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Samlet tilfredshed

FORMANDENS KLUMME

KOLOFON

Af John Andersen – Formand
Det er med stor glæde, at jeg
kan oplyse, at vores boligforening ikke længere har tomme
lejemål. Det har været et mål
gennem snart mange år – og vi har næsten ikke
selv turdet tro på at det kunne lykkes. Da renoveringen i Afdeling 14 – Skovparken var afsluttet
tilbage i 2013 havde vi 165 tomme lejligheder – og
nu har vi ingen.
Det har både en stor betydning for boligforeningens økonomi og for vores renomme – og oven i
købet ser det ud til at beboerne i SAB ikke flytter
ud af foreningen i samme takt som de gjorde for
år tilbage.

UDGIVER :
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Tlf: 6221 1976
Fax: 6220 1010
e-mail: post@sab.dk
Internet: www.sab.dk
REDAKTION :
Thomas Jeppesen
Ansvarshavende redaktør
Kurt Hardi Gadeberg
sabnyt@sab.dk

OPLAG :
2500 eksemplarer

Der skal ikke herske tvivl om, at det også har stor
betydning, at vi efterhånden har fået renoveret de
fleste af vores afdelinger, så de fremstår velholdte
og er tilfredsstillende at bo i.
Det kan jeg sige med ret stor sikkerhed – for boligforeningen har netop gennemført en stor beboerundersøgelse, hvor 476 af foreningens i alt
2.175 boliglejere har svaret på 22 spørgsmål om,
hvor tilfredse de er med deres bolig, ude-arealerne,
fællesfaciliteterne samt det serviceniveau de får
fra de ansatte. Jeg har specielt bidt mærke i at 83
% af dem der har svaret, enten er ”tilfreds” eller
”meget tilfreds” med deres nuværende bolig. SABNyts redaktion har valgt at optrykke alle undersøgelsens resultater – og jeg kan kun opfordre alle
til at nærlæse side 12-15 i dette nummer af bladet.
Jeg kan også oplyse, at de kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer som jeg nævnte i sidste nummer af SAB-Nyt, vil blive afholdt hen over vinteren
i det nye år. Der vil blive sendt informationer ud til
de respektive formænd i januar måned.
Ud over de ovennævnte kurser, vil der også i starten af det nye år blive afholdt et formandsmøde.
Jeg vil allerede nu bede formændene om at overveje, om de har nogle punkter, de gerne vil have
drøftet, og som måske kræver, at der skaffes baggrundsviden.
Her til slut vil jeg runde af med at ønske alle
beboere og ansatte
En glædelig jul
Og godt nytår.
Med venlig hilsen
John Andersen
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DESIGN/TRYK:
Stargate Studio / Boarding A/S
SAB-Nyt udsendes fire gange
årligt til alle lejere. Gengivelse af
artikler er tilladt, men kilde skal
angives.

KONTAKT:
Forslag til artikler, læserbreve etc.
til næste nummer, skal fremsendes
til redaktionen senest mandag
den 7. marts 2016 – gerne
pr. mail til:
sabnyt@sab.dk
- eller pr. post til:
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Mrk.: SAB-Nyt
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Afdeling 9
Bispeløkken

Bestyrelsen vil styrke kommunikationen
Der er kommet en helt ny bestyrelsessammensætning i afdeling 9, Bispeløkken. Ved seneste afdelingsmøde blev Lars Bassøe Neshammar Andersen valgt som ny formand, Poul Erik Hald nyvalgt
til bestyrelsen, der tillige består af Tariq Jonas
Ahmed, der blev valgt i 2014, - og deres klare og
vigtige mål i afdelingen er, at styrke kommunikationen og synligheden yderligere.
- Jeg er trådt ind i bestyrelsen, fordi jeg havde lyst
til det, udtrykker den nye formand Lars Bassøe
Neshammar Andersen sig. Jeg vil gerne gøre noget
for folk, for jeg holder af at bo her.

Der er blevet ekstra julepyntet i Bispeløkken. Afdelingen har fået nedstøbt nogle pvc-rør, hvor der
hvert år blandt andet kan sættes juletræer i, som
det er blevet i år.
- Det er også meningen, at vi fra starten af næste
år, måske en gang om måneden, vil lave en ”spørgetime”, hvor beboere kan mødes med bestyrelsen og få svar på de spørgsmål de måtte ligge inde
med, siger formanden.
- Vi er en helt ny bestyrelse, og vi er startet helt
fra bunden med, hvad vi skal fremadrettet, siger
afdelingsformanden. Her er kommunikation og
synlighed vigtige for os. Det betyder blandt andet
også, at vi udsender dagsordener og referater fra
vores bestyrelsesmøder. Det er en del af god kommunikation, at de øvrige beboere kan se, hvad vi
laver, og hvad vi beslutter.

