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Dialogmøde 
for alle 
interes-
serede

2019

Dialog med 
kunder, der 
har fælles 
renovation

Borger-
møder om 
de nye ord-

ninger

De første 
kunder får 

nye skralde-
spande

Opstart af 
genbrugsbilen 
og ny haveaf-
faldsordning

Sådan indfører vi affaldsordningerne

2020

Invitation: Hjælp os når vi skal indføre 
nye affaldsordninger i 2020
Hvordan gør vi det bedst? Hvordan kommunikerer vi? Hvilke bekym-
ringer eller udfordringer har du som kunde? 
Vi holder dialogmøde onsdag den 27. marts 2019 fra kl. 19-21 på 
Ryttermarken 21 i Svendborg. Tilmeld dig på post@vandogaffald.dk 
senest fredag den 22. marts 2019.

I 2017 genanvendte vi 37% af husholdningsaffaldet. I 2022 skal vi gen-
anvende mindst 50% af glas, papir, pap, plast, metal træ og madaffald.

De nye rumopdelte spande
De nye spande, der skal omdeles 
til husstandene og bruges til meget 
mere affaldssortering, får følgende 
mål: 

Højde: 110 cm., bredde: 58 cm., 
dybde: 73 cm. Spandene er antra-
zitgrå og bliver forsynet med pikto-
grammer og sorteringsvejledning, 
der gør sorteringen lettere.
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Polit i st at ion har

g æ st et Skov parken
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Ny affaldsordning i 
Svendborg Kommune

Fra 2020 skal alle borgere i 

Svendborg Kommune til at sor-

tere deres affald.

Læs mere på side 3

3 23

SAB skal bygge nyt

54 nye boliger på to forskellige 

adresser i Svendborg

Læs mere på side 8 - 9
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SAB -Nyt

Hipp & Hopp

... er en f lodhest og en kanin, 

der forbereder børn og deres 

forældre på skolegang.

Læs mere på side 12 

 12
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FORMANDENS KLUMME

Så blev det forår. Vi har haft 
dage med sol og over 10 grader, 
så det er en fornøjelse at se, 
hvordan blomsterne myldrer 
frem overalt.

Nu er vi der, hvor vores ordning med teams har 
fungeret et år, og vi kan så småt begynde at eva-
luere. Det er min umiddelbare fornemmelse, at 
teamene har fundet deres rytme. Der er sikkert 
endnu plads til forbedringer af enkelte ting. Over-
ordnet er der god grund til at rose medarbejderne, 
der har gjort en stor indsats for at få det til at 
fungere.

Skødet til Langebakke er underskrevet. Licitatio-
nen er overstået, og der kommer snart gang i byg-
geriet. Det er stort at få lov at bygge nyt, og det 
bliver nogle gode boliger, som det bliver nemt at 
leje ud.

Vores kraftvarmeværk mister fra i år et statsligt 
tilskud på ca 1 mio om året. Heldigvis er gasprisen 
lav i øjeblikket, så vi håber at kunne holde var-
meprisen nogenlunde i ro alligevel. Vi arbejder 
fortsat på en løsning på vores varmeforsyning i 
det område, som kraftvarmeværket dækker, så vi 
også fremover kan sikre en stabil varmeforsyning 
til en fornuftig pris. Det vender vi tilbage til på et 
senere tidspunkt.

Der kommer ændringer på affaldsområdet i løbet 
af 2020. Der er brug for en bedre sortering af vo-
res affald, så meget mere kan genbruges. For SAB 
betyder det, at vores aftale med kommunen om 
egen affaldsafhentning i de fleste af vores afde-
linger er opsagt fra medio 2020. Jeg tænker, vi får 
lavet nogle orienteringsmøder, når vi mere kon-
kret ved, hvad det kommer til at betyde for de en-
kelte områder. Selvom det giver nogle praktiske 
udfordringer i en overgangsperiode, kan vi kun 
hilse velkomment, at mere af vores affald bliver 
genbrugt i stedet for at blive brændt af. Det bliver 
klart bedre for miljøet.

I Organisationsbestyrelsen arbejder vi - udover 
med de ovennævnte emner- videre med vores 
strategi, hvor det er synlighed, vi har i fokus.

Og lige om lidt er det tid til at kigge på regnska-
berne for 2018. Det bliver spændende at se, hvor 
meget effektiviseringerne er nået at slå igennem. 

KOLOFON
UDGIVER:
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Tlf: 6221 1976
e-mail: post@sab.dk
Internet: www.sab.dk 

REDAKTION:
Thomas Jeppesen
Ansvarshavende redaktør
sabnyt@sab.dk

OPLAG:
2400 eksemplarer

DESIGN/TRYK:
Stargate Studio / Jørgen Thomsen Elbo

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 17. juni 2019 – gerne
pr. mail til:
sabnyt@sab.dk
- eller pr. post til:
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Mrk.: SAB-Nyt

Bemærk

Sommerferielukket

Administrationskontoret 
holder ferielukket i uge 30
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i 2020 vil det ikke længe-
re være den røde renobil, 
der henter affaldet i SAB

