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FORMANDENS KLUMME

Af John Andersen – Formand

På det netop afholdte møde i 
repræsentantskabet, blev det 
blandt andet drøftet, hvor man 
kan finde materiale om, hvad 
det vil sige at være aktiv i beboerdemokratiet.

Jeg har derfor denne gang været på nettet - pri-
mært på BL’s hjemmeside - for at finde et par gode 
links.

https://bl.dk/beboerdemokrati/
... er et rigtigt godt sted at starte. Her findes både 
link til ”Hvem bestemmer hvad” og ”Ny i afde-
lingsbestyrelsen”.

Det er også her, at man kan finde link til pjecen 
”Ny i afdelingsbestyrelsen” - udgivet af BL. Pjecen 
kan enten downloades direkte, eller hvis du ikke 
har adgang til en PC, kan du også henvende dig til 
administrationen, der kan printe pjecen for dig.

Min egen erfaring er, at det at være aktiv i beboer-
demokratiet både er at være en slags tillidsmand 
for beboerne samt en formidler af samarbejde 
mellem lejerne, administrationen, de ansatte og 
andre, der har deres gang i SAB’s boligområder.

Udbyttet er til gengæld, at man både er informe-
ret og har indflydelse på, hvordan boligområdet 
skal udvikle sig.

Endelig er det også værd at nævne, at der i SAB er 
tradition for hvert år at afholde kurser for både 
nye og gamle afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
Disse kurser plejer at være velbesøgte, og selvom 
emnerne varierer lidt fra år til år, så er disse kur-
ser normalt et godt udgangspunkt for arbejdet i 
afdelingsbestyrelsen.

Årets afdelingsmøder afvikles i august og sep-
tember måned - og jeg vil gerne afslutte med at 
opfordre alle gode kræfter til at gå ind i det bebo-
erdemokratiske arbejde.

God sommer til alle.  

Venlig hilsen

Organisationsformand
John Andersen

KOLOFON
UDGIVER:
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
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5700 Svendborg
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Bemærk:
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Tre afdelinger i godt 
samarbejde

Afdelinger har indledt ny t samarbejde
Afdeling 7, 8 og 15 - henholdsvis St. Byhavevej, 
Strynøvej og Hjortøvænge har indledt et samar-
bejde, der i første omgang blev omsat til somme-
rens loppemarked ved St. Byhavevej. Men på sigt 
er det meningen, at det også skal gælde andre ak-
tiviteter og på andre områder.

- Vi er gået med i et samarbejde med St. Byhave-
vej og Strynøvej, og her i første omgang med det 
netop afviklede sommer-loppemarked, fortæller 
Henning Jensen, der er formand i afd. 15 - Hjortø-
vænge, der tæller 18 lejemål.  
- Det er meningen, at vi vil arbejde for, at der gen-
nem dette samarbejde kan skabes flere aktivite-
ter.

- Det var hyggeligt, og vi var tilsmilet af det su-
pergode vejr, siger Camilla Melin og Jeanette Hin-
gebjerg fra St. Byhavevej samstemmende. Der var 
også mange, der bare kom forbi og nød at være 
der og hygge sig. De kom for det sociale, - og det 
er blandt andet også pointen med at afvikle arran-
gementet med loppemarked.

- I år var første gang at Strynøvej og Hjortøvænge 
var med. Fremadrettet er det tanken at lave mere 
sammen - flere fælles aktiviteter med deraf flere 
muligheder. Der er også allerede tanker og snak 
om fælleshuset på Strynøvej åbnes for de to andre 
afdelinger, men også, at det partytelt som Hjortø-
vænge har, kan bruges af de andre afdelinger til 
fælles aktiviteter.

De tre afdelinger er også fælles om en skrivelse til 
kommunen, hvor der igen ønskes en fodgænger-
overgang på Tvedvej, hvor det kan være et stort 
problem for mange, når de skal krydse Tvedvej for 
at komme over på den anden side.

- Loppemarkedet er en succes, - og flere har alle-
rede efterspurgt, om det er muligt også at lave et 
i september. Det vil de tre afdelinger naturligvis 
lodde stemningen på ved beboerne i afdelingerne. 
Men det er selvfølgelig en mulighed, hvis der er 
tilstrækkelig stemning til at gøre det.

Ud over de mange boder med loppeeffekter, var 
der også kaffebod, hjemmebagte boller og kager 
samt bod med væske til at forfriske sig med.



4

Referat fra repræsentantskabsmøde
afholdt 15. juni 2017.

John Andersen formand for Organisationsbesty-
relsen bød velkommen til de fremmødte.