- Vi har holdt møde med Munkevænget og Sanddalsparken om fremtidigt samarbejde, fortæller
formanden. Vi tager udgangspunkt i at starte med
den fælles Sankt Hans Aften, hvor det for alle tre
afdelinger gælder om at engagere baglandet, så
vi får flere beboere med til at afvikle det hele. Vi
håber, at der bliver taget godt imod det af alle beboere.
- Vi holder et møde igen mandag den 11. januar,
hvor vi vil planlægge, hvordan det hele skal arrangeres og forløbe. I forbindelse med det møde,
vil der komme et opslag, så alle interesserede beboere kan deltage, slutter den nyvalgte formand.

- Det er også tanken, at vi vil have opsat informationstavler ved indgangen til hver opgang, hvor vi
kan sætte meddelelser af enhver art fra bestyrelsen og generel information fra administrationen.
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Der blev uddelt over 100
godteposer til børnene
under den årlige
juletræsfest
i Skovbyhus

Juletræsfest i Skovbyhus
Den traditionsrige julefest i Skovbyhus blev i år
afholdt lørdag den 12. december. 120 beboerne
bakkede op om arrangementer - og tilbragte nogle fornøjelige timer sammen med julemanden og
hans nissepige.
Det var gratis at deltage - der blev uddelt godteposter til børnene og serveret gløg og æbleskiver til
de fremmødte. Bestyrelsen takker alle de frivillige hjælpere, der var med til at gøre juletræsfesten
2015 til en succes.
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Test dig selv
- og få et økonomitjek
Nye regler for boligstøtte 2016

Udbetaling Danmark oplyser følgende:

der er brug for hjælp til at ansøge om boligydelser, pension eller noget helt tredje. Nogle har brug
for støtte over en lidt længere periode, og det er
der også mulighed for. Så ses jeg med lejeren hver
måned over en periode og hjælper til med, at der
bliver betalt regninger. Er der ikke penge til alle
regningerne, får vi en snak om, hvilke regninger
der er de vigtigste, og får dem betalt først.

Fra den 1. januar 2016 får Udbetaling Danmark
automatisk oplysninger om indkomst fra SKAT,
når en borger søger boligstøtte. Det betyder, at
borgeren ikke længere behøver at dokumentere
sin indkomst, når der søges om boligstøtte. Udbetaling Danmark bruger samtidig oplysningerne
fra SKAT hver måned for at se, om der er forskel
på de indkomstoplysninger borgeren har oplyst
udbetaling Danmark, og de indkomstoplysninger,
der kommer fra SKAT. Hvis der i nogle måneder
er forskel på oplysningerne, beregner Udbetaling
Danmark borgerens boligstøtte igen, så borgeren
løbende får det rigtige beløb modregnet. Det betyder, at borgeren vil opleve at få modregnet enten
mere eller mindre i boligstøtte efterfølgende. De
borgere, der får deres boligstøtte beregnet igen,
vil opleve et større udsving i den boligstøtte, som
de får udbetalt.

Når en lejer bliver udsat af sit lejemål, medfører
det næsten altid et tab. For boligforeningen er det
tit et større økonomisk tab. For den udsatte lejer
er tabet af bolig, og i nogle tilfælde af ejendele, en
psykisk belastning, som kan være svær at gøre op
i penge.
Derfor er det mit mål, at så få lejere som muligt
bliver udsat af deres lejemål. Der er mange faktorer som har betydning for, hvor mange udsættelser der er på et år. For eksempel kan ændringer
af loven om aktiv socialpolitik have en betydning,
da en lavere ydelse kan gøre det svært at betale
huslejen. Personlige forhold hos den enkelte lejer
kan også gøre sig gældende. Men jeg tror også på,
at min funktion har en vis betydning. At der ER
hjælp at få, betyder noget i den sidste ende. Derfor er det også dejligt, at der i det første halvår af
2015 ingen udsættelser har været hos SAB, og at
der indtil nu kun har været 6 udsættelser i 2015 imod ialt 15 udsættelser i 2014.

Det betyder så, at huslejen kan variere fra måned
til måned, da udbetaling Danmark sender boligstøtten til SAB, som fratrækker den i huslejen.

Hvad er det lige du går og
laver Peter Halfdan?
Min primære funktion er, at forhindre, at lejerne
bliver sat ud af deres lejemål.
Der vil altid være nogle lejere, som vil blive nødt
til at flytte. Det kan der være mange grunde til,
men som udgangspunkt kan man altid få min
hjælp til at få bedre styr på økonomien.

