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FORMANDENS KLUMME

Af John Andersen – Formand

 
Jeg vil starte med det positive 
angående vores boligforening. 
Vi har stadigvæk udlejet næ-
sten alle vores lejemål.

 Dette må ses som meget positivt og vidner om 
at lejemålene er attraktive og i en god stand. Jeg 
håber vi kan holde den tendens.

 Det der gør mig lidt negativ er, at Svendborg Kom-
mune ikke ville deltage og være med til at for-
længe projektet ”Sund Lejerøkonomi I Svendborg”

 Da jeg ikke er i tvivl om, at behovet vil vokse ef-
ter at folketinget i de senere år har ændret store 
dele af Sociallovgivningen – indførelse af kon-
tanthjælpsloft, 225 timers reglen, reglerne om 
førtidspension og sygedagpenge, mv.

 Disse ændringer vil besvære flere folks hverdag, 
og derfor vil flere få behov for hjælp og råd angå-
ende deres økonomi.

 Men som sagt, så ønskede politikkerne i Social 
og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune ikke 
at deltage. Du kan læse mere om projektet – og 
muligheden for at vi måske kan tilbyde en alter-
nativ privatøkonomisk rådgivning – længere inde 
i bladet.

 Jeg vil her til sidst ønske alle vores beboere en 
glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen

Organisationesformand
John Andersen

KOLOFON
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

DESIGN/TRYK:
Stargate Studio / Bording 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 6. marts 2017 – gerne
pr. mail til:
sabnyt@sab.dk
- eller pr. post til:
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Mrk.: SAB-Nyt

C PR nr.,  email  og mobilnummer
Svendborg Andels-Boligforening har desværre oplevet, at den almindlige postomdeling kan tage mange 
dage, og har derfor besluttet i endnu højere grad at bruge e-boks, email og sms til kommunikation med 
lejerne. ”Vi har valgt at bede alle lejere i SAB om disse oplysninger, således at vi kan kommunikere på 
alle kanaler”, siger Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt.
 Boligforeningen har i flere år kommunikeret med ansøgerne via email, og i oktober måned tog 
SAB også SMS kommunikation i brug. ”Vi har haft rigtigt gode erfaringer med at kommunikere via email 
og SMS med vores ansøgere, og vi er helt sikre på at også lejerne bliver glade for det”, siger Jørgen Berg 
Jensen og forsætter, ”Og naturligvis respekterer vi de lejere, der stadigvæk foretrækker et almindeligt 
omdelt brev”.
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Bestyrelsen står for 
at skabe mere fællesskab 

i afdelingen 

Nye tiltag på vej  i  Elmevænget
Afdeling 12 - Elmevænget er med sine 52 lejemål,  
kendt som en stille og rolig afdeling, der fungerer 
godt.

- Der kunne godt være mere samspil. Men vi har 
ikke noget fælleslokale, så vi f.eks. kunne holde 
fællesspisning en gang imellem. Ellers har vi kun 
legepladsen om sommeren, siger Anita Lauridsen, 
der har siddet i bestyrelsen siden 2004, og de se-
neste halvandet år som afdelingsformand. 
- Jeg taler med alle, og jeg synes, at jeg har et godt 
afslappet forhold til andre.

Med god tilslutning fra afdelingens børn, har der 
i første weekend af december været afviklet en 
børnhygge-aktivitet med juleklip.

- Den nye bestyrelse har et godt samarbejde. Vi vil 
det samme for afdelingen og beboerne, - og vi har 
mange gode ideer, som vi gerne vil bidrage med til 
afdelingen. Der vil komme flere tiltag.

Det kan blandt andet nævnes, at det er på tale at 

holde fastelavn for børnene i februar, så der kan 
”slås katten af tønden”. 

Ligeledes når vejret i foråret bliver til det, så er 
det meningen at flisearealet vil blive malet op 
med hinkeruder og lignende. Det kommer til at 
ske i forbindelse med en arbejdsweekend, hvor af-
delingen også er klar med et lettere traktement.

Det kan også nævnes, at afdelingen selv har frem-
stillet stangtennis og indkøbt bolde til det, - og det 
har været flittigt brugt, som også fodboldmålet og 
basketkurven, der er opstillet ved legepladsen.

- Vi har nu indkøbt borde og stole, og så holder 
vi en fællesspisning på plænen ved legepladsen til 
sommer, hvor afdelingen nok yder lidt til trakte-
mentet også, siger en glad Anita Lauridsen. Vi vil 
gerne være med til at skabe et stærkere fælles-
skab her i afdelingen, der i det hele ellers fungerer 
godt beboerne imellem.

- Det er tænkeligt, at vi kommer med i den So-
ciale Helhedsplan. Vi har haft møde med Mette 
Østerberg og beboerkonsulent Bente Kjær med til-
bud om at komme med, - og det hele ligger nu hos 
kommunen til godkendelse.
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Svendborg Andels-Boligforening har besluttet at 
ajourføringsgebyret i 2017 uændret er på 165,- kr.

Ajourføringsgebyret skal betales af alle medlem-
mer én gang om året – og dækker medlemskab af 
foreningen. Et medlemskab af Svendborg Andels-
Boligforening giver ret til, uden yderligere geby-
rer, 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 ajourføringsgeby-
ret – cirka 400.000,- dækker udgifter til medlems- 
og ventelisteadministration.

Ajour føring sgebyret uændret i  2017

Den 1. december 2016 offentliggjorde Transport, 
Bygnings- og Boligministeriet listen over særligt 
udsatte boligområder – den såkaldte ghettoliste.