1. Valg af dirigent.
John Andersen foreslog advokat Henning Morit-
zen. Henning Moritzen konstaterede, at formalia 
var overholdt, og at der var fremmødt 37 personer 
ud af 53 mulige, hvilket også betyder, at repræ-
sentantskabet er I stand til at vedtage eventuelle 
vedtægtsændringer, jfr. § 11 stk. 1.

2. Bestyrelsen beretning.
John Andersen aflagde bestyrelsens beretning. 
Beretningen offentliggøres på www.sab.dk 
Per Henriksen, Elmevænget spurgte ind til referat 
fra Styringsdialog møde med kommune. Referat 
for årene 2014 og 2015 er dags dato modtaget I 
udkast og vil senere blive offentliggjort på www.
sab.dk - Beretningen herefter godkendt.

3. Godkendelse af regnskab 2016 samt 
revisionsprotokollat.
Jørgen Berg Jensen gennemgik regnskabet og be-
mærkninger fra revisionsprotokollatet og svarede 
på afklarende spørgsmål. Regnskabet blev heref-
ter godkendt.

4. Forelæggelse af budget 2018.
Jørgen Berg Jensen fremlagde og gennemgik bud-
get 2018. Budgettet taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1: Vedtægtsændringer - gående på mulig-
hed for digitale indkaldelser og møder. Kort debat 
om muligheden for at anvende digitale medier.
Forslaget herefter vedtaget - med kvalificeret fler-
tal efter vedtægtens § 11 - med 30 stemmer for, 6 
imod og 1 undlod at stemme, sendes nu til god-
kendelse ved Svendborg kommune,
Forslag 2: Bemyndigelse til Organisationsbesty-
relsen om at træffe beslutning om grundkøb og 
til at iværksætte byggeri.- Enstemmigt vedtaget 
at give bemyndigelse gældende frem til næste or-
dinære repræsentantskabsmøde.
Forslag 3: Bemyndigelse til Organisationsbesty-
relsen til at pantsætte afdelingernes ejendomme.
Enstemmigt vedtaget at give denne bemyndigelse 
gældende frem til næste ordinære repræsentant-
skabsmøde.

6. Valg af formand.
John Andersen blev genvalgt for 2 år uden mod-
kandidater.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer..
6 kandidater opstillet til de 2 pladser. Efter en 
præsentationsrunde var der valg med følgende re-
sultat:
Steen Mørk, afdeling 10 & 17: - 29 stemmer
Erik Bang Boesen, afdeling 14:  - 19 stemmer
Karina Jensen, afdeling 19:  - 12 stemmer
Arne Christensen, afdeling 22:  - 5 stemmer
Karina Frederiksen, afdeling 14: - 2 stemmer
Tove Pedersen, afdeling 21:  - 1 stemme
Steen Mørk og Erik Bang Boesen valgt for en 2 årig 
periode.

8. Valg af suppleanter.
Karina Jensen, afdeling 19 
Arne Christensen, afdeling 22
Tove Pedersen, afdeling 21
Valgt i nævnte rækkefølge. Valgt for 1 år.

9. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af PwC, Odense, gen-
valgt.

10. Eventuelt. 
Her blev drøftet: Torben Olsen foreslog trådløst 
netværk I Skovbyhus, anbefaling til afdeling 14 og 
21 som driver huset. Per Henriksen opfordrede til 
bedre oplysning og information/henvisninger til 
hvordan beboerdemokratiet virker, således at in-
teresserede nemt kan finde materiale og blive in-
spireret til at deltage. Dirigenten takkede for god 
ro og orden. Mødet blev herefter lukket.
John Andersen takkede dirigenten, takkede for-
samlingen for gode input.

--oo0oo-- 

Svendborg Andels-Boligforenings bestyrelse pr. 1. 
juli 2017:

John Andersen, formand  
Periode 01-07-2017 til 30-06-2019
Anne Jørgensen, næstformand -
periode 01-07-2016 til 30-06-2018
Erik Bang Boesen, 01-07-2017 til 30-06-2019
Finn Rasmussen, 01-07-2016 til 30-06-2018
Steen Mørk, 01-07-2017 til 30-06-2019
Carsten Dreyer, 01-07-2016 til 30-06-2018
Karsten Brandt, 01-07-2016 til 30-06-2018

Jørgen Berg Jensen, direktør

Underskrevet af 
Henning Moritzen  Jørgen Berg Jensen
dirigent   Referent
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Som tidligere omtalt i SAB-Nyt er der i slutningen 
af 2016 indgået en aftale med Stofa om nogle lidt 
ændrede vilkår for levering af TV og internet til 
lejerne i SAB.