At der er få udsættelser, er til gavn for alle lejere i
SAB. Huslejen er bestemt af de omkostninger, der
er i boligforeningen, og når boligforeningen taber
penge i forbindelse med udsættelse af lejere, medfører dette tab, og i sidste ende måske en stigning
i huslejen for de øvrige lejere i foreningen. Derfor
er det til alles bedste, at der er så få udsættelser
som muligt.

Mit udgangspunkt er, at hjælpen meget gerne må
komme, før der er et problem, og risikoen for udsættelse er overhængende. Jo før du får overblik
over og styr på betalingerne, jo mindre bliver risikoen for, at en udsættelse kommer på tale. Rettidig omhu er kodeordet.

Glædelig jul og Godt nytår alle sammen. Gå ind på
- Sund lejerøkonomi i Svendborg – Facebook side
og Like den, så får du løbende gode økonomiske
råd, om privatøkonomien.

Det kan være få ting, der kommer til at gøre en
forskel. For eksempel kan det være, at det er forskudsopgørelsen der skal rettes til, eller måske
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Årets juledigt
er skrevet
af Erik Bang Boesen

Juletræet

I lange bølger må guirlanden sig smyge
Enkelte strimler er udskiftet med nye
Føjeligt og blødt den sig bøjer
Så let om grenene den sig føjer

I stuen står træet duftende og kønt
Spreder sine grene så stolt og så grønt
Hilser os alle så velkomne kær
Med et fantastisk farvestrålende skær

Så fint det glimter og glimrer
I lyskædens lys det flimrer
Lamettaen af sølv i tynde tråde
Giver skær på en nostalgisk måde

Øverst på træet stråler en stjerne
Som hyrdernes vejviser i det fjerne
Fanger blikket mit som det første
Af alle træets juveler er det den største

Juletræet er et skønt syn uden mage
Det er så idyllisk i disse dage
Jo, træet er en sand fryd at skue
Når synet sætter juleglæden ud i lys lue

Kugler med former så forskellige
Pryder hver en gren, så hellige
Velsignet er hver en lille figur
Der kaster en glans med sin lasur

Rundt om træet står vi i krans,
Vi bryder ud i sang og skrålende dans
Hjertet med glade minder vi fylder
Juletræ, vi en hjertelig tak dig skylder.

Stribede stokke af mint og sukker
Lystigt af træet vi gerne plukker
Flettede hjerter byder på en nød
Eller vaniljekranse og finske brød

Erik Bang Boesen (2015)

Ajourføringsgebyret uændret
Svendborg Andels-Boligforening har besluttet at
ajourføringsgebyret i 2016 uændret er på 165,- kr.
Ajourføringsgebyret skal betales af alle medlemmer én gang om året – og dækker medlemskab af
foreningen. Et medlemskab af Svendborg AndelsBoligforening giver ret til, uden yderligere gebyrer, at skrive sig på venteliste til en ledig bolig.
Hvis man allerede bor i et af foreningens lejemål,
er det ikke et krav at betale ajourføringsgebyret –
men det kan være en god ide, hvis man engang i
fremtiden ønsker at flytte i et andet lejemål.
Boligforeningens indtægter på ajourføringsgebyret – cirka 400.000,- dækker udgifter til medlemsog ventelisteadministration.

Ny hjertestarter opsat
Afdeling 8 - Strynøvej og Lyøvej besluttede på seneste afdelingsmøde at købe en hjertestarter. Det
er nu sket, og den er opsat ved varmemesterkontoret på Slotsvængevej.
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Afdeling 10 og 17
Struebjerg & Svendborg Bo

Vi klarer det meste selv
- Vi har to afdelinger, hvor folk går og passer deres egen bolig, siger Steen Mørk, der er afdelingsformand i afdeling 10, Struebjerg og afdeling 17,
Svendborg Bo, der er spredt på flere adresser. Vi
har kun brug for assistance, når der skal laves
håndværksmæssig vedligeholdelse, som afdelingen står for.
De to afdelinger består af familiehuse. Struebjerg
af etplans huse og Svendborg Bo er huse med kælder og 1. sal, og til begge afdelinger er det kendetegnende, at det er boliger med meget lang ventetid.

- Det helt store i afdeling 17 er nok, at vi indenfor
de kommende år skal have efterisoleret husene,
siger Steen Mørk. Det kommer i den forbindelse
nok også til at betyde, at vi skal have nye tage på
husene.

- Det er dejlige steder at bo. Vi bor fredeligt, og vi
bor som vi selv vil have det, siger Steen Mørk. Vi
er en god flok, - en god forsamling, når vi holder
afdelingesmøder. Vi forstår at hygge os sammen
på en god og fordragelig måde.