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:

1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til ar-
bejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 
pct. (gennemsnit for de seneste 2 år). Skovpar-
ken: 53,7% (Et fald på 2,8 % i forhold til 2015, hvor 
Skovparken lå på 56,5 %)

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. Skovparken: 
45,2 (Et fald på 3,3% i forhold til 2015, hvor Skov-
parken lå på 48,5 %)

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: 2,91 
(et fald på 0,42 % i forhold til 2015, hvor Skovpar-
ken lå på 3,33 %)

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene 
har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannel-
se), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i sam-
me aldersgruppe. Skovparken: 60,2 (en stigning 
på 0,8 % i forhold til 2015, hvor Skovparken lå på 
59,8 %)

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skat-
tepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive 
uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den 
gennemsnitlige bruttoindkomst for samme grup-
pe i regionen. Skovparken: 58,6  (en stigning på 
5,4 % i forhold til 2015, hvor Skovparken lå på 53,2 
%)

I Skovparken var der pr. 1. december 2016 1.415 
beboere – en stigning på 209 i forhold til 2015, 
hvor der boede 1.206 beboere i Skovparken.

Afdeling 14 –  Skovparken er stadig væk 
et ”særlig t  udsat boligområde”

Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 6. marts
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Årets juledigt er 
igen i år forfattet 

af Erik Bang Boesen

Frøken Jul 
Hun kommer til dem, der byder hende nær.
Hun er den, der i nat tænder stjernernes skær.
Hun lægger en ro over land, skov og by.
Hun lader saligheden sig sænke på ny.

Hun kommer til alle, hun banker på din dør.
Tag vel imod hende med åbne arme, hvis du tør.
Hun kommer til store, hun kommer til små,
og alt hvad du ønsker kan du få.

Hun bringer nostalgien med sig ind i stuerne. 
Hun bringer stearinlys, og tænder for luerne.
Hun har gaver med - under sine vinger.
Det er hende, der gavmildheden bringer.

Hun er ånden, der lægger sig om hjertet dit.
Hun er freden, der ånder dig i nakken blidt.
Hun er julestemningen, som i nat over os suser,
forventningsglæden, som vi alle i os huser.

Hun er så ganske særlig, ukendt for få.
Hun kommer, når dagens mørke falder på.
Hun er gammel, men er ej slidt eller hul
hun er så smuk, og bærer navnet Jul.

© 1994 Erik Bang Boesen

SAB går i  skyen
 Mandag den 12. december flyttede SAB alle cen-
trale IT-systemer ud af kælderen på Bregnegårds-
haven 7 - og i stedet bliver systemerne nu driftet 
på centrale computere i “Skyen”.

Beslutningen om at lægge systemerne i skyen blev 
truffet på et møde i organisationsbestyrelsen i 
midten af oktober måned, og er begrundet i SAB’s 
behov for en sikker drift, effektiv backup og be-

skyttelse imod cyber-trusler.

Det er kun driften af IT-systemerne, der er lagt i 
skyen - alt det administrative arbejder laves fort-
sat af boligforeningens 10 administrativt ansatte, 
der altså fortsat har deres daglige arbejdsplads i 
Svendborg, hvor også de daglige åbnings- og tele-
fontider er uændret.
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Tiden nærmede sig jul, og nu sad René på sit lille 
kvistværelse, og skrev et brev til sin morfar, der 
var ude at sejle som maskinmester på en stor su-
pertanker. Morfar kom desværre ikke hjem til jul 
i år, så nu var René ivrigt i gang med at skrive en 
ønskeseddel til morfar, da hans mor kom ind og 
meddelte ham, at det var sengetid. Å mor bare lige 
et øjeblik længere, sagde René. Men der var in-
gen vej uden om, det var allerede langt over Renés 
sengetid. René lagde blyanten fra sig, tog nattøj 
på, børstede tænder, kyssede sin mor og far god-
nat og gik pænt i seng. Lidt efter var alting stille 
- kun vindens tuden med store hvirvlede snefnug 
kunne høres udenfor. Det snedækkede hus sov ind 
i måneskinnet og René drømte i sin varme seng.

Blyanten og brevpapiret lå endnu på skrivebordet. 
Pludselig afbrød en underlig skriblende lyd stilhe-
den i det lille værelse oppe på kvisten. Jeg husker, 
skrev blyanten… Jeg husker endnu da jeg kom til 
dette hus. Jeg lå i en lang flad æske sammen med 
alle mine kammerater. Vi havde alle forskellige 
farver, og jeg var den eneste sorte. Vi var pak-
ket nænsomt ind i fint papir med nisser og et blåt 
bånd omkring. Vi var nemlig sidste år en julegave 
fra morfar til René. 

Jeg husker endnu tydeligt forretningen, hvor vi 
blev købt, fortsatte blyanten. Det var henne på 
hjørnet i Højskolegade, hos en gammel boghand-
ler i en lille hyggelig by med et gadekær, der hed 
Askov. Boghandleren var en lille tyk mand med et 
helt hvidt fuldskæg, der altid kiggede på kunderne 
over sine runde briller. Brillerne sad helt ude på 

næsetippen, og han lignede en gammel klog ugle, 
der vidste alting. Han kunne egentlig godt min-
de om en julemand eller en nisse, og han havde 
fortalt morfar, at vi var magiske blyanter. Men 
da morfar efter julen vendte tilbage for at købe 
endnu en æske magiske blyanter, var forretningen 
væk. 