 Ændringerne i aftalen med Stofa er:

- Frit valg mellem TV og internet (for den kollek-
tive betaling via huslejen)
- Lejere kan frit (og uden gebyr) melde sig helt ud 
af aftalen (uden omkostninger for andre lejere)
- Maksimal årlig stigning på 10,- kr. for TV-Pakke 
1 (pt. 129,- kr.)
- Faste rabatter på øvrige ydelser ift. Stofas gæl-
dende listepriser
- Binding kollektivt for hele afdelingen frem til 
2022
- Dog åbnes infrastrukturen (fibernettet) for an-
dre aktører i 2020

Stofa til  afstemning

Berørte afdelinger i SAB
Afd. nr. Afdelingsnavn Gl. aftale slutter:

1 Nylandsvej 30. juni 2019

5 Glentevej - Blokke 30. juni 2019

6 Glentevej - Huse 30. juni 2019

7 St. Byhavevej 31. december 2018

8 Strynøvej 31. december 2018

9 Bispeløkken 31. december 2018

10 Struebjerg 30. juni 2019

11 Munkevænget 31. december 2018

13 Sanddalsparken 30. juni 2019

15 Hjortøvænge 31. marts 2019 

17 Svendborg Bo 31. januar 2019

18 Bregnegården 30. juni 2019

19 Søsterhaven 31. marts 2019

20 Wiggers Park 28. februar 2019

21 Solsikkevej 1. jnuar 2018

Rabatter på tv og internet

Gammel aftale
(Rabat)

Ny aftale
(Rabat)

TV-Pakke 1 100,- 100,-

TV- Pakke 2 74,- 70,-

TV - Pakke 3 80,- 120,-

Internet 20,- 20,-

Da der er tale om en række forbedringer, men 
også en forlængelse af bindingsperioden, skal af-
talen til afstemning i de berørte afdelinger – se 
listen nedenfor.

Afstemningstemaet er: Skal afdelingen takke ja til 
de nye vilkår – inklusiv den forlængede bindings-
periode?

Hvis afdelingen vælger at takke nej til de nye vil-
kår, vil afdelingens lejere ”falde tilbage på den 
gamle aftale”, hvor vilkårene er anderledes:

- Kollektiv levering af lille tv-pakke.
- Lejere kan ikke individuelt melde sig ud af afta-
len. Dog kan lejere, der allerede har meldt sig ud 
fortsætte med denne status
- varsling af prisforhøjelser sker på baggrund af 
nettoprisindexet samt udefrakommende stignin-
ger fra indholdsleverandørerne eller offentlige af-
gifter (Uden maksimum). 
- andre rabatter på øvrige ydelser (se skema ne-
denfor)
- binding i henhold til skemaet i spalte 1.
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Så er de nye cykelskure sat op ved St. Byhavevej og 
klar til brug.
- Ved de ulige numre lægges perlesten, og ved de 
lige kommer der fliser, fortæller formand Camilla 
Melin. Der kommer også strømstik, så folk kan lade 
deres el-cykler op, og så bliver der beplantet med 
efeu og clematis. Der lægges i øvrigt perlesten om-
kring hele blokken, - så det hele ser pænt ud.

Arbejdet med cykelskure og øvrigt udearbejde for-
ventes færdigt i løbet af juli.

Det kræver en tilladelse..
For alle lejemål i SAB kræver det en særlig tilladelse 
at montere en vaske- eller opvaskemaskine, tørre-
tumbler mv.

Tilladelsen vil rutinemæssigt og under normale 
omstændigheder bliver givet – og vil desuden in-
deholde oplysninger om, hvordan maskinen skal 
tilsluttes installationerne i lejemålet samt lejerens 
eventuelle forpligtigelse til at reetablere i forbin-
delse med fraflytning.

I SAB har der desværre den seneste tid været en 
række eksempler på ulovlige installationer, der har 
forårsaget vandskader. Det har kostet de pågælden-
de lejere mange penge, fordi forsikringen ikke dæk-
ker ulovlige installationer.

Afdeling 4 pakket ind
På Brydevej er hele blokken med de 18 lejemål 
nærmest blevet pakket ind i stilladser, - og det er 
der selvfølgelig en god grund til. Afdelingen, der 
er bygget i 1945 skal nu efter 72 år for første gang 
have udskiftet taget. Det blev besluttet på det se-
neste afdelingsmøde. 

Arbejdet, der forventes endeligt afsluttet ved ud-
gangen af juli måned, er nu sat i gang, hvor der 
sammen med nyt tag også kommer nyt undertag. 
Endvidere bliver der monteret nye ovenlys velux 
vinduer.

C ykelskure på plad s

Trollehøj sommer fester
Traditionen tro er der sommerfest på Plejecenter 
Trollehøj, og det plejer at være noget af en succes, 
som alle ser frem til.