- Afdeling 10 har for et par år siden fået nye tage
og vinduer, fortæller Steen Mørk. Men indvendig
står vi overfor renovering af køkken og badefaciliteter. Her vil badeværelserne løbende blive skiftet, - dog således, at vi i første omgang prioriterer
at renoveringen sker i forbindelse med fraflytninger, slutter Steen Mørk.

I afdeling 17 er samtlige badeværelser løbende
blevet skiftet de seneste år. For køkkenerne er der
lagt planer, og der er budgetteret med, at der hvert
andet år efter tur bliver skiftet køkken i et hus.
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Strynøvej blev
nyasfalteret

Sort arbejde på Str ynøvej

1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.
(gennemsnit for de seneste 2 år). Skovparken:
56,5 % (Et fald på 3,4 % i forhold til 2014, hvor
Skovparken lå på 59,9 %)
2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. Skovparken: 48,5 (Et fald på 1,5% i forhold til 2014, hvor
Skovparken lå på 50 %)
3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven,
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer
overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover
(gennemsnit for de seneste 2 år). Skovparken:
3,33 (en stigning på 0,08 % i forhold til 2014, hvor
Skovparken lå på 3,25 %)
4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i
samme aldersgruppe. Skovparken: 59,8 (et fald
på 1,8 % i forhold til 2014, hvor Skovparken lå på
61,6 %)

Asfaltmaskinerne var sendt i aktion, - og målet
var Strynøvej, der i begyndelsen af oktober smagte på duften af varm asfalt, mens mandskab og
maskiner lagde et nyt pænt sort og tiltrængt tæppe på vejen.
Frank Rasmussen, der selv bor i området, var i aktion med kameraet og har venligst leveret fotos til
SAB - Nyt.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive
uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den
gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Skovparken: 53,2 (et fald på 0,5 %
i forhold til 2014, hvor Skovparken lå på 53,7 %)

Afdeling 14 – Skovparken
er stadig væk et ”særlig t
udsat boligområde”
Den 1. december offentliggjorde Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet listen over særligt
udsatte boligområder – den såkaldte gettoliste.

I Skovparken var der pr. 1. december 2015 1.206
beboere – en stigning på 159 i forhold til 2014,
hvor der boede 1.047 beboere i Skovparken.

Listen, der ajourføres én gang om året, omfatter
almene boligområder med mindst 1.000 beboere,
der opfylder 3 ud af 5 kriterier. De 5 kriterier er:
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Falcks nøgleser vice
Et par lejere i SAB har i oktober og november måned desværre oplevet problemer med at benytte
Falcks nøgleservice. Problemet har været, at Falck
ikke har været i stand til at finde ud af, om de berørte lejere i SAB var dækket af ordningen.
Boligforeningens ansvarlige inspektør – John
Tofting, oplyser at der nu igen skulle være styr på
det ved Falck – men hvis man vil være helt 100%
sikker på at Falck kan finde aftalen, så skal lejerne
i SAB henvise til ”fastopgave 100526. Det vil lette
Falcks ekspedition – og sikrer at kun lejere, der
står på lejekontrakten og en i SAB noteret samlever vil kunne få adgang til boligen hvis nøglen er
bortkommet.

Efterladte c ykler fjernes

Forhøjelse af indskud
i SAB’s lejemål

Der er gode cykler, og der er mange af dem, - og så
er de efterladte, fortæller gårdmændene i afdeling
7, 8, 12 og 15.
- Vi har lige kørt 30-40 cykler efterladte cykler
væk, og det er anden gang i år, siger varmemester
Verner Hansen.
De mange cykler står i 2-3 måneder uden at der er
nogen, der spørger efter dem. Herefter bliver de
indsamlet, og afleveret til hittegodskontoret.

SAB har pr. 1. januar 2016 hævet indskuddet på
samtlige lejemål i boligforeningen fra 229,- kr. pr.
kvadratmeter til 231,- kr. pr. kvadratmeter.
De ny indskud for de forskellige lejemålstyper kan
ses på sab.dk.
Det nye forhøjede indskud gælder kun i forbindelse med nye indflytninger i et af SAB’s lejemål.

Nyt fra Trivselskonsulenten
Hvor der opstår gener fra høj musik, kan der ringes til politiet på telefon 114 hele døgnet rundt. Politiet
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.
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Kort & godt
Sørg for lys på cyklen
Den mørke tid er over os, - og det betyder også, at
man skal huske at checke, at lyset på cyklen virker, og at det bruges, når det er mørkt.
Mørke cyklister kan være svære at se i mørket,
når biler og maskiner kører rundt for f.eks. at feje,
salte og lignende.
Så for egen sikkerheds skyld og af hensyn til andre - sørg for lys på cyklen, lyder opfordringen fra
gårdmændene.