Og blyanten, der nu havde skrevet sig varm fort-
satte, jeg husker at hylderne bag ved boghandle-
ren var fulde af flasker med blæk og små dåser 
maling i alle regnbuens farver. Dåserne var stillet 
sirligt op på lige rækker som Tinsoldaterne fra H. 
C. Andersens eventyr – og der var papir, masser af 
papir. Der var store og små ark, glatte, ru, tykke 
og tynde. Papir fra hele verden. Åh, hvis du vidste 
hvilke historier de kunne fortælle når vi om nat-
ten var alene i den lille forretning. Nogle af histo-
rierne kendte jeg godt. Jeg husker f.eks. endnu den 
store skov, hvor jeg selv havde boet og levet i før 
vi blev til blyanter. Det var nede i Amazonens sto-
re skove. Jeg er kun en lille del af et meget stort, 
flot og stolt træ der havde levet i næsten 100 år. I 
mine drømme kan jeg endnu føle suset fra vinden 
helt oppe i trætoppen. I det samme løftede et lille 
vindpust papiret. 

Ak ja, sukkede papiret, som blyanten netop havde 
fyldt med historier, jeg kan også godt huske den 
dejlige friske vind i skoven. Og imens papiret for-
talte sin historie - skrev blyanten hvert eneste ord 
ned. Jeg husker engang da menneskene kom og 
fældede så frygtelig mange træer på en gang, at 
der næsten ikke var flere træer tilbage i hele sko-

Morfars Blyant
et juleventyr

af Erik bang Boesen
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ven. Der var både store og små træer imellem, og 
nogle af dem var ikke engang blevet voksne endnu 
– andre blev skilt fra både deres far og mor og 
bedsteforældre. Jeg husker endnu tydeligt, hvor-
dan de store maskiner kom brasende ind i skoven 
og slæbte træerne den sidste tur ned til floden og 
savværket, sagde papiret.

Ak ja, jeg kan også godt huske den frygtelige tur, 
sagde skrivebordet. Det gik så stærkt op og ned af 
skovens bakker og skarpe sten så man blev helt 
svimmel. Jo jeg husker kun alt for godt alle de 
spidse kroge, kæderne og de skrigende motorsavs-
klinger, der skar mig op. Men jeg var på en måde 
heldig, for efter en lang rejse, kom jeg til sidst ind i 
et lille snedkerværksted, hvor nænsomme hænder 
gjorde mig til det smukke håndlavede skrivebord 
jeg er i dag. Jeg er nemlig et helt specielt skrive-
bord som Renés morfar og bedste engang fik lavet. 
Og så skrev blyanten også hele bordets historie 
ned.
  

Jeg kan nu også godt huske de gode gamle dage i 
de store danske skove, knirkede døren, mens et 
lille vindpust fik den til at åbne sig. Engang var 
der nemlig også mange store skove i Danmark, og 
vi havde både håb og drømme om vores fremtid 
og skæbne. Kunne vi mon forblive sikkert og trygt 
i skoven for altid? – eller ville nogle af os måske 
blive sendt ud på en lang rejse ud i den store ver-
den, for at blive til papir, brænde eller møbler. Det 
vidste vi jo ikke. Nogle af os nåede at komme vidt 
omkring og har både set og oplevet en masse.

Fra Renés lille tagvindue skinnede månen ind på 
de slidte gulvbrædder. Vi er sikkert kommet en 
meget længere vej end nogen af alle jer andre ud-
brød de gammelklogt. Allerede længe før dette 
hus blev bygget, var vi en del af et stort og flot 
træskib med store hvide sejl og et dansk flag højt 
oppe på en mast. Vi elskede hvert et rullende og 
vuggende minut af bølgerne, vinden og duften af 
det friske og åbne hav — åh det var friheden, hvis 
man bare kunne opleve det igen. 

Det gamle kvistvindue fløj pludseligt op med et 
smæk og sagde, det kommer I jo nok aldrig til igen, 
og tilføjede, at de jo også alle havde det godt her i 
kvistværelset ved René.  Imens fyldte nattens kø-
lige vind Renés værelse. René satte sig med et sæt 
op i sengen, og stirrede lyttende rundt i sit væ-
relse. Han syntes bestemt at kravlenisserne grinte 
hemmelighedsfuldt. Vinduet stod og klaprede op 
og i, op og i. Døren dansede på sine hængsler. Bly-
anten rullede i det samme ned af skrivebordet og 
ramte gulvet med et lille smæld. Et vindpust løf-
tede papiret op, og som en due svævede det hvide 
papir ud af vinduet og hvirvlede med susende fart 
hen over de snebelagte tage og ind i byen med 
guirlander og juletræet på torvet, og videre ned 
af de øde og mennesketomme gader med julelys 
og mekaniske nisser i vinduerne, og til sidst for-
svandt papiret helt ud af den sovende by.

Juleaften fik René på ny en æske blyanter fra sin 
morfar – blyanter, der både kan bruges til at skri-
ve og tegne, fortælle historier og skabe magi. 

© 2016 Erik Bang Boesen
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Følg dit  forbrug af  vand og varme online
Alle lejere i SAB har nu mulighed for online og 
løbende at følge deres forbrug af vand og var-
me. Løsningen fungerer på PC’ere, tablets og 
smartphones, og kræver derudover kun en inter-
netforbindelse.

Via løsningen er det muligt at se den aktuelle for-
brugsstatus – ved at systemet sammenligner dit 
forbrug med de andre lejeres forbrug – dog uden 
at du kan se de andre lejeres forbrug.

Du kan endvidere opsætte en forbrugsalarm. For 
eksempel kan du bede systemet om at sende dig 
en e-mail, hvis du bruger mere end 1 kubikmeter 
vand pr. uge.

Vejledning
Start med at oprette dig som bruger ved at bruge 
den aktiveringsnøgle du tidligere har modtaget 
fra SAB.

Efter at du har oprettet dig som bruger, kan du på 
forsiden se en forbrugsoversigt, hvor dit forbrug 
bliver sammenlignet med de øvrige lejere i ejen-
dommen. Det kan for eksempel se således ud:

I dette tilfælde bruger lejeren 78% mindre koldt 
vand end gennemsnittet i ejendommen.