- Vi afvikler sommerfest igen i år på Trollehøj, op-
lyser sektionsleder Schannie Eigaard Mose. Det 
bliver torsdag den 29. juni fra kl. 11, hvor der vil 
være hoppeborg, popcornmaskine, fiskedam med 
pakker, pølsevogn, ansigtsmaling, levende musik, 
hjemmebagt kage og masser af hyggestemning. Vi 
glæder os rigtigt meget til denne dag.

Sommerfesten er for beboere, pårørende, perso-
nale og deres familie. Børn er naturligvis meget 
velkomne også.
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I skrivende stund er den endelige dato og pro-
grammet for dagen endnu ikke fastlagt - men der 
skal sommerfestes for beboerne i august måned.

Når det færdige program for dagen er fastlagt, så 
vil beboerne få en invitation, - hvor man fra be-
styrelsen og de øvrige involverede frivillige håber, 
at beboerne igen vil møde talstærkt op til en god, 
hyggelig og farverig dag.

Det var en stor succes, da Munkevænget sidste år 
kaldte til sommerfest for beboerne. Det er derfor 
besluttet, at det skal der også være igen i år.

Sommerfest i  M unkevænget

Beboerne skal 
sommerfeste 

i august

For at SAB kan sende til din E-boks, skal du ac-
ceptere SAB som afsender.

Det gør du ved at logge på e-boks fra en 
smartphone eller en PC og fra menuen trykke 
”Tilmeld flere” eller ”Tilmeld afsendere”. Søg nu 
efter ”Svendborg Andels-Boligforening” og tryk 
på knappen ”Tilmeld”.

Du kan også søge efter Svendborg Andels-Bolig-
forening i gruppen ”Bolig og Ejendom”.

SAB arbejder sammen med vores systemleve-
randør på at denne tilmelding kan foregå smidi-
gere og mere automatisk.

Man kan næsten ikke finde et hjørne i Wiggers 
Park, hvor der ikke er sket noget. Den store kraf-
tige saks har været i gang overalt, og buske og 
træer er blevet fjernet, så hele området nu er ble-
vet pænt, lyst og åbent.

Det blev vedtaget på seneste afdelingsmøde, at 
der skulle ryddes kraftigt op i beplantningen, og 
bestyrelsen besluttede herefter, at det hele skulle 
ske over en gang.

Den store saks har været 
i  gang

De fleste steder er der sået græs, og andre har fået 
sat bord/bænk-sæt op, parkeringspladser er ble-
vet udvidet og andre steder er der etableret helt 
nye parkeringspladser. 
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Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 22

Dato 6. juni
Afdeling 22, Sofielund

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Per Johnsen, Jens Bundgaard, Benny Mikkelsen, 
Jørgen Jørgensen og Erik Westh

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Thomas Jeppesen

Stemmeberettigede husstande og personer
Afdeling 22               31                  42

Dagsorden

1) Valg af dirigent / Thomas Jeppesen

2) Beretning for perioden / Godkendt

3) Regnskab 2016 / Budget 2018 ved Karsten Brandt
Godkendt med ændring af udskiftning af køleska-
be og komfurer ved byggeriets start - kan udskif-
tets dog med evt. stigning i henlæggelser i 2019 
og frem.

4) Indkomne forslag

A Hæk klippes af ekstern ved de nye hække
Vedtaget med 35 for, 9 imod og 7 blanke
B Udskiftning til LED lys 
Vedtaget med sorte lamper
C Overdækket terrasse i råderetskatalog side k, 
Kollektiv råderet
Ikke Vedtaget - 48 imod, 10 for og 6 blanke
D Referat på email og i udhængsskab
Referater lægges på SAB ś hjemmeside og ved hen-
vendelse til formanden kan det fås i papirform
E Reglement for fælleshus / Vedtaget

5) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Jens Bundgaard Jensen og Benny Mikkelsen begge 
genvalgt

6) Valg af suppleanter

Lenna Nielsen valgt som 1. suppleant
Arne Christensen valgt som 2. suppleant
Bent Pedersen valgt som 3. suppleant

7) Valg af medlemmer og suppleant til repræsen-
tantskabet
Per Johnsen, Arne Christensen og Steen Jørgensen 
valgt
Ingen suppleanter valgt

8) Eventuelt

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 23 - Trollemosen / 
Trollehøj og Frøavlen

Dato 8. juni

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra hovedbestyrelsen
Karsten Brandt

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen
Ingen

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Karsten Brandt

Stemmeberettigede hustande og personer
Afdeling 23               7                   7