Fra sommeren 2020 skal alle husstande i Svend-
borg Kommune sortere deres affald. ”Vand og Af-
fald” – der i Svendborg Kommune er ansvarlige 
for affaldsindsamlingen – oplyser, at alle borgere 
i kommunen fra midten af 2020 skal sortere affal-
det i syv forskellige affaldstyper – såkaldte frak-
tioner:

1. Glas og Metal
2. Pap og papir
3. Madaffald
4. Restaffald
5. Plast
6. Batterier
7. Småt elektronik

Nye affaldscontainere
For SAB’s lejere betyder det, at der fra midten af 
2020 i alle SAB’s boligområder vil blive opstillet 
nye affaldscontainere med ruminddeling. Samti-
dig vil det heller ikke længere være SAB’s velkend-
te røde skraldebil, der kører rundt og indsamler 
affaldet. I stedet vil særligt indrettede biler ind-
samle de fire førstnævnte affaldstyper, og en ny 
såkaldt ”Genbrugsbil” vil afhente de tre sidst-
nævnte affaldstyper, og samtidig erstatte den nu-
værende storskraldsordning.

Dispensation tilbagekaldes
I forbindelse med at Svendborg Kommunes bor-
gere skal i gang med affaldssortering, har Svend-
borg Kommune samtidig tilbagekaldt den dispen-
sation SAB siden 1996 har haft til selv at stå for 
affaldsindsamlingen i egne boligområder.

”Det er en logisk konsekvens af at borgerne i Svend-
borg skal affaldssortere,” siger Inspektør John Tofting 
til SAB-Nyt og fortsætter, ”når affaldet fremover skal 
sorteres i syv affaldstyper, vil det være nødvendigt 
at indsamle affaldet med særligt indrettede biler, der 
kan håndtere det sorterede affald.”

Flere udfordringer
I den løsning Svendborg Kommune har valgt, er 
der tale om en såkaldt kildesortering. Det bety-
der, at sorteringen af affaldet skal ske ude i den 
enkelte husholdning. Det betyder så igen, at den 
enkelte lejere i SAB ikke længere kan nøjes med 
én affaldspose under vasken – men i stedet i sin 
lejlighed skal have op til syv forskellige affaldspo-
ser eller spande. 

”Det bliver en udfordring,” erkender SAB’s inspek-
tør John Tofting, og fortsætter, ”Vi har endnu til 
gode at blive præsenteret for en funktionel og 
smart løsning, der kan fungere i skabet under 
vasken. I de løsninger vi har set, har det været 
nødvendigt at have skabe, poser eller spande til 
for eksempel glas, metal, pap og papir – og så kan 
mad- og restaffald opbevares under vasken indtil 
det kan afleveres i containeren.”

En anden udfordring er opstillingen af affalds-
containere i boligområderne. ”Mange steder har 
vi bygget affaldspladserne meget præcist efter de 
mål som vores nuværende containere har,” for-
tæller John Tofting og fortsætter, ”De nye rum-
inddelte containere har andre mål, og det bliver 
flere steder også nødvendigt at flytte eller udvide 
pladsen til containere. Heldigvis er vi allerede nu 
i dialog med Vand og Affald om disse udfordringer 
– og jeg har stadigvæk et håb om, at vi kan finde 
gode løsninger langt de fleste steder – blandt an-
det ved at vi kan aftale flere tømninger end den 
14 dages tømning, Vand og affald som standard 
ligger op til.”

Ny affaldsordning i  Svendborg Kommune

Du kan også læse SAB-Nyt på sab.dk.
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Erik Bang Boesen
skriver om

fattigdommens
 historie

tighus oprettet i Fruestræde i 1838 der fungerede 
indtil der skulle bygges et nyt. Rundt om byen, lige 
uden for de gamle volde, lå ”Viebæltet”, et udmatri-
kuleret fællesareal til blandt andet græsning, mar-
kedsplads og losseplads. Udenfor det igen lå byens 
skove og marker. Her blev Fattiggården Viebæltgård 
bygget 1872. Efter sigende skulle der også have væ-
ret et fattighus i Møllergade 14, det hus der senere 
blev til børnehaven Børnely.

En fattiggårds vigtigste funktion var ikke omsorg, 
men genopdagelse til arbejde. I 1906 var der 450 
fattighuse fordelt over hele landet. Store anlæg som 
det i Svendborg var meget sjældne. Ofte gik flere 
sogne sammen om et enkelt hus. 

Forholdene forbedres 
- for nogle grupper
Straffen for at modtage hjælp var i 1849 ens for 
alle grupper af modtagere, men fra 1890-1930 blev 
der gennemført lettelser for dem der havde en god 
undskyldning for deres fattigdom. De gamle, syge 
og blinde fik langsomt bedre vilkår og slap for et 
ophold på Fattiggården.

I 1891 blev der indført ”alderdomsunderstøttelse”, 
så borgere over 60 år blev klassificeret som vær-
digt trængende. Med den nye fattiglov indførtes 
også støtte til lægebehandling, jordemødre og be-
gravelse. Med ”sygekasseloven” fra 1892 blev der 
også ydet offentlig støtte til sygekasserne, der var 
forløberne for det moderne sundhedsvæsen. Selv-
om det var baseret på et forsikringsprincip, be-
tød det en stor forskel for mange familier, der ved 
sygdom undslap Fattiggårdenes skam. Almindelige 
arbejdere fik bedre muligheder for at klare skæ-
rene ved arbejdsløshed, da staten i 1907 begyndte 
at yde tilskud til arbejdsløshedskasserne, uden at 
modtageren af hjælpen mistede rettigheder. Man 
var langsomt på vej væk fra at se fattigdom som  
selvforskyldt og en forbrydelse.