Hilsen fra Afdeling 21
Så blev det december 2015
Afdelingen har fået sat en hjertestarter op ved Alfreds kontor nr. 77A.

Nyt ansigt i administrationen
Dorthe Sørensen startede den 2. november som
ny regnskabsmedarbejder i SAB.

Skovbyhus blev 26 år søndag den 4. oktober 2015.
Der kom 120 beboere, og der blev serveret Brunch,
kl. 10 – 12.30, som mad klubberne havde sørget
for, og med stor succes.

Dorthe er 48 år og er bosiddende i Svendborg. Dorthe har tidligere været bogholder og regnskabsmedarbejder i håndværkerbranchen, og har også
arbejdet med privat boligudlejning.

Bestyrelsen ønsker alle beboerne en rigtig glædelig jul og et godt år 2016

Dorthes primære ansvarsområde er at udarbejde
foreningens og boligafdelingernes regnskaber –
samt lønudbetalingerne til de ansatte.

Bernt, Birgit, Jonna

Madklubberne på juleferie
De to madklubber i Skovbyhus holder ferie hen
over jul og nytår, inden der igen startes op i januar.
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g så
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SAB
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www
.sab
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Madværkstedet starter op igen mandag den 11. januar - i tidsrummet kl. 17 - 20. Madklubben starter op igen tirsdag den 19. januar. Vel mødt.
Begge medklubber er kun for lejerne i afdeling 14
- Skovparken.
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Check din lyskæde
inden du ringer
til El-vagten

Beboerne skal selv betale for el-vagten
Det er så hyggeligt, - og rigtig mange skaber ekstra lys over juletiden ved at sætte lyskæder op
udenfor.
Det betyder også, at der er en omformer, der kan
risikere at have fået fugt, hvis den er placeret
udenfor - eller der kan være en defekt ledning på
lyskæden.
Så hvis strømmen går i lejligheden, - så check
først om det er lyskæden, der er skyld i det.

Så tag stikket ud til lyskæden, skift evt. sikringer
og slå strømmen til igen. Hvis det hjælper - så er
det sandsynligvis lyskæden, der har været årsagen til at strømmen gik.
Hvis man ringer til ”el-vagten”, og det viser sig, at
strømmen er gået på grund af brug af lyskæden,
- så skal man selv betale for den service el-vagten
har udført.

Sæt dit helt eget præg på boligen
Forandringsarbejde er ikke med til at forbedre
værdien af det lejede, og der kan være tilfælde
hvor forandringen skal føres tilbage ved fraflytning - det kan for eksempel være et køkkenskab
der enten er etableret eller fjernet.

Råderetten giver muligheder for, at den enkelte
lejer i en almen bolig kan sætte sig eget præg på
boligen efter egne ønsker og behov.
Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv
bestemmer, hvad der skal ændres, - og selv sørger
for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Alt arbejde, der ønskes udført i boligen, skal dog forinden aftales og godkendes af boligorganisationen.

Forbedrings- og forandringsarbejder skal være rimelige og hensigtsmæssige, - og de må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig.

Omkring finansieringen gælder særlige regler idet en forbedring af lejemålet kan finansieres via
en huslejeforhøjelse.

Godtgørelsen beregnes på grundlag af afholdte og
dokumenterede udgifter, når arbejdet er udført.
Boligorganisationen skal besigtige arbejdet, - og
der er en grænse for, hvor meget godtgørelse, der
kan udbetales til lejeren. Den beregnede godtgørelse afskrives over en periode på mindst 10 og
højest 20 år. Beløbet reguleres en gang om året og
kan ses på www.bl.dk

Der skelnes mellem ”forbedringsarbejde”
og ”forandringsarbejde”
Forbedringsarbejde forøger værdien af det lejede,
og giver ret til godtgørelse ved fraflytning - dog
ikke hvis forbedringen er finansieret via en huslejeforhøjelse - i så fald vil den nye lejer i boligen
overtage boligen med både forbedring og den forhøjede husleje.

Der ydes ikke godtgørelse for arbejder uden
moms, særligt energiforbrugende arbejder samt
værdien af eget arbejde.
Råderetskatalogerne for de enkelte afdelinger i
Svendborg Andels Boligforening kan ses på http://
www.sab.dk/vard-at-vide/husordner, idet råderetskataloget formelt også er en del af afdelingens
husorden.