1) Valgt af dirigent / Karsten Brandt

2) Beretning ved Karsten Brandt / Godkendt

3) Regnskab 2016 / Budget 2018 ved Karsten Brandt
Regnskab godkendt og budget vedtaget

4) Indkomne forslag
A Individuel vandafregning / Vedtaget

5) Personvalg udgår / punkterne 5-8
ingen opstillet 

9) Eventuelt

Referat fra året s afdeling smøde i  afd.  2 2 & 23
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Der er sket meget i området ved Strynøvej og St. 
Byhavevej indenfor det seneste år til stor glæde 
for beboerne. Strynøvej med nye tage og kviste og 
St. Byhavevej, hvor der er foretaget meget i ude-
områderne, både med nye cykelskure, fliser, sten 
og beplantninger med blandt andet nye blomster-
kummer med forskellige beplantninger.

Det er et område, hvor bestyrelserne også arbej-
der for, at det skal være så beboer- og børneven-
ligt som muligt.

- Det er anlægsgartner Lars Albertsen, som vi har 
haft et fortrinligt samarbejde med, der har stået 
for alt i forbindelse med den nye beplantning. Han 
er stadig på - idet han holder øje med planterne og 
vil gennemgå og udskifte efter behov.

Afdelingsnr. Afdelingsnavn Dato

1 & 3 Nylandsvej/Rødeledsvej Tirsdag 5/9

4 Brydevej Torsdag 7/9

5 & 6 Glentevej Mandag 11/9

7 St. Byhavevej Torsdag 17/8

8 Strynøvej Mandag 11/9

9 Bispeløkken Tirsdag 15/8

10 & 17 Struebjerg/Svendborg Bo Tirsdag 5/9

11 Munkevænget Tirsdag 15/8

12 Elmevænget Tirsdag 12/9

13 Sandalsparken Tirsdag 15/8

14 Skovparken Torsdag 14/9

15 Hjortøvænge Mandag 14/8

18 Bregnegården Tirsdag 19/9

19 Søsterhaven Mandag 21/8

20 Wiggers Park Torsdag 14/9

21 Solsikkevej Tirsdag 12/9

22 Sofielund Er afholdt

23 Trollemosen Er afholdt

Der tages forbehold for ændringer, der måtte komme efter 

at SAB-Nyt er sendt i trykken.

AFDELINGSMØDER 2017

Et godt sted at bo

Det har ikke været tanken, at blomsterkummerne 
skulle resultere i ekstra arbejde til gårdmændene. 
Så beboerne opfordres til at deltage med at passe 
dem og sørge for, at området står flot og indby-
dende til glæde for alle.

- Beboerne må gerne ved interesse luge i blom-
sterkummerne, - og ellers vil de også et par gange 
om året blive gennemset af gårdmændene, siger 
formand Camilla Melin.

Det er nu første år med blomster i kummerne, - og 
planterne skal lige nå at sætte sig rigtigt. 

Vær med til  at  pas se på 
vores område
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Kort & godt

Sommerhilsen fra Solsikkevej

Afdelingsbestyrelsen:
Formand Jonna Hansen nr. 91
Bestyrelsesmedlem Birgit Foli nr. 41
Bestyrelsesmedlem Bernt Ditlevsen nr.43

Så blev det juni og sommer
Svendborg Kommune indsamler storskrald den 1. 
torsdag i måneden, se ”Styr på affaldet” som alle 
har fået omdelt, så det bliver sorteret rigtigt.
Afdeling 21 har fået en storskraldsplads ved Al-
fred nr. 77A, hvor man kan stille storskrald alle 
dage. Husk egen nøgle.

Bestyrelsen og Inspektør John Tofting havde 
”markvandring” den 24. maj og området ser fint 
ud.

Sommer hilsen
Bernt, Birgit, Jonna

Vaskerier er blevet fornyet

I løbet af foråret er flere af boligforeningens va-
skerier blevet opgraderet med terminalløsninger 
og nyt maskinel.
På ovenstående foto ses hvordan vaskeriet i Mun-
kevænget så ud i ”gamle dage”, - og der er sket 
meget siden dengang - ikke mindst på det tekni-
ske område.

Svævebane til legepladsen

Legepladsen i Bregnegårdshaven bliver nu beriget 
med en svævebane. Det blev besluttet på et tidli-
gere afdelingsmøde, og arbejdet med svævebanen 
er sat i gang. Her er der valgt robinietræ til stolper 
- en træsort, der har gode naturlige egenskaber 
ved udendørs brug med en holdbarhed ved jord-
kontakt, der opgives til 25-40 år.

Legepladsen har tillige fået lagt et nyt faldunder-
lag under de allerede eksisterende legeredskaber.