Den moderne danske velfærdsstat står i dag på 
skuldrene af en lang udvikling, hvor Fattiggården er 
en af milepælene. De fattige har siden Middelalde-
ren (ca. 500-1500-tallet) kunnet få en eller anden 
form for hjælp. Med fattigloven af 1708 blev det 
slået fast, at sognene havde ansvar for deres egne 
fattige og skulle bekæmpe lediggang og tiggeri. De 
skulle brødføde dem og uddele beviser til lovligt 
tiggeri, så byens borgere og sognenes bønder vid-
ste, hvem de skulle støtte. Resten kunne man afvise 
i døren. 

Fra almisse til fattigskat 
Men loven havde den lille detalje, at der ikke fulgte 
penge med til sognene. Fattighjælpen var derfor ba-
seret på frivillige bidrag fra fx kirkebøsserne eller 
fra rige borgeres dybe lommer. Først 100 år efter 
i 1803 blev der indført en fattigskat til at dække 
udgifterne. De tidlige Fattiggårde skulle rumme alle 
sognets trængende – fattige, syge og gamle, under 
samme tag og samme vilkår. Men fattighjælp var et 
lån, der skulle tilbagebetales, hvis man ville være et 
fuldgyldigt medlem af samfundet igen.

Fattige mistede borgerlige rettigheder
Grundloven af 1849 slog fast, at modtagere af fat-
tighjælp, der ikke havde betalt hjælpen tilbage, ikke 
kunne stemme til valg, og heller ikke stille op. Fat-
tiglemmer kunne heller ikke gifte sig med hvem, de 
ville. Tabet af rettigheder var skamfuldt, og mange 
kæmpede stærkt imod at blive ”indlagt” som det 
hed. Flere private forsøgte at hjælpe mange udsatte 
ved almisser inden de blev brændemærket af det 
offentliges hjælp. For eksempel blev fonden ”De 
fattiges kasse”, baseret på private bidrag, oprettet i 
1856 og forsøgte at holde folk ude af Fattiggårdene.

Fattiggårdene etableres
Fattigdom blev betragtet som selvforskyldt. Derfor 
byggede man sidst i 1800-tallet Fattiggårde over 
hele landet. I Svendborg blev således det første Fat-

Bolig- og fattigdommens historie i korte træk
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Steinckes socialreform
Men alle de mange tiltag der blev vedtaget i 
1890’erne og frem til 1930 blev samlet i Social-
minister K.K. Steinckes store socialreform i 1933, 
der ofte kaldes Kanslergadeforliget efter den gade, 
hvor forhandlingerne fandt sted. Steinckes reform 
slog fast, at økonomisk hjælp ikke skulle følges af 
straf. Reformen betød, at mange af de grupper, der 
tidligere var endt på Fattiggården, havnede i anden 
pleje. Det var i den tid at begreber som for eksem-
pel vagabonder og gårdsangere opstod.

Men for Fattiggårdene betød Kanslergadeforliget 
også, at sammensætningen af indlagte skiftede. 
Hvor det tidligere havde været en meget blandet 
gruppe, der dukkede op foran portene for at få 
hjælp, var det fra 30’erne og fremefter i høj grad 
hjemløse og sprittere, der var indlagte. 

Kanslergadeforliget afskaffede Fattiggårdene og er-
stattede dem med arbejdsanstalterne – selvom det 
ikke ændrede sig meget for dem bag murene. De 
uværdige folk var stadig indlagt på arbejdsanstal-
terne omkring i landet med fortabelse af borgerret-
tigheder til følge. 

60’erne og velfældsstaten
Først i 1961, med ”Lov om offentlig forsorg” blev 
denne sidste gruppe givet deres stemmeret tilbage. 

I 1961 blev Viebæltegård til et forsorgshjem, hvor 
trængende kunne komme og gå frivilligt. Pigtråden 
blev taget ned. Viebæltegård lukkede og slukkede i 
1974 og danner i dag rammen om Danmarks eneste 
bevarede Forsorgsmuseum, med tilhørende arkæo-
logi og et Søfarts- og Byarkiv.

Danmarks forsorgsmuseum 

ligger i Svendborg, og er nordens 

bedst bevarede fattiggård.

Svendborgs første fattiggård i Fruestræde 1838-1872

Danmarks Forsorgsmuseum har åbent tirs-

dag til søndag fra 10-16. Den første søndag 

i måneden er der fri adgang. Børn mellem 

0 og 18 år betaler ikke entre. Voksne ko-

ster 50,-kr. mens pensionister og stude-

rende kan nøjes med at betale 40,- kr. 