For eksempel kan lejeren etablere et nyt køkken
eller badeværelse - og dermed forbedre boligen.
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SAB gennemførte i
oktober 2015 en
tilfredshedsundersøgelse.
Resultaterne får du her
Samlet tilfredshed

Beboerundersøgelse - resultater
I oktober måned 2015 gennemførte SAB sammen
med Sermo Analyse en beboerundersøgelse, hvor
alle 2.172 lejemål i SAB fik udleveret et spørgskema med 22 spørgsmål. 476 beboere besvarede
spørgsmålene.
”I SAB er vi utroligt glade for, at så mange beboere har svaret på spørgsmålene”, siger formand
for organisationsbestyrelsen John Andersen til
SAB-Nyt og fortsætter, ”og vi er især glade for at
83 % af dem der har svaret på spørgsmålene i undersøgelsen svarer, at de enten er ”tilfreds” eller
”meget tilfreds” med deres nuværende bolig.
På andre punkter er der noget at arbejde med for eksempel svarer 40 % i spørgsmål 16 at de
ikke bruger boligforeningens hjemmeside - og til
spørgsmål 13 svarer 37 % at de ikke har modtaget
nogen information om råderetten.
Af svarene på spørgsmål 3 fremgår det, at “Boligens størrelse”, “Huslejens størrelse”, “Boligens
generelle standard og vedligeholdelse”, “Køkkenets standard” og “Badeværelsets standard” er
de absolutte topscorere for beboernes tilfredshed
med boligen. Derudover scorer “Tryghed” også
højt - hvorimod “Ældrevenlige forhold”, “udearealer”, “Børnevenlige forhold”, “Fællesskabet med
andre”, “Ungevenlige forhold” og “Fællesfaciliteterne” ikke spiller nogen stor rolle. Forklaringen
på at prioriteringen ser således ud, skal formentlig søges i, at 70% af beboerne der har svaret på
spørgsmålene i undersøgelsen, er over 46 år og at
80% af husstandene ikke har børn.

Renholdelse af udearealer
Spørgsmål 5-7 i undersøgelsen handler om udearealer, fællesfaciliteterne og tryghed. Mellem 80
og 86% af respondenterne svarer at de er meget
tilfreds eller tilfreds med “Renholdelsen af udearealerne”, “Afdelingens fællesfaciliteter” og at de
12

føler sig “Trygge ved at bo og færdes i boligområdet”. Igen svarer mellem 15 og 20% “Hverken tilfreds eller utilfreds”, “Utilfreds” eller “Meget utilfreds” på de tre spørgsmål - bortset fra spøgsmålet
om afdelingens fællesfaciliteter, hvor 20% svarer,
“Jeg bruger ikke afdelingens fællesfaciliteter”.

Boligforeningens service- og informationsniveau
Igen svarer et stort flertal (mellem 70 og 85 %) af
beboerne, at de er meget tilfredse eller tilfredse
med den service de modtager fra de ansatte i foreningen. 85 % af respondenterne svarer at de enten
er “meget tilfreds” eller “tilfreds” med de breve og
det beboermateriale de modtager. Kun 2 % svarer
at de er “utilfreds” eller “meget utilfreds” - og 14
% svarer at de hverken er “tilfreds eller utilfreds”.

5 gavekort á 500,- kr
Blandt alle de beboere, der havde svaret på undersøgelsen, har SAB trukket lod om 5 gavekort af
500,- kr. Vinderne har fået direkte besked - og de
heldige er:
Bente Olsen - Bregnegården
Hanne Nielsen - Sanddalsparken
Karin Tangager - St. Byhavevej
Naja Lennert - Wiggers Park
Ulla Paulsen - St. Byhavevej
På de følgende tre sider kan du se, hvordan svarene
fordeler sig på alle de 22 spørgsmål.

Selve boligen, udearealer og fællesfaciliteter
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Får du hjælp? Åbenhed, synlighed og
tilgængelighed i boligorganisationen
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Får du hjælp? Åbenhed, synlighed og
tilgængelighed i boligorganisationen

Til statistikken

Til statistikken

Undersøgelsen er gennemført som
en spørgskema-undersøgelse.
Spørgeskemaet er udarbejdet af BL.
Spørgeskemaet er udleveret i et
eksemplar til alle 2.172 husstande
i foreningen. På spørgeskabet var
påtrykt en unik kode, der kunne
bruges til - via boligforeningens
hjemmeside - at udfylde spørgeskemaet elektronisk. Alternativt
kunne spørgeskemaet udfyldes på
papir, og skulle derefter afleveres
i postkassen på det lokale varmemesterkontor. Undersøgelsen blev
gennemført i oktober måned 2015.

