A
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