Kilde:

https://www.svendborgmuseum.dk/

danmarksforsorgsmuseum
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SAB har attraktive boliger
De ”attraktive boliger” som lovgiverne altså nu 
gerne ser også bliver udlejet til eksterne ansøge-
re, råder SAB også over. Det er for eksempel bo-
ligerne på Nylandsvej, Struebjerg, Rækkehusene i 
Elmevænget, Hjortøvænge, Svendborg Bo, Breg-
negården og Solsikkevej – hvor ledige boliger, der 
udlejes efter venteliste, i praksis altid tildeles fra 
den interne venteliste – det vil sige lejere, der al-
lerede har en anden bolig i SAB.

De nye regler kommer til at gælde for alle SAB’s 
boligafdelinger, men vil efter alt at dømme i prak-
sis få størst betydning ved genudlejning af ledige 
boliger i de ovennævnte afdelinger.

En ændring af Udlejningsbekendtgørelsen vil nu 
blive sendt i offentlig høring.

 

Ventelistesystemet laves om 
– hver anden ledig bolig skal snart 
fordeles til boligsøgende på den 
eksterne venteliste. 

I pressemeddelelsen hedder det blandt andet:
”I dag bliver ledige almene familieboliger, som 
ikke er omfattet af den kommunale anvisnings-
ret eller fleksibel udlejning, udlejet efter et over-
ordnet ventelistesystem; den interne venteliste og 
den eksterne venteliste. Det betyder, at en ledig 
bolig i første omgang bliver tilbudt en boligsøgen-
de på den interne venteliste, før den tilbydes til 
eksterne.

Det vil regeringen og Dansk Folkeparti lave om på, 
så flere kan få adgang til de almene boliger uden 
at have boet i den almene boligsektor i årevis. 

De to ventelister vil også fremover bestå, men for-
skellen vil være, at hver anden ledig almen fami-
liebolig vil blive tilbudt en ekstern ansøger, så de 
eksterne boligsøgende ikke alene får større chan-
cer for at få en almen bolig, men så de også hurti-
gere får nogle af de attraktive boliger.”

Ve
nt
el
ist
er

Regeringen og Danske Folkeparti er 
enige om at ændre reglerne for ud-
lejning af almene familieboliger. Det 
fremgår af en pressemeddelelse date-
ret den 4. marts – og udsendt af Trans-
port-, Bygnings- og Boligministeriet.

Ventelistesystemet laves om
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Den Mobile Politistation gæstede 
Skovparken tirsdag den 5. og torsdag 
den 7. marts

gerne vil snakke lidt – og de er alle sammen vel-
kommen.” Brian fortæller videre: ”vi har udstyr 
i bilen, så vi kan modtage en anmeldelse - men i 
langt de fleste tilfælde vil det være nemmere og 
hurtigere for borgerne at foretage en anmeldelse  
ved at kontakte Fyns Politi på 114 eller på politi.
dk.

Den Mobile Politistation
Den Mobile Politistation er en hvid VW transpor-
ter, som Fyns Politi fornyligt har anskaffet til at 
køre rundt i alle politikredsens kommuner. Bilen 
vil både blive brugt i forbindelse med større arran-
gementer i politikredsens byområder, og på steder 
med behov for en tryghedsskabende indsats.

Den første tirsdag i marts måned – en blæsende 
og råkold dag, hvor foråret endnu ikke helt var 
ankommet til Sydfyn, kørte Fyns Politi deres nye 
mobile politistation ind på parkeringspladsen for-
an varmemesterkontoret på Ørbækvej 40.

Ud af bilen træder to betjente – Morten og Brian, 
klar til ”at værne om trygheden, styrke det nære 
politiarbejde og prioritere det relationsopbyggen-
de politiarbejde”, som politidirektør Arne Gram 
formulerer det i den pressemeddelelse Fyns Politi 
udsendte tilbage i oktober måned 2018 om det nye 
initiativ.

SAB-Nyt møder Morten og Brian ud for Byparken 
40 – Anemonen. Som et led i den forbyggende 
indsats har de to betjente nemlig også aflagt et 
besøg i den boligsociale helhedsplan. Her har de 
haft en snak med blandt andre Beboerkonsulent 
Bente Kjær.

”Vi har talt med en 5-6 mindre grupper af borgere 
i dag,” fortæller Brian og fortsætter, ”Det er me-
get forskelligt hvad borgerne kommer med – nog-
le meddeler os en bekymring, mens andre bare 

Hvis læserne af SAB-Nyt er interes-
seret i at følge Den Mobile Politista-
tion, kan man gøre det på flere må-
der.

Klik ind på:
https://politi.dk/fyns-politi/om-
fyns-politi/fyns-politis-mobile-poli-
tistation - her er planen for, hvor bi-
len holder frem til udgangen af juni 
måned offentliggjort. Ifølge planen 
vil Den Mobile Politistation aflægge 
endnu et besøg i Skovparken den 9. 
maj mellem kl. 9:30 og 14:00

På Twitter hedder Fyns Politi @Fyn-
Politi, og her vil de på dagen medde-
le den præcise adresse og tidspunkt 
for bilens placering.
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Det bliver Amstrup & Baggesen Entreprise A/S, 
der skal bygge de i alt 54 nye boliger som SAB vil 
opføre i 2019. Det drejer sig om 20 nye boliger på 
”den gamle Fakta-grund”, hvor den eksisterende 
indkørsel til parkeringspladsen navngives Bysko-
ven, og 34 nye boliger på Langebakken – en helt 
ny vej der kommer til at forløbe parallelt med Lin-
kenkærsvej i den nordøstlige ende af Svendborg.