Forbruget af varmt vand ligger 15 % under gen-
nemsnittet for ejendommen og varmeforbruget 
ligger 62 % over gennemsnittet for resten af lejer-
ne i ejendommen. Hvis man trykker på ”Se mere”, 
vil systemet vise historikken for forbruget.

Hvis du ønsker at modtage en advarsel, hvis dit 
forbrug overstiger for eksempel 1 kubikmeter om 
ugen, skal du klikke på menuen ”Forbrugsmål” og 

derefter på ”Oversigt” og ”Tilføj ny” (se pile ne-
denfor).

Du kan nu oprette forskellige typer af alarmer – 
den omkring vandforbrug ser således ud:

Og når du har trykket ”Gem ændringer”, vil du 
modtage en advarsel, hvis dit samlede vandfor-
brug overstiger 1 kubikmeter pr. uge. Tilsvarende 
advarsler kan sættes op for dit varmeforbrug.

LÆS MERE HER 
Techem har udviklet en detaljeret vejledning til 
løsningen, som kan hentes via denne adresse: 
http://www.techem.dk/produkter/online_loesnin-
ger/techem_beboer_app.html

FAKTA
Løsningen fungerer ved at alle vand- og varme-
målerne i lejligheden løbende sender data til Te-
chems centrale database. Det er kun Techem, SAB 
og lejeren der har adgang til disse data. Dine na-
boer kan således ikke følge med i dit forbrug af 
vand og varme. 
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Projekt Sund lejerøkonomi i  Svendborg stopper
Siden 2013 har Økonomikonsulent Peter Halfdan 
Pommerencke rådgivet lejerne i Svendborg om 
privatøkonomi, men det er slut nu.
 
Pengene, som finansierede den uafhængige øko-
nomiske rådgivning, kom fra en firårig bevilling 
fra den såkaldte sats-pulje, men med udgangen af 
2016 stopper projektet.

SAB havde ellers, sammen med byens øvrige bo-
ligselskaber, foreslået Svendborg Kommune, at 
dække 40 % af udgifterne til en fortsættelse af 
projektet (i alt 220.000 kr.) – men i de afgørende 
budgetforhandlinger i Svendborg Kommunes So-
cial og Sundhedsudvalg, lykkedes det ikke poli-
tikkerne at finde de 330.000 kr. som Svendborg 
Kommune skulle bidrage med, for at rådgivningen 
kunne fortsætte.

”Det er vi naturligvis ærgerlige over”, siger for-
mand i SAB John Andersen til SAB-Nyt. ”Efter vo-
res opfattelse, var der her tale om et rigtigt godt 
projekt, hvor byens boligselskaber sammen tilbød 
Svendborg Kommune at være med til at løfte en 
vigtig samfundsopgave – nemlig at forebygge ud-
sættelser, og så strander det på, at Social og Sund-
hedsudvalget ikke kan finde 330.000 kr. ud af et 
budget på mere end 1 milliard kroner. Det er rig-
tigt ærgerligt.” 

De faste læser af SAB-Nyt kender Peter, idet han 
gennem de sidste fire år har skrevet artikler om 
privatøkonomi, ny sociallovgivning, og en række 
andre emner med relation til privat-økonomiske 
forhold. ”Økonomikonsulentens artikler vil vi jo 
desværre ikke længere have mulighed for at brin-
ge”, siger redaktør for SAB-Nyt Thomas Jeppesen 
og fortsætter, ”Men vi vil naturligvis stadigvæk 
sørge for at skrive om ny lovgivning på bolig- og 
socialområdet.”

Tænks gældsrådgivning – måske en
 mulighed …
”Da det stod klart for os, at Svendborg Kommune 
ikke ville være med til at fortsætte projekt Sund 
lejerøkonomi i Svendborg, begyndte vi at se os om 
efter andre muligheder for at tilbyde lejere, der er 
komme i restance, privatøkonomisk rådgivning”, 
siger direktør Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt og 
fortsætter, ”Andre af landets boligselskaber har et 
samarbejde med Tænks Gældsrådgivning, og lige 
nu er vi i gang med at undersøge, om det er et råd-
givningstilbud, som SAB’s lejere kan få glæde af.”

Tænks gældsrådgivning henvender sig fortrins-
vist til mennesker, der har lav indkomst, stor gæld 
eller et lavt rådighedsbeløb. Rådgivningen er gra-
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Læs mere på http://gaeld.taenk.dk/
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– Hej Rasmus!
En ung fyr med krøllet, rødligt hår er ved 

at samle affald op, men stopper, da han får 
øje på Rasmus. Begejstret fortæller han om 
sin jagt på en praktikplads. Han har lige talt 
med den lokale McDonald’s og er forhåb-
ningsfuld.

”Det kræver  
tålmodighed og  
masser af kaffe”

Bente og Rasmus er beboer-
konsulenter i Jægermarken og 
Skovparken i Svendborg. Det ene 
øjeblik hjælper de en beboer til 
at komme i misbrugsbehand-
ling, det næste en anden beboer 
til at forstå et vigtigt brev fra 
kommunen. På den måde er de 
blæksprutter, som er med til 
at binde et helt boligområde 
sammen.

– Kom over til mig, så skal jeg nok hjælpe 
dig med at skrive en ansøgning, siger 
Rasmus, før snakken bevæger sig over på 
skolen, kæresten, og hvad der ellers fylder i 
en 16-årigs liv.