Varmester på pension 

Jon Rasmussen, der har været ansat i SAB gennem 
17 år, de seneste 3 1/2 år som varmester i afdelin-
gerne 19 Søsterhaven, 20 Wiggers Park og 22 So-
fielund, har valgt at gå på pension fra den 1. juni. 
Der er endnu ikke udnævnt en ny varmemester. 

Nyhedsbrev til beboerne

På St. Byhavevej har bestyrelsen netop iværksat, 
at beboerne får et nyhedsbrev med relevant infor-
mation, - og det første er sendt ud.
I første omgang er det tænkt, at det skal sendes ud 
to gange årligt. 
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En aktiv fødselar med 

et spændende liv

Den 4. juli fylder vores faste skribent på SAB-Nyt, 
forfatteren og debattøren Erik Bang Boesen 70 år. 
Han er oprindelig født og opvokset i Nykøbing F 
som mellemste barn af tre.

Erik har haft et utroligt spændende liv, som det 
kun er få forundt at opleve. Her skal kun nævnes 
højdepunkterne. Efter en uddannelse som klein-
smed og maskinmester, sejlede Erik i en årrække  
på de 7 verdenshave med A. P. Møller, indtil han i 
1976 emigrerede til Sydafrika med sin hustru og 
to børn. De næste ca. 20 år arbejdede Erik først 
som mastertekniker på stålværket ISCOR i New-
castle og fra 1986 som fagforeningsboss i AEU, 
hvor han havde ansvaret for medlemmer i provin-
sen Kwa-Zulu-Natal. Erik blev senere forfremmet 
til Assisterende Generalsekretær. 

Igennem sit arbejde i fagforeningen såvel som 
privatperson sad han i utallige bestyrelser og råd, 
blandt andet i de to store LO-organisationer for 
henholdsvis stål- og mineindustrien, samt The 
National Peace Komite med bl.a. Nielson Mandala 
og Hans kongelige Højhed, Zulu Prins og leder af 
Inkata Frihedspartiet Gatsha Buthelezi og Præsi-
dent F. W. De Klerk m.fl. Det var det organ, der 
førte frem til det første frie valg i Sydafrika. 

I 1994 flyttede han tilbage til Danmark og bosat-
te sig i Svendborg, med en dyb depression og et 
voldsomt alkoholproblem. Erik holdte dog helt op 
med at drikke i 1997, hvor han tog på et toårigt 

Trivselskonsulenten

Hvor der opstår gener fra høj musik, kan der ringes til politiet på telefon 114 hele døgnet rundt. Po-
litiet vil så  prioritere og om muligt tage kontakt til stedet, hvorfra musikken kommer. 
Denne kontakt kan være pr. telefon, hvorfor man ikke skal forvente at se politiet på stedet.

Ved klager, der altid skal være skriftlige, skal I huske at påføre jeres telefonnummer.  
Tak. Klager skal ske skriftligt til administrationen – enten via et almindeligt brev eller via en email 
sendt til post@sab.dk. Det er ikke nok at ringe eller sende en SMS.  
SAB behandler ikke anonyme klager.

forfatterskoleforløb på Askov Højskole og fra 1997 
til 2007 var Erik også medlem af bestyrelsen på 
skolen. Han var fra 1997-2012 alkoholrådgiver og 
foredragsholder. 

Erik har nu boet 23 år i SAB og har siden 1997 
været aktiv i beboerdemokratiset. Erik blev i 2010 
medlem af Organisationsbestyrelsen. Han er end-
videre sekretær i Sydfyns Pibelaug og er medlem 
af et 12 mands panel på Mac Barens Tobaksfabrik-
ker, der arbejder med produktudvikling og kvali-
tetskontrol. Han er også frivillig på Byarkivet på 
Svendborg Museum. Erik blev i 2011 udnævnt til 
æresmedlem i Den Skotske Frimurerorden. 

Erik debuterede som forfatter i 2008 og har ef-
terfølgende udgivet 5 bøger, blandt andet bestsel-
leren ”De fremmede og os” Indvandringens histo-
rie i Danmark. Den seneste bog er digtsamlingen 
”Månelys” selvbiografiske digte 2017. Han har væ-
ret gift med svendborgpigen Ellinor siden 1973 og 
efter at have mistet en datter i Sydafrika i 2012, 
har de 2 børn og 5 børnebørn.
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Find mere info: www.aktive-boligområder.dk eller facebook  

 

 
 

 
Kære beboere i Skovparken, Elmevænget, Sandalsparken, 

Munkevænget og Bispeløkken/Priorvej 

Arbejdet med en ny boligsocial helhedsplan for årene 2018-2021 er i gang. En 
boligsocial helhedsplan, som jeres boligafdelinger nu kan blive en del af. 