På Langebakken opføres:
16 stk. 3 værelses boliger a ca. 84 kvm 
månedlig leje ca. 6.300,- kr.

6 stk. 2 værelses boliger a ca. 53 kvm 
månedlig leje ca. 4.000,- kr. og

12 stk. 2 værelses boliger a ca. 41 kvm
månedlig leje ca. 3.100,- kr.

I Byskoven opføres:
8 stk. 3 værelses boliger a ca. 84 kvm
månedlig leje ca. 6.300,- kr.

6 stk. 2 værelses boliger a ca. 52 kvm
månedlig leje ca. 4.000,- kr. og 

6 stk. 2 værelses boliger a ca. 41 kvm 
månedlig leje ca. 3.100,- kr.

Opførelsen af de 54 nye boliger bygges som en 
udløber af en politisk aftale mellem regeringen 
og KL fra 2016, hvor der på landsplan blev afsat 
640 millioner kr. til at bygge såkaldte billigboli-
ger. Aftalen betød, at kommunerne kunne med-
virke til opførelsen af nye almene boliger uden at 
kommunen samtidig skulle indskyde alle 10% af 
anskaffelsessummen i grundkapital – idet staten 
ville kompensere kommunerne for op til 75 % af 
beløbet.  

”Vi er rigtigt glade for, at du nu endelig kan lyk-
kedes at bygge nyt i SAB. Det byggeprojekt vi 
nu kan realisere, har vi arbejdet på i mere end 2 
år. Der har været mange udfordringer – først og 
fremmest i forhold til at få en fornuftig økonomi 
i byggeriet – men også i forhold til at få bygget 
nogle boliger, som det også i fremtiden vil være 
attraktivt at bebo.”

Entreprenørvirksomheden
Amstrup og Baggesen Entreprise A/S 
skal bygge 54 nyt boliger til SAB

SAB skal  bygge nye boliger

FAKTA
Huslejen i de nye boliger er budget-
teret til ca. 900,- kr. pr. kvadratme-
ter.

Samlet anskaffelsessum for de to 
byggerier: ca. 75 millioner kr.

Totalt antal kvadratmeter i Bysko-
ven: 1.238 kvadratmeter

Totalt antal kvadratmeter Lange-
bakken: 2.158 kvadratmeter

Boligerne set fra endegavl
og fra adgangs- og havesiden
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... sådan forestiller ar-
kitekterne, at de nye 
boliger på Langebakken 
kommer til at se ud.

Adgangen til boligerne 
på 1. sal sker via en ud-
vendig trappe.
 
Der bliver etableret p-
pladser til både biler og 
cykler. 

I tilknytning til boliger-
ne i stueetagen etable-
res en mindre terrasse, 
som lejeren har adgang 
til fra sin stue.

2 værelser - ca. 41 kvm - ca. 3.100,- kr.

2 værelser - ca. 53 kvm - ca. 4.000,- kr.

3 værelser - ca. 84 kvm - ca. 6.300,- kr.

Hvis du er interesseret i at leje en af 
de nyopførte boliger, er det nu mu-
ligt at skrive sig på ventelisten.

Først og fremmest skal du være 
medlem af SAB. Hvis ikke du allere-
de er medlem, kan du melde dig ind 
på sab.dk
 
På sab.dk kan du også skrive dig op 
til een eller flere af de boligtyper du 
er interesseret i. 
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Kort & godt

Forårshilsen fra afdeling 21 
Solsikkevej

Så blev det marts. Det er en dejlig måned, hvor 
mange beboere er kommet ud i haverne, klipper 
måske noget af, og så er det fint, at vi har en af-
faldsplads til det. Der står også trillebøre som kan 
benyttes - ligeledes har vi en storskraldsplads ved 
nr. 77A

Team 3 har også i vinter været heldige med vejret, 
der er blevet fejet for sne og saltet på kørevejen 
og stierne.
 
Hilsen fra bestyrelsen:
Frank, Mogens, Jonna

Til alle beboer i afdeling 21 - Solsikkevej
I godt 3 år har en gruppe på 5 – 7 teenagerdrenge 
af forskellig nationalitet, skabt utryghed i Afde-
ling 21 - Solsikkevej.

Der er blevet banket kraftigt på flere beboeres 
døre om aftenen.

En hoveddør er blevet sparket ind. Der er blevet 
kastet genstande og sparket på dørene. Havehegn 
er slået i stykker og plastikflaske fyldt med vand 
kastet ind på terrassen.

Desuden er flere beboere blevet overrasket ved, at 
drengene stod og kikkede ind af køkkenvinduet.

SSP Marianne, Trivselskonsulent Kaj Kruse og Po-
liti er blevet kontaktet, men desværre er der bebo-
ere, som stadig bliver generet, så håbet med denne 
skrivelse er, om beboerne vil holde et vågent øje 
med disse drenge, så vi kan få dem identificeret, 
måske nå at tage et billede på sin mobil, som kan 
gives til politiet.