Tidligere havde Xhevdet Bajrami lidt 
svært ved at finde sin skole om morgenen, 
men Rasmus, der hedder Gattrup til efter-
navn og er beboerkonsulent i Jægermarken 
i Svendborg, hvor Xhevdet bor, hankede op 
i ham og sørgede for, at han fik et fritidsjob 
som gårdmand.  

– Det er ret fedt, at Rasmus har hjulpet 
mig med at få et job, og jeg går også mere 
op i skolen nu, fortæller Xhevdet.

Med rundt på turen i Jægermarken er 
også Bente Kjær, der er Rasmus’ kollega og 
beboerkonsulent i Skovparken, hvor hun 
har arbejdet i 22 år.

– Det er ikke et 8-16-job, og der er ikke 
to dage, der er ens. Det kræver selvdisci-
plin, så man ikke er på hele tiden. Når jeg 
kører herfra, lægger jeg arbejdet fra mig. Vi 
snakker meget om, at vi skal være person-
lige men professionelle, ellers kan vi ikke 
hjælpe nogen, påpeger Bente.

28

Domea.dk magasinet bragte i novemer måned nedenstående artikkel om de to beboer-
konsulenter, Bente og Rasmus. SAB-Nyt har fået lov til at bringe artiklen.
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DEN BOLIGSOCIALE 
HELHEDSPLAN 
En boligsocial helhedsplan skal bl.a. 
hjælpe til at modvirke negativ social arv, 
øge trygheden og øge beskæftigelsen i 
udsatte almene boligområder. 75 procent 
af midlerne er som regel finansieret 
af Landsbyggefonden. Kommunen og 
boligorganisationen står i fællesskab for 
resten. I Svendborg er den boligsociale 
helhedsplan skabt af Svendborg 
Andels-Boligforening, BSB Svendborg 
og Svendborg Kommune. Der arbejdes 
med fire områder: Uddannelse og 
beskæftigelse, Familier, Beboernetværk og 
demokrati samt Områdets image.  

Læs mere: http://xn--aktive-boligomr-
der-jub.dk/wp-content/uploads/2014/06/
Helhedsplanen.pdf 

Deres fornemste opgave er at skabe en god 
kontakt til beboerne og være tovholdere på 
den boligsociale helhedsplan. Den byder på 
en lang række aktiviteter såsom lektiehjælp, 
mentornetværk, tema-caféer og formidling 
af fritidsjobs til unge som Xhevdet.

Én gang om ugen holder de to beboer-
konsulenter ’Åben rådgivning’ på deres 
kontorer. Her kan beboerne komme med 
store og små problemer. Konsulenterne 
tager bestik af situationen og hjælper dem 
videre til relevante instanser eller tilbud.

 – De kommer med alt fra en dryppende 
vandhane til misbrug og psykisk sygdom. Vi 
er ikke behandlere, men vi samarbejder med 
mange instanser, og det er vigtigt, at vi ram-
mer skiven, når vi sender folk videre, fordi de 
skal beholde tilliden til os, fortæller Rasmus.

Tillid er nøgleordet i Bente og Rasmus’ 
arbejde, og den bliver skabt over lang tid.

– Det kræver tålmodighed og masser af 
kaffe, siger Rasmus. 

Ægte Jægermarksbarn
Mange beboere har ikke den store tiltro til 
myndighederne. Som fx den unge mor, der 
henvendte sig til Bente, fordi alle hendes 
døre var ødelagte. Men hun havde ikke råd 
til at betale for nye. Under samtalen med 
Bente kom det frem, at det var ekskære-
sten, der havde smadret dem og banket 
hende foran deres fælles barn.

– Hun turde ikke gå til kommunen, 
fordi hun var bange for, at de ville fjerne 

hendes barn, men jeg fortalte hende, at der 
skulle mere til, forklarer Bente, der hjalp 
den unge mor med at tage kontakt til en 
sagsbehandler.

Rasmus hilser på en kvinde, der kommer 
gående med en klapvogn.

– Hun er fra Etiopien. Fødslen gik så 
stærkt, at hun ikke nåede ud af lejligheden, 
fortæller han.

– Ja, det er et ægte Jægermarksbarn, 
svarer Bente.

Jægermarken og Skovparken huser en del 
beboere af anden etnisk herkomst end dansk. 
I samarbejde med bl.a. Bydelsmødrene og 
Athene, som er et mentornetværk for kvinder, 
hjælper Bente og Rasmus med integrationen 
af de nye danskere.

– Vi giver dem en forståelse for, hvordan 
det er at bo i et dansk boligområde. Her 
løber børnene fx ikke rundt i opgangene 
klokken 23 om aftenen, og vi har et beboer-
demokrati, siger Rasmus.

Nasser ikke
Beboerkonsulenterne ved, hvad der rører 
sig i området. Det vil sige, at de hurtigt kan 
handle på det, hvis der opstår problemer 
eller gnidninger. Som fx da 300 hånd-
værkere rykkede ind i Skovparken i 
forbindelse med en større renovering. 
Skovparken er på listen over udsatte 
boligområder i Danmark, og Bente 
ville gerne skyde håndværkernes 
fordomme ned.

– Det kan godt være, at der er folk 
her, der har det skidt, men det betyder 
ikke, at de er kriminelle eller nasser på 
samfundet, understreger Bente.

Så hun troppede op i hånd-
værkernes frokoststue og fortalte 
dem om området og sit arbejde:

– Her i området tager vi 
ansvar for hinanden. Jeg 
sagde, at hvis de så børn i 
området i skoletiden, så 
skulle de sige det til mig, 
for vi er ikke ligeglade 
med, om de er i skole 
eller ej, fortæller Bente.

En anden gang fik hun 
sat i værk, at områdets 
drenge kunne snakke 
med håndværkerne og 
få lov at sidde i entre-
prenørmaskinerne for at 
forebygge hærværk.