Til statistikken

I alt valgte 476 hustande at besvare
spørgsmålene - altså en svarprocent på 21,7 %
Undersøgelsen blev bestilt af bestyrelsen i SAB med det formål at afdække beboernes tilfredshed med
foreningens boliger, faciliteter og
serviceniveau.

Til statistikken
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Lær at takle kroniske smerter
-

Nyt kursustilbud for beboere i Skovparken

Lær at takle kroniske smerter er et nyt kursustilbud til beboere i Skovparken i 2016.
Det er for beboere, som har kroniske smerter og for de pårørende
Det er gratis
Deltagerne får redskaber til at takle deres smerter og få mere overskud i hverdagen.
Det vil foregå i Skovbyhus.
Vi søger også beboere, som har lyst til at blive uddannet instruktørere til kurset.
Hvis du tror det er noget for dig, at deltage i kurset eller at være instruktør, så hører vi meget gerne fra
dig allerede nu.

Kontakt beboerkonsulent Bente Kjær på
tlf. 23 38 93 69: eller mail: bk@sab.dk

eller koordinator Helle Jacobsen på
tlf.: 21 39 97 68 eller mail hja@domea.dk
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Orientering fra
Anemonen
Byparken 40

Åbningstider i Anemonen
Åben Rådgivning i Skovparken

Fællessekretariatet for den boligsociale helhedsplan ønsker alle beboere i Skovparken, afdeling
14, en god jul, og på glædeligt gensyn i 2016.

Beboerkonsulent Bente Kjær torsdag fra kl. 14.00
– 16.00 i Anemonen, Byparken 40 – st.th.
Hvis du ikke kan mødes med beboerkonsulenten i
åbningstiden, er du velkommen til lave en aftale
om et andet tidspunkt, som passer dig. Du kan
ringe eller skrive for at lave en aftale.

Læs mere om
projekterne og planen

Udenfor åbningstiden træffes beboerkonsulenten
på telefon 2338 9369 eller mail bk@sab.dk.

Den boligsociale helhedsplan løber
frem til udgangen af 2017. Der er derfor
mange muligheder for at det gode liv
blomstrer og sætter mange og livskraftige skud undervejs. Du kan læse mere
om projekterne, og helhedsplanen på
projektets egen hjemmeside www.aktive-boligområder.dk. Her kan du også
følge med i nyheder og nye tilbud.

Anemonen - Øvrige åbningstider
Jobcenteret - træffes mandage og onsdage fra
kl. 12.00 – 15.00 og torsdage fra kl. 12.00 – 16.30

Familieafdelingen - Jeanette Ullum - træffes
torsdage fra kl. 14.00 – 16.00 og udenfor åbningstiden på tlf. 30 17 66 20
Åben Rådgivning
Hver torsdag fra kl. 14.00 – 16.00

Dead

line f
or
numm
er a f
SAB-N
y t er
mand
ag
de n 7
. ma r
ts

Her kan du stille spørgsmål til medarbejdere fra
Jobcentret, Familieafdelingen og Fællessekretariatet. Du kan få udleveret relevante blanketter, og
du kan få oplyst om du får den boligstøtte, du er
berettiget til. Du kan også få råd og vejledning af
en sagsbehandler fra familieafdelingen.

næste
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Humoristisk folder
fortæller om hvordan
du bedst får
god varme i boligen

Værd at vide om varme anlægget i din bolig

flere vi er sammen - bor sammen, des mere
fugt kommer der i boligen.
Hvis du vil undgå problemer med fugt og skimmelsvamp, - så skal du begrænse kilderne til
fugt mest muligt, - for eksempel ved at lukke
døren til badeværelset, når du bader og huske
at tænde for emhætten, når du laver mad.

På sab.dk – boligforeningens hjemmeside – er
der lagt en lille informationsfolder, der forklarer hvordan varme og ventilationsanlægget fungere i din bolig.
Folderen, der er holdt i en let humoristisk tone,
forklarer letforståeligt, hvordan du skal bruge
dine radiatorer, og hvordan du hensigtsmæssigt skal lufte ud. Du kan derudover læse om:
-

At du skal bruge dine radiatorer jævnt,
frem for kun at tænde for én
Hvordan en termostatventil fungerer
Hvorfor det er en rigtig dårlig ide at
stoppe ventilationskanalen til
Og meget meget mere…

Folderen der har titlen ”Værd at vide om dagligdagens små varmeproblemer” kan hentes
under menuen ”Værd at vide” eller direkte via
dette link - http://www.sab.dk/vard-at-vide/
om-varme-og-ventilation

Du kan godt tørre et par skjorter eller lignende i badeværelset. Men du skal ikke tørre
større mængder tøj inde boligen. Det giver
nemlig meget fugt.
Læs mere på:
https://www.bolius.dk/10-gode-raad-om-udluftning-om-vinteren-14210

Sørg for at lufte godt
ud i boligen
Det er vigtigt at lufte ud hver dag for at slippe
af med den fugtige luft, og om efteråret er der
meget fugt i luften indendørs. Derfor skal du
lufte meget ud ud for at undgå, at fugten sætter sig som kondens på kolde steder som for
eksempel vinduer og ydervægge.