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at ringe til po-
litiet, når der bliver banket på deres dør, så man 

hermed kan få registreret dato og tidspunkt, så 
politiet kan se, at det er utrygt for beboerne i af-
deling 21 og måske kan de køre i området en gang 
i mellem.

Venlig hilsen bestyrelsen:
Frank, Mogens, Jonna

Ekstraordinære afdelingsmøder

Afdeling 11 - Munkevænget
På et ekstraordinært afdelingsmøde, der afholdes 
torsdag den 21. marts skal lejerene i Afdeling 11 
- Munkevænget tage stilling til anlæggelse af en 
gårdhave ved Munkevænget 1. 

Anlæggelsen af en gårdhave har været et stort øn-
ske fra ældreboligerne i afdelingen

Afdeling 12 - Elmevænget
På et ekstraordinært afdelingsmøde, de afholdes 
tirsdag den 26. marts, skal lejerne i Afdeling 12 - 
Elmevænget tage stilling til en energirenovering 
af rækkehusene i afdelingen. Lejerne bliver præ-
senteret for flere forskellige løsninger - herunder 
en mulighed for at lejerne i rækkehusene også får 
udskiftet køkken og bad.

Afdeling 7 & 8  - St. Byhavevej og Strynøvej
Bestyrelserne i afdeling 7 og 8, har i en fælles 
henvendelse til Organisationsbestyrelsen i SAB og 
Den Boligsociale Helhedsplan i Svendborg Kom-
mune, bedt om at blive omfattet af helhedsplanen. 
På et møde i SAB’s organisationsbestyrelsen den 
29. januar blev de to afdelingers ønske imødekom-
met.

Senere dette forår, skal de to afdelinger afholde eks-
traordinære afdelingsmøder, for at lejerne i de to 
afdelinger kan blive orienteret og formelt godkende, 
at blive en del af Den Boligsociale Helhedsplan 
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SAB-Nyt har fra BL – Danmarks 
Almene Boliger – fået denne op-
fordring, som vi hermed bringer 
videre til alle vores læsere:

Sådan siger Nationalmuseets direktør, Rane Wil-
lerslev om indsamlingen. 

Vi håber, at så mange som muligt af jer, vil indsen-
de jeres egne og/eller boligorganisationernes hi-
storier gennem tekst, lyd, foto, video eller andet. 
Jo flere historier, vi får ind, desto bredere et bil-
lede af den almene bolig som rammen om livet i 
2019, står vi tilbage med! 

Via dette link kan du finde Nationalmuseets ind-
samlingsside, hvor man kan læse mere om ind-
samlingen og indsende sin historie frem til 31. 
maj 2019. 

https://dinbolig.natmus.dk/

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.

Din bolig –  Vores historie!
Den 1. marts åbnede Nationalmuseet op for deres 
indsamling af historier fra beboere i de almene 
boligområder under overskriften ’Din bolig – vo-
res historie’. 

Alle historier om det levede liv, naboskab og fæl-
lesskab for den million mennesker, der i 2019 bor i 
en almen bolig, er vigtige at bevare for eftertiden. 

”Den danske model med almene boliger er en del 
af historien. Det er befolkningen, der former lan-
det. Det synes jeg, at boligforeningerne er et godt 
eksempel på. Det er ikke en bevægelse skabt af 
konger. Heller ikke nødvendigvis af politikere. 
Men af befolkningen.” 

Over 100 vand- og varmemålere skal 
fjernaflæses
I afdeling 7 og 8 - henholdsvis St. Byhavevej og 
Strynøvej findes der ialt 21 teknikrum, hvor der i 
gennemsnit sidder 5 målere, der skal aflæses een 
gang om måneden. 

Det er en opgave som gårdmændene i de to afde-
linger hidtil har løst.

Som et led i de løbende effektivisering af arbejds-
gangene i SAB, bliver der i løbet af foråret sat 

fjernaflæsning på disse mere end 100 målere.

”Den helt store fordel er naturligvis, at alle aflæs-
ningerne snart automatisk kommer ind i vores 
system til energistyring og -afregning,” siger In-
spektør Karsten Brandt til SAB-nyt og fortsætter, 
”Samtidig letter vi arbejdspresset for gårdmæn-
dene. Vi skal stadigvæk reglemæssigt lave runde-
ringer i alle teknikrum, men nu behøver det ikke 
nødvendigvis at ske den 1. i måneden, hvor der 
samtidig er indflytninger, der skal håndteres.
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Kender du HiPP og HoPP?
 
Lørdag den 23. februar blev den 2. Bonusfest i Hipp 
Hopp programmet afholdt. Vi besøgte Høkildegård 
i Vester Skerninge sammen med familierne, der nu 
har gennemført endnu en bid af programmet. På 
gården fik børnene lejlighed til at møde grise, køer, 
får, lam og høns, lege og spise sammen. 

HippHopp er et førskoleprogram for børn og deres 
forældre, som den boligsociale helhedsplan gen-
nemfører i samarbejde med de 3 daginstitutioner 
Børnegården, Paraplyen og Nordlyset.