Siden den dag kunne 
maskinerne stå i fred i 
Skovparken. 

Rasmus er 

socialråd-

giver og har 

tidligere 

arbejdet med 

udsatte fami-

lier i Odense 

Kommune.

Bente har arbejdet 
i Skovparken i 22 
år. Hun er egentlig 
kontoruddannet og 
arbejdede med udlej-
ning af kollegieboli-
ger i Odense, da hun 
så jobopslaget.

Xhevdet på 16 år er en af de unge, der  
har fået job som gårddreng i Jægermarken.
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Fælles julehyggetur 
igen en succes

Seks journalistpraktikanter fra Fyns Amts Avis, 
flyttede i den sidste halvdel af november måned 
ind i en stuelejlighed i Skovparken. Under over-
skriften ”Bag om blokken” lavede de seks prakti-
kanter en række artikler, billeder, videoindslag og 
podcast om, hvordan livet leves i Skovparken.

”Opgaven, som vi stillede journalistpraktikan-
terne, var at fortælle vores læsere, hvordan det 
går med integrationen i Skovparken, Svendborgs 
Ghetto”, fortæller den praktikansvarlige på Fyns 
Amts Avis Hans Henrik Dyssel og fortsætter, ”De 
seks praktikanter flyttede ind i en lejlighed i Skov-
parken, fordi vi havde en forventning om at tilste-
deværelsen i boligområdet, ville præge journali-
stikken – og det viste sig da også, at det var let at 
komme i kontakt med menneskene derude. ”

”SAB fik en henvendelse fra avisen, om det kunne 
lade sig gøre at finde en lejlighed til seks journa-

listpraktikanter i 14 dage, og da vi havde en tom 
lejlighed i stue-etagen, så aftalte vi en korttids-
udlejning”, fortæller direktør i SAB Jørgen Berg 
Jensen og fortsætter, ”Det er altid spændende at 
se, hvordan journalister vælger at vinkle og frem-
stille SAB’s boligområder, og i dette tema, synes 
jeg, der er kommet mange nuancer med.”

”Responsen fra vores læsere har været positiv”, 
fortæller Hans Henrik Dyssel og fortæller sam-
tidig, at avisens dækning af integrations-udfor-
dringerne i Svendborg vil blive fulgt op i den kom-
mende tid.

Hele temaet ”Bag om blokken” kan læses online på 
fyens.dk/Svendborg 

http://interaktiv.fyens.dk/projekter/2016/bagom-
blokken/slider/

Igen i år bød programmet på en fælles julehygge 
og indkøbstur ned over grænsen til Flensborg for 
bebeboerne i afdelingerne Strynøvej, Hjortøvæn-
ge og St. Byhavevej, og det blev en succes - igen, 
med 65 deltagere, heraf 20 børn.

I år var det Sheila T. Gosvig fra Strynøvænget og 
Camilla Melin fra St. Byhavevej, der stod for det 
praktiske på turen. 

Journalistpraktikanter laver tema om Skovparken

Det blev en god fælles tur i et godt selskab med 
blandede nationaliteter, der fra start hjemmefra 
med bussen kunne nyde morgenbrødet med en 
lille opstrammer og ellers juice til børnene, der 
også alle fik en chokoladejulekalender.

- Der var mange nye med, og det er glædeligt, for-
tæller Camilla Melin. På turen havde vi arrangeret 
mange aktiviteter, blandt andet og bingospil med 
afkrydsningsplader med gevinster der både var 
voksen- og børnevenlige. Det er jo en familieven-
lig tur, hvor vi både skal nyde det traditionsrige 
julemarked i Flensborg og efterfølgende med lidt 
julehandel ved grænsen. Det var en god dag, hvor 
vi også både styrker sammenholdet i afdelingen, 
som også sammenholdet afdelingerne imellem. 
Det er helt sikkert, at afdelingerne også fremover 
vil arrangere fælles aktiviteter, - og det har vi al-
lerede talt om.
- Turen var med en god stemning på tværs af del-
tagerne - en varm tur på en kold dag.
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Juletræsfesten
i Skovbyhus

igen en succes

 

Traditionen tro blev der i Skovbyhus afviklet jule-
træsfest for børn og voksne i afdelingerne Solsik-
kevej og Skovparken. 

Arrangementet trak som sædvanlig rigtig mange 
til, og bød på udover god julemusik på godtepo-
ser til børnene, godt 1000 æbleskiver samt 25 liter 
gløgg af den alkoholfri slags.
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Kort & godt

Julehilsen fra afd. 21

Så blev det december 2016 
Der er kommet juletræ op på tor-
vet med lyskæde, og det ser fint 
ud. Mange beboere har også sat 
lyskæder op i deres haver, og det 

lyser fint op her i den mørke tid.

Der er blevet lavet en storskralds plads nr. 77A ved 
varmemester Alfreds kontor, og man skal have sin 
nøgle med, ligesom til haveaffald i den grønne 
container.

De nye køkkener fra Tvis skulle blive færdige 15. 
december 2016 

Rigtig glædelig jul og et godt år 2017

Bestyrelsen
Bernt, Birgit, Jonna

Fællesaktiviteter er populære

Beboerne på St. Byhavevej nyder de mange tiltag 
med fælles aktiviteter, som de også meget gerne 
deltager i.

- Vi har lavet forskellige tiltag som blandt andet 
fælles gåture, hvor mange deltager, siger afde-
lingsformand Camilla Melin, og vi har flere nye 
tiltag på vej som f.eks. strikke- og snakkeklub. Det 
er beboerne selv, der kommer med tilbagemeldin-
ger om, hvad det er de ønsker, der skal ske, og det 
prøver vi som bestyrelse at efterkomme så godt, 
det er muligt.