Dead

line f
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SAB-N
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ag
de n 7
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ts
næste

Der kommer fugt i boligen, når vi bader, tørrer tøj, laver mad, gør rent og vander planter.
Ja selv når vi trækker vejret og sveder. Så jo
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Stofa bliver ny
leverandør på
SE F ’s Fibernet

form af nye fiberprodukter eller ændringer i eksisterende fiberprodukter.
Vi kan på nuværende tidspunkt endnu ikke sige
noget om, hvad der eventuelt sker af produktændringer for hver enkelt kunde – men overgangen til Stofa, betyder samme gode kvalitet
af TV og internet som Sydfyns Elforsyning i dag
leverer via fibernettet.

Fra SEF har redaktionen modtaget følgende:
Som tidligere omtalt i SAB-Nyt (Nr. 1 - Marts
2015), er det Stofa der i fremtiden skal levere TV, internet og telefoni på Sydfyns Elforsynings fibernet.
Sydfyns Elforsyning og Stofa er i fuld gang
med at forberede overgangen til Stofa – og
det er planen, at Stofa fra maj måned 2016
bliver ny leverandør på fibernettet – Internet, TV og telefoni.
Vi planlægger at informere alle kunder i
starten af 2016 – omkring selve overgangen
fra Sydfyns Elforsyning til Stofa – på fiberområdet. Det er også her vi vil informere
alle fiberkunder om eventuelle ændringer i

Opgangene skal holdes fri

Brandvæsnet
har indskærpet at:

Redaktionen SAB-Nyt

DER IKKE MÅ OPBEVARES TING I OPGANGENE
Det gælder fodtøj, overtøj, reklamer med videre.

sabnyt@sab.dk

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
Pris
		
Depositum
Kælder
Dep. kælder
Soverum pr. pers./døgn

1.300,- for beboer
2.500,- udefra
500,200,100,50,- (Kun for lejere i WP)
100,- (lejere udefra)

I afdeling 14 Skovparken afhentes der storskrald den 2. fredag i hver måned.
Næste gang - 8. januar - 12. februar og 11. marts
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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

NOTITSER

DIVERSE

TELEFONNUMRE

DEADLINES

VAGT-TELEFONEN

NYTTIGE TELEFONNUMRE

Deadline for næste nummer af SAB-

Boligforeningens vagttelefon kan

Varmemester - Ring 6221 1976

Nyt er mandag den 7. marts 2016

benyttes udenfor normal arbejdstid

(af lyt beskeden - tryk 3 for varmeme-

– Ring 62 21 19 76 og tryk 1 for akut

ster) Alle varmemestre i SAB har tele-

Deadlines for SAB-Nyt i 2016

hjælp. Du bliver nu omstillet til

fonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00

Nr. 1 - Mandag den 7. marts

vagttelefonen – pt. Polygon A/S.

- 9:30 På alle øvrige tidspunkter kan

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

du lægge en besked på varmemesterens

RYDDELIG OPGANG
Af hensyn til Falck og brandvæsen

BANKOSPIL

telefonsvarer

må der ikke stå fodtøj, poser eller

ØVRIGE

andet i opgangene.

Lægevagten

7011 0707

Der af holdes bankospil i Skovbyhus
i salen kl. 18:30 på følgende datoer:

(1. HALVÅR 2016):
Den 6. & 20 januar 2016
Den 3. & 17. februar 2016
Den 2., 16. & 30. marts 2016
Den 13. & 27. april 2016
Den 11. & 25. maj 2016
Den 8. & 22. juni 2016
Dørene åbnes en time før spillet
starter.

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

Beboerrådgiver
Bente Kjær

2338 9369

Trivselskonsulent
Kaj Kruse

2338 9353

Økonomikonsulent Peter
Halfdan Pommerencke 2338 9344
Falcks nøgleserv ice

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 (Kundeserv ice)

8080 4040

TDC (Regninger)

8080 4045

Sydfy ns El-forsy ning

6220 1120

Alkolinien		
(Anonym og gratis)

8033 0610

Børnetelefonen
(Anonym og gratis)
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3555 5555