Programmet kører over 30 uger, hvor forældrene 
skal læse historier om flodhesten Hipp og kaninen 
Hopp og dagligt i ca. 20 min gennemfører forskel-
lige aktiviteter med deres børn. Familierne bliver 
derved klar til at starte i skolen og lave lektier sam-
men.
Du kan læse mere om programmet på vores hjem-
meside www.abis.dk/foraeldre/hipphopp 

Klub Mand inviterer indenfor

En gruppe mænd har taget initiativ til at mødes 
over en kop kaffe og et spil billard hver mandag i 
Jægermarken 44. De vil gerne have endnu flere gæ-
ster, så de laver blandt andet billard-turnering med 
præmier, men vil også arrangere både foredrag 
med den gratis retshjælp, spil og udflugter – ofte 
med rollen som far eller familielivet i centrum.
 
I Klub Mand kommer både bedstefædre og de helt 
nybagte fædre, så der ses ofte Duplo-klodser på 
gulvet og nysgerrige blinke over bordkanten. Kig 
selv forbi til en gratis kop kaffe, og tag del i fælles-
skabet. 

De byder alle mænd fra helhedsplanens områder 
velkomne hver mandag kl. 16.00-18.00, og ofte er 
der mulighed for en snak med beboerkonsulent Sig-
ne Pejstrup i samme omgang. 
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Beboercaféer
I de Aktive Boligområder vil vi rigtig gerne møde 
beboerne og hjælpe beboerne til at møde hinan-
den. Der bliver derfor jævnligt holdt ’beboercaféer’ 
i boligområderne, hvor alle er velkomne til en hyg-
gesnak og en kop kaffe med naboer og beboerkon-
sulenter. 

Der vil altid være et tema og 1-2 kollegaer eller gæ-
ster, så du kan komme hjem med lidt ny viden eller 
ny aftale booket. 

Titlen var ”Pizza og Job” på de seneste beboerca-
féer, og her var der både gratis aftensmad og en 
uformel snak med vores ungevejleder Gert Hjuler 
og en rådgiver fra Jobcenter, der pt står klar med 
særligt tilrettelagte ’snusepraktikker’ i Jægermar-
kens renoveringer. I efteråret kunne du møde både 
sygeplejerske og sundhedskonsulent, til daddelkug-
le-workshop og en snak om sundhed. 

Aktive Boligområder i Svendborg administrerer den boligsociale helhedsplan i Svendborg i 7 boligområder. 
Vi tilbyder sociale aktiviteter, rådgivning og støtte til beboere i områderne.
Læs mere på www.abis.dk og Facebook: Aktive Boligområder.

Forårets beboercafeer bliver naturligt udendørs 
med havespil og solskin og her inviterer vi vores 
økonomiske rådgiver Teresa Askham til at give tips 
og tricks til en bedre hverdagsøkonomi. 

Hold øje med din postkasse, vores hjemmeside 
abis.dk og Facebook: Aktive Boligområder. 
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Kort og godt

Renoveringerne i Bispeløkken og Munkevænget er 
gået ind i sin sidste fase. 

”Jeg forventer, at arbejdet er færdigt i slutningen 
af maj måned,” fortæller Inspektør Karsten Brandt 
til SAB-Nyt, og fortsætter, ”I de kolde måneder har 
det især været svært at varme lejlighederne på 2. 
sal op - og der er brugt rigtigt meget strøm. Her i 
slutfasen har vi derfor sammen med vores rådgi-
vere og entreprenøren besluttet at omlægge noget 
af arbejdet. Det betyder, at det tidsrum, hvor iso-
leringen er helt fjernet bliver kortere, og dermed 
skulle generne for beboerne også blive færre.”

Renover ing  i  Bi s p el økke n  og  M u nkevæ nge t

Afdeling 5 - Glentevej Blokke
... skal have nye tage. I den samme forbindelse 
bliver betongesimserne isoleret, termoruder ud-
skiftet og der bliver lagt fliser under altanerne. 
Arbejdet påbegyndes i maj måned. Arbejderne er 
budgetteret til godt og vel 10 millioner kr.

Afdeling 18 - Bregnegården
... har brugt godt og vel 600.000,- kr. på ny belæg-
ning - primært asfalt - på afdelingens fællesveje. 
Der er endvidere etableret fart-bump og skiltning.

I afdeling 14 - Skovparken
...er der etableret ny skiltning, således at det for 
fremtiden skulle være lettere at finde rundt i om-
rådet. 

Der er endvidere planer om senere på foråret, at 
etablere fast belægning med betonfilser på de ny-
anlagte ”grus-parkeringspladser”. Det anslås, at 
prisen for belægningen beløber sig til 275.000 kr.

Familiesammenføring i et udsat boligområde
Den 27. juni 2018 underskrev Integrationsmini-
steren ”Bekendtgørelse om boligkravslisten for 
ægtefællesammenføring”

Boligkravslisten sætter ud fra en række kriterier, 
navn på boligområder, hvorfra det ikke er muligt 
at få familiesammenføring. Boligkravslisten er 
ikke identisk med listen over udsatte boligområ-
der - men da kriterierne for at komme på listen er 
identiske, er de to lister det også. SAB’s Afdeling 
14 - Skovparken er på boligkravslisten, og derfor 
er det heller ikke muligt for beboerne i denne af-

deling at opnå familiesammenføring.