Flisebelægning lagt om 
og udvidet

De steder langs blokkene på St. Byhavevej hvor 
der kun har været en række fliser, er nu lagt om 
og udvidet til to rækker.

- Det har vi gjort af hensyn til gårdmændene, så 
det er nemmere at holde og komme rundt med 
maskiner uden at græsset køres op, fortæller af-
delingsformand Camilla Melin. Det er selvfølgelig 
også af hensyn til beboerne, så de nemmere kan 
færdes på gangområdet, ikke mindst de der bru-
ger rollator.

Jul i eget hjem

Arbejdet med udskiftningen af tage og kviste på 
Strynøvej indstilles her op til jul. Det sker af hen-
syn til, at alle beboere kan fejre juledagene i eget 
hjem.

Der mangler tre blokke inden udskiftningen er 
færdiggjort, og arbejdet genoptages igen umid-
delbart efter Nytår, og fortsætter indtil det efter 
planen er endeligt færdigt i løbet af marts.
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SAB’s administration holder 
lukket mellem jul og nytår

Den sidste åbningsdag i 2016 er fredag den 23. 
december, og første åbningsdag i 2017 er man-
dag den 2. januar.
 Som altid kan akut-hjælp nås ved at ringe til 
SAB’ s hovednummer på 6221 1976 - aflyt be-
skeden og tryk 1 for akuthjælp og 2 for nøgle-
service. 

 Varmemesterens kontor- og telefontider er 
kun lukkede når de falder på helligedage.

Projekter sat i gang

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.

På St. Byhavevej har der længe været ønske 
om at få etableret cykelskure. Det er nu sat i 
gang, og det bliver med to cykelskure ved de 
ulige numre og et cykelskur ned mod parke-
ringspladsen. Her er det også meningen, at 
der skal kunne opbevares scooter-knallerter.
Arbejdet er påbegyndt og bliver færdiggjort i 
starten af 2017.
Ved indgangene foran alle blokkene skal der 
etableres ovale blomsterkummer, der skal bo-
tanisk beplantes med buske og blomster. Om-
rådet op til kummerne vil blive småstensbe-
lagt.
Arbejdet her vil også være færdigt i 2017, når 
det er tid i foråret til at kunne beplante kum-
merne.

15 år med Frøavlen

Den 1. december 2001 blev Plejecenter Frøav-
len med 54 lejemål indviet. Det betyder fød-
selsdag i år, og 15 år skal selvfølgelig fejres.

Dagen blev godt og synligt markeret med op-
satte flag overalt og til beboere og personale 
var der morgenbord, -og til eftermiddagskaf-
fen kunne der nyedes en brunsviger kage-
mand.

SAB´s medarbejdere på første-
hjælpskursus

Alle 38 medarbejdere i Svendborg Andels Bolig-
forening har sidst i november været på kursus i 
førstehjælp og brug af hjertestarter.
Kurset var et dagskursus med instruktør fra Dansk 
Førstehjælpsråd, og blev afviklet i adminstrati-
onsbygningen over tre dage, så alle medarbejdere 
fik en god opjustering i brug af hjertestarter.

Deltagerne fik kursusbevis, der fortæller at de kan 
give relevant førstehjælp, og anvende en hjerte-
starter, hvor det er relevant for førstehjælp.
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Tak til beboerne 
i Skovparken 

Af Hanne Klit og Pia Duus Jensen, 
frontløberordningen for affald

Det er nu tre måneder siden, de nye affaldsord-
ninger i SAB Skovparken gik i gang. 

Her kan alle beboere hjælpe miljøet ved at afle-
vere pap, plast, papir, metal og glas til genbrug, i 
stedet for at smide det ud.

Det ser ud som om, det går rigtig godt!

”Det er godt at have muligheden for at sende flere 
ting til genbrug, og jeg oplever, at beboerne er gla-
de for ordningerne”, siger formand for afdelings-
bestyrelsen i SAB Skovparken, Finn Rasmussen.

Også varmemester, Henrik Mathiesen, er godt til-
freds:
”Det går rigtig godt med frontløberordningerne. 
Mange af beboerne har taget det til sig og vil gerne 
sortere, blandt andet for miljøets skyld. Samtidig 
bliver der smidt mindre affald på storskraldsplad-
serne, end der gjorde før. Vi er selvfølgelig ikke 
helt i mål endnu. Men som det ser ud efter så kort 

tid, er jeg overbevist om, at det kommer vi over 
tid”.

Det overordnede mål er, at alle skal genbruge 
halvdelen af affaldet fra husholdningen. 

Vi vil sige  ”TAK” til alle beboere og til afdelings-
bestyrelsen, gårdmænd og andre ansatte i SAB 
Skovparken for at bakke op om projektet. 

HVAD SKAL DU GØRE
Skovparken er udvalgt til at være ’frontløber’ for 
sortering af affald. 
Det betyder, at I starter før andre i Svendborg, 
og jeres erfaringer bliver vigtige, når vi skal lave 
fremtidens affaldsløsninger. 

Pap, plast, papir, metal og glas kan genbruges og 
blive til nye materialer. 
Derfor skal det ikke smides ud, men afleveres i  
miljøstationerne, der står på storskraldspladserne 
seks steder i Skovparken. 