En boligsocial helhedsplan er en plan som udvikles for at gøre et boligområde til et endnu 
bedre sted at bo. Den boligsociale helhedsplan støtter op omkring et boligområde, og de 
mennesker som bor der. 

Den kommende boligsociale helhedsplans fokuserer på tryghed, trivsel, og social arv. 

Fokusområderne kommer til udtryk i helhedsplanens aktiviteter. Aktiviteterne vil 
eksempelvis være: 

• Beboerpulje  

• Naboambassadør 

• Lærings- og lektiecafeer for skolebørn 

• Støtte til sårbare familier 

• Fritidsjob/fritidsjob i boligområdet 

• Opsøgende rådgivning 

• Mentorprogrammer 

• Åben beboerrådgivning og meget mere.. 

Alle aktiviteterne er naturligvis åbne, frivillige og gratis for alle beboere som er med i helhedsplanen! 

I den åbne rådgivning, kan du møde vores beboerkonsulenter. Her får du hjælp til alt fra 
læsning af breve til tilmelding til aktiviteter. Der er især fokus på økonomi og budget, 
brobygning til foreningsliv og fysisk og psykisk trivsel. 

I 2016 var der 358 henvendelser fra beboere i den åbne rådgivning. Det har skabt tryghed for 
beboere i alle aldre, som er en del af den nuværende helhedsplan.  
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Find mere info: www.aktive-boligområder.dk eller facebook  

 

Hold øje med trækvognen!! 
I den kommende tid besøger vi boligområderne, hvor vi vil være til stede med 
vores trækvogn. Vi byder på en kop kaffe og glæder os til at få en snak med jer alle 
om den kommende boligsociale helhedsplan. 

Vi kommer til dit boligområde: 

• Bispeløkken/Priorvej d. 26/6   kl. 14-16 

• Munkevænget d. 27/6 kl. 14-16 

• Sandalsparken d. 28/6 kl. 14-16 

• Elmevænget d. 3/7 kl. 14-16 

• Skovparken d. 5/7 kl. 13-16 

Med venlig hilsen 

Fællessekretariatet, Boligsocial Helhedsplan 

I løbet af foråret har vi afholdt infomøder og workshops for alle 
boligafdelinger om den kommende boligsociale helhedsplan. Vi siger 
jer mange tak for fremmødet! 

Vi håber, at møderne har sat tanker i gang om mulighederne i vores 
fremtidige samarbejde. Vi glæder os til at se jer i fremtiden. 

Find mere info: www.aktive-boligområder.dk eller facebook  
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Frøavlen
Lerchesvej 1-7 

& Møllergade 88

Den store frøsilo ud mod Lerchesvej ved havnen, 
blev opført efter en brand i Sydfyns Frøavls lager- 
og produktionsbygninger i 1947. Firmaet begynd-
te som en filial af købmand Erhard Frederiksen, 
og i 1923 overtog en del af medarbejderne virk-
somheden under navnet Sydfyns Frøavl, som der 
også stod på et stort skilt på toppen af bygningen. 
I 1934 blev firmaet et aktieselskab og forblev et 
sådant til sagaen sluttede med en frivillig likvida-
tion i 1991.

Det er måske ikke helt rigtigt at kalde bygningen, 
for en frøsilo, da den også var en arbejdsplads, 
idet både tørre- og rensemaskiner også befandt 
sig i bygningen sammen med pakkefaciliteter. Og 
eftersom Købmand Erhard Frederiksen i 1873 er 
nævnt som ejer af Møllergade 88 (en flere gange 
ombygget købmandsgård fra 1761) med frøavlen 
liggende så at sige i baghaven, kan man måske her 
med rimelig god sandsynlighed sige at dette hus 
med sin store indgangsport, fungerede som kon-
tor og facade til selve virksomheden.  

I løbet af 1970`erne nedtrappede firmaet anven-
delsen af bygningen, altså siloen ved Lerchesvej, 
og den endte med at stå tom og forfalden. Det vi-
ste sig vanskeligt at finde holdbare projekter til 
udnyttelse af bygningen. F.eks. havde De Forene-
de Ejendomsselskaber et spektakulært projekt i 
1990 om at forhøje bygningen med tre etager og

indkapsle den i en isolerende glasfacade, men pro-
jektet blev aldrig realiseret. 

Byrådsmedlem Erik Mathiasen (Alternativ Liste) 
mente at Siloen burde rives ned. Men løsningen 
kom, da ejendomsfirmaet Søtoftegård, vist nok fra 
Valby i København, fik Svendborg kommune med 
på planen om at indrette 48 et værelses plejeboli-
ger og 6 to værelses almene ældreboliger samt 11 
ejerlejligheder. I december 2001 kunne de første 
beboere så flytte ind. SAB er opført som bygherre 
og ejer, men for pleje- og ældreboligernes vedkom-
mende skal der visiteres fra Svendborg Kommune. 
Der er mange gode tiltag og faciliteter for de æl-
dre i bygningen, bl.a. en dagligstue, grillplads og 
et træningscenter.