SAB er bekendt med at i hvert fald én lejer i afde-
lingen siden sommeren 2018 har valgt at opsige 
sin lejeaftale og flytte ud af afdelingen - med hen-
visning til et ønske om familiesammenføring. 

For at opnå familliesammenføring i Danmark 
skal ansøgerne i øvrigt opfylde en ræke andre 
krav - ikke kun til boligen, men også til forsør-
gelsesgrundlag med videre.
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I afdeling 14 Skovparken afhentes der storskrald den 2. fredag i hver måned. 
Næste gang 12. april - 10. maj og 14. juni

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 1.800,-  for beboer
Pris                           3.000,-  udefra
Depositum                         500,-
Kælder                                200,-
Dep. kælder                       250,-
Soverum pr. pers./døgn      100,- (Kun for lejere i WP) 
                                             150,- (lejere udefra)

Bregnegårdens fælleshus
 
Selskabslokalet i afdeling 18 - Bregnegården kan både le-
jes af beboere i afdelingen og udefrakommende. 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, -

Svendborg Fjernvarme hæver priserne med 21%
Svendborg Fjernevarme har pr. 1. januar 2019 hæ-
vet prisen på fjernevarme fra 49,5 øre pr. kilowatt 
til 60 øre pr. kilowatt. Årsagen til prisstigningen 
er, at det såkaldte ”Grundbeløb”, bortfalder fra og 
med 2019. ”Grundbeløbet” er et tilskud som alle 
Kraftvarmeværker indtil 2018 har modtaget fra 
Energinet.dk. 

Svendborg Fjernvarme leverer varme til lejerne i 
afdeling 1 - Nylandsvej, afdeling 3 - Rødeledsvej, 
afdeling 4 - Brydevej, afdeling 5 og 6 - Glentevej, 
afdeling 10 - Struebjerg, afdeling 17 - Svendborg 
Bo, afdeling 18 - Bregnegården, afdeling 20 - Wig-

gers Park, og afdeling 22 - Sofielund. Lejerne i de 
nævnte afdelinger, er alle berørt af prisstigningen.
I de afdelinger, hvor SAB opkræver aconto varme 
og laver fordelingsregnskaber (afdeling 3, 4 & 5), 
vil aconto opkrævningen blive reguleret pr. 1. maj 
2019. Lejerne i de resterende afdelinger, har alle-
rede modtaget besked om en aconto regulering di-
rekte fra Svendborg Fjernvarme.

Lejerne, der får leveret varme fra SAB’s eget Kraft-
varmeværk, er i første omgang ikke berørt af 
pris-stigningen. Det skyldes, at prisen på gas i øje-
blikket er lav, og det neutraliserer det manglende 
tilskud.
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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
ØVRIGE 

Lægevagten 7011 0707

Skovbyhus  2338 9356

YouSee (TV og radio) 7070 4040

TDC (Kundeservice) 8080 4040

TDC (Regninger) 8080 4045

Sydfyns El-forsyning     6220 1120

Stofas kundeservice 8830 3030

Alkolinien

(Anonym og gratis) 8033 0610

Børnetelefonen

(Anonym og gratis) 3555 5555

CERTEGO 

Låsesmedens vagt 6221 9130 

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.

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 4. marts 2019

Deadlines for SAB-Nyt i 2019

Nr. 1 - Mandag den 4. marts

Nr. 2 - Mandag den 17. juni

Nr. 3 - Mandag den 16. september

Nr. 4 - Mandag den 9. december

BANKOSPIL 
Der afholdes bankospil i Skovbyhus 

i salen kl. 18:30 på følgende datoer:

(1. HALVÅR 2019):

Dørene åbnes kl. 17.30 - en time 

før spillet starter.

Team 1 
Varmemester: Bo Jensen
Mail: vrm1@sab.dk

Team 2
Varmemester: Verner Hansen
Mail: vrm2@sab.dk

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

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

7- St. Byhavevej
8 – Strynøvej
9 – Bispeløkken og Priorvej
11- Munkevænget
12 – Elmevænget
13 – Sanddalsparken
15 – Hjortøvænge
17 – Svendborg Bo
23 – Trollemosen, Trollehøj, 
Gl. Skårupvej, Kvistvænget og 
Frøavlen

14 – Skovparken 
(Ørbækvej, St. Byhavevej,
Byparken, Marslevvej)
21 – Solsikkevej

Kontortid
Wiggers Park 10:
Mandag mellem 9 og 10
Bregnegårdsparken 27
Torsdag mellem 9 og 10

Kontortid
Slotsvængevej 5:
Mandag mellem 9 og 10
Munkevænget 1, kl.
Torsdag mellem 9 og 10

Kontortid
Ørbækvej 40
Mandag til fredag mellem 9 og 10
Mandag tillige 15:30 – 17:00

Sådan får du fat i din varmemester

Ring 6221 1976 – tryk 3 for kontakt til varmemester efterfulgt af 1, 2 eller 3, afhængig af hvilken afde-
ling du bor i – se tabellen nedenfor.
Varmemestrene har telefontid alle hverdage mellem kl. 9 og 9:30. Udenfor træffetiden kan du altid ind-
tale en telefonisk besked eller sende en mail.