VI SKAL GENBRUGE FORDI
Det skåner naturen og klimaet 

- 1 kg nyt aluminium (som bruges til fx dåser) ska-
ber 85 kg affald.
Det skaber kun 3,5 kg affald at genbruge et kg alu-
minium.
- 30 plastikflasker kan blive til en fleecetrøje
- 500 dåser kan blive til et cykelstel
- 1 kg aviser kan blive til 32 æggebakker

FÅ INSPIRATION I ANEMONEN
Mange har spurgt til, hvordan de kan sortere i 
køkkenet. Derfor har vi indrettet køkkenet i Ane-
monen (Byparken 40) med forskellige løsninger til 
indendørs sortering. Du er velkommen til at kom-
me og se, hvordan sortering kan foregå - og måske 
finde en løsning, der passer til dig. 

Vi vil meget gerne høre spørgsmål, kommentarer 
og lignende på frontlober@vandogaffald.dk eller 
til Pia Duus Jensen på telefon 51945597 eller Han-
ne Klit på 6321 5526
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Orientering 
fra Anemonen
Byparken 40

Åbningstider i Anemonen
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 åbnings-
tiden på tlf. 30 17 66 20

Åben Rådgivning 
Hver torsdag fra kl. 14.00 – 16.00

Her kan du stille spørgsmål til medarbejdere fra  
Jobcentret, Familieafdelingen og Fællessekreta-
riatet.

Du kan få udleveret relevante blanketter, og du 
kan få oplyst om du får den boligstøtte, du er be-
rettiget til. 

Du kan også få råd og vejledning af en sagsbe-
handler fra familieafdelingen.

Du kan også læse SAB-Nyt på www.sab.dk.

Der arbejdes på Nylandsvej, og det med sikring af 
kældre og vægge. Der bliver monteret højvands-
lukke for at sikre, at beboerne ikke får kloakvand 
i kældrene, som tidligere har været et problem.

Det drejer sig om 30 huse - de lige sider på Ny-
landsvej, der ligger lavere end de ulige sider.

Det betyder samtidig at kloakkerne renoveres for 
at sikre, at der ikke kan komme grundvand gen-
nem kældervæggene.

Arbejdet med renovering og  kloakering startede 
den 1. november og forventes afsluttet ved udgan-
gen af april 2017.

Projektet er planlagt af et lokalt rådgivningsfir-
ma, Dansk Skybrudrådgivning. De arbejder blandt 
andet også med sikring af Metroen i København.

Det lokale firma J. Clausen er entreprenør på op-
gaven, som de vandt foran to andre tilbudsgivere.

Nylandsvej sikres
mod uønsket vand
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Som SAB-Nyt skrev i september nummeret, besluttede et flertal af lejerne i afdeling 14 – Skovparken at 
fortsætte med Stofa som leverandør af TV og internet. Lejerne i afdelingen besluttede sig på baggrund 
af Stofas priser for 2016. Efterfølgende har SAB være i forhandlinger med Stofa om priserne for 2017, 
som netop er blevet aftalt til:

Produkt Pris i 2017 Rabat i forhold til 
Stofas listepris

TV Pakke 1 129, - 100, -

TV Pakke 2 319, - 70, -

TV Pakke 3 429,- 120,-

Internet 30/30 199,- 20,-

Internet 50/50 229,- 20,-

Internet 100/100 279,- 20,-

Internet 300/300 479,- 20,-

Priserne gælder for alle de lejere, der bor i en afdeling, der i dag har en kollektiv aftale med Stofa. 
Ovenstående priser på TV-pakke 1 er ikke identiske med det af SAB opkrævede beløb – idet SAB tager 
3,- kr. pr. lejemål pr. måned for at administrere aftalen.

”Det har været nødvendigt at forhandle priserne for 2017 og fremadrettet, fordi Stofas listepriser på tv-
pakkerne er steget mellem 30,- og 50,- kr. Det var en forhøjelse, som SAB ikke kunne acceptere”, siger 
direktør Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt.

Den nye aftale med Stofa indebærer således at alle lejere i SAB i 2017 får samme priser – uanset, at af-
delingen har en gammel kontrakt, hvor rabatterne var lavere.

Frit valg
Aftalen med Stofa indebærer endvidere, at lejerne i SAB, der har Stofa, nu frit kan vælge om de vil købe 
internet eller tv-pakke 1 for det acontobeløb boligforeningen opkræver hver måned. Lejerne skal blot 
efter den 1. januar kontakte Stofas kundeservice på telefon 88 30 30 30, der så vil lave ændringen.

Med Stofa er det endvidere aftalt, at lejere, der ikke ønsker at aftage hverken tv eller internet, kan melde 
sig ud af den kollektive ordning.  Lejere, der ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal skriftligt kon-
takte SAB’s administration, der vil sørge for at stoppe opkrævningen via huslejen og afmelde aftalen ved 
Stofa. Udmelding af den kollektive aftale kan ske med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Også 
denne del af aftalen træder i kraft den 1. januar.

Stofas tilbud kommer til afstemning på afdelingsmøderne i august og september
”Det er vores vurdering, at der på en række punkter er tale om forbedringer af de eksisterende aftaler 
med SEF-fiber og Waoo-Tv, som Stofa overtog i foråret”, siger Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt, ”men det 
ændrer jo ikke ved at aftalerne naturligvis skal behandles på de ordinære afdelingsmøder til august og 
september næste år.”

Stofa Priser

for 2017
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I afdeling 14 Skovparken afhentes der storskrald den 2. fredag i hver måned. 
Næste gang 13. januar - 10. februar og 10. marts

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

Økonomikonsulent Peter

Halfdan Pommerencke  2338 9344

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 6. marts 2017

Deadlines for SAB-Nyt i 2017

Nr. 1 - Mandag den 6. marts

Nr. 2 - Mandag den 12. juni

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 2016):

Den 14. & 28. september 2016

Den 12. & 26. oktober 2016

Den 9. & 23. november 2016

Den 7. & 21. december 2016

Dørene åbnes en time før spillet 

starter.