Arkitektonisk set, er den tidligere betonklods på 
6.342 m2 af en frøavlssilo i dag og ca. 48 millioner 
kroner senere, en lys, femetagers beboelsesbyg-
ning med penthouselejligheder på toppen. Byg-
ningens siloagtige karakter sløres primært ved 
anvendelse af altaner i forskellige udformninger, 
enten trukket ind i nicher eller udragende i vari-
erende omfang. Det er næsten som en grim ælling 
der er blevet til en smuk svane. I hvert fald var 
både Borgmester Jørgen Henningsen og Forman-
den for Svendborg Andelsboligforening, Robert 
Jensen tilfredse ved indvielsen i december 2001. 
Bevaringsværdien af bygningen er ikke vurderet. 

© 2017 Erik Bang Boesen efter ide fra Museums 
Årbog 2015. 
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I afdeling 14 Skovparken afhentes der storskrald den 2. fredag i hver måned. 
Næste gang 14. juli - 11. august og 8. september

Udlejningen af ”Skovly” 
 

Selskabslokale ”Skovly”, Wiggers Park 191
 
Bestilling: Telefon og træffetid hver torsdag mellem 
kl. 16 og 17 på afdelingskontoret i Wiggers Park 189. 
Telefon 40 40 69 89 - Elise Due Vogn

Antal pladser: 80 stk.
Pris for sal m/køkken 1.300,-  for beboer
Pris                           2.500,-  udefra
Depositum                         500,-
Kælder                                200,-
Dep. kælder                       100,-
Soverum pr. pers./døgn        50,- (Kun for lejere i WP) 
                                             100,- (lejere udefra)

Selskabslokalet i Bregnegårdsparken
 
Selskabslokalet i afdeling 18 - Bregnegården kan både lejes af beboere i afdelingen og udefrakom-
mende. Der er plads til 50 personer. 
Lokalet bestilles og lejes gennem Birte Lynge på telefon 62 21 01 49 eller mobil 61 71 05 56. 
Træffetid: torsdag mellem kl. 16.00 og kl 18.00.

Pris for sal m/køkken (2 dage)    900, - for beboere
      1300, -  udefra
Pris for sal m/køkken (1 dag)    700, -
Depositum        500, -
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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 varmeme-

ster) Alle varmemestre i SAB har tele-

fonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00 

- 9:30 På alle øvrige tidspunkter kan 

du lægge en besked på varmemesterens 

telefonsvarer

ØVRIGE 

Lægevagten 7011 0707

Beboerrådgiver

Bente Kjær 2338 9369

Trivselskonsulent

Kaj Kruse                        2338 9353

Falcks nøgleservice 7010 2030

oplys venligst ”fastopgave 100526”, 

for at lette ekspeditionen

Skovbyhus  2338 9356

Beboerhuset “Skovly” (afd 20)

Bestilling: torsdag  

fra kl. 16 - 17: 4040 6989

 

Selskabslokale i Bregnegårdsparken

Bestilling torsdag mellem kl. 16 - 18

 6221 0149 / 6171 0556

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

DIVERSE
VAGT-TELEFONEN
Boligforeningens vagttelefon kan 

benyttes udenfor normal arbejdstid 

– Ring 62 21 19 76 og tryk 1 for akut 

hjælp. Du bliver nu omstillet til 

vagttelefonen – pt. Polygon A/S.

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
- på Brydevej og på Glentevej
- Varmemesterkontoret på 
Slotsvængevej
- Varmemesterkontoret på
Solsikkevej 77A

NOTITSER 
DEADLINES
Deadline for næste nummer af SAB-

Nyt er mandag den 18. september

 2017

Deadlines for SAB-Nyt i 2017

Nr. 3 - Mandag den 18. september

Nr. 4 - Mandag den 11. december

BANKOSPIL 
Der afholdes bankospil i Skovbyhus 

i salen kl. 18:30 på følgende datoer:

(2. HALVÅR 2017):

Den 2. & 16. august 2017

Den 13. & 27. september 2017

Den 11. & 25. oktober 2017

Den 8. & 22. november 2017

Den 6. & 20. december 2017

Dørene åbnes en time før spillet 

starter.

Der samles og gøres klar til Sankt Hans aften at sende heksen til 
Bloksbjerg fra den grønne plads i Sanddalsparken.


