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Fler e bil leder og
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på s ide 4

Rejsegilde

Rejesgilde i Skovparken - 54 nye 

boliger er under opførelse, og i 

januar måned var der rejsegilde 

med øl, sodavand og pølser.

Læs mere på side 3 
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SAB -Nyt

Fra september 2020 er der nye affaldsord-
ninger på vej i hele Svendborg Kommune.  

Vi skal sortere pap/papir (samme rum), 
glas/metal (samme rum), madaffald, 
restaffald og plast. 

Det er sjovt og nemt at sortere – og vi 
hjælper dig med at komme godt i gang.  

Hvad betyder det for dig 

Alle i SAB skal affaldssortere, og der vil bli-
ve etableret nedgravede løsninger 
(såkaldte molokker) eller opsat nye 
containere eller spande i alle boligområder. 
Det sørger SAB’s driftspersonale for. 

Når vi kommer til dit område, får du udle-
veret en lille spand og plastikposer til 
indendørs sortering af madaffald, samt en 
guide til, hvordan du skal sortere.  

Sorteringsguiden bliver over-
sat til flere sprog og har 
mange billeder. 

Du skal selv indrette dig i 
køkkenet. I det beboerblad, 
der udkommer til september, 
giver vi ideer til indretning i 
køkkenet. 

Mød os 
Har I lyst til at blive klogere på de nye af-
faldsordninger? Så kommer vi gerne forbi 
og fortæller! 

Det kan være i madklubben, på beboermø-
det eller … I bestemmer. 

Kontakt os på pdj@vandogaffald.dk eller 
telefon 6321 5504, så laver vi en aftale.  

Du kan også besøge vores informationsbil, 
som i løbet af 2020 kommer rundt i hele 
kommunen.  

Læs mere på www.vandogaffald.dk eller 
www.facebook.dk/vandogaffald.  

Vi gi’r igen

Nye affaldsordninger på vej

SAB-Nyt giver ordet til
Vand & Affald

Svendborg Kommune har vars-

let, ny affaldsordning fra sep-

tember. Derfor giver vi ordet til 

Vand & Affald.

Læs mere på side 8 og 9

 8 - 9  6 - 7
Temadag for
beboerdemokrater

24 beboerdemokrater udviklede 

visioner og ideer, og udvekslede 

erfaringer og synspunkter. 

Læs mere på side 6 og 7
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FORMANDENS KLUMME

Af Anne Jørgensen

”Den kedsom vinter gik sin 
gang”, hedder det i en gam-
mel sang, og det passer godt på 
denne vinter. 

Regn, blæst og gråvejr i alt for mange dage. Flere 
har nok som jeg ofte kigget ud af vinduet og over-
vejet, om det nu var nødvendigt at gå ud i dag. 

Heldigvis har forårsblomsterne ukueligt tittet 
frem længe før tid og været et varsel om, at på et 
eller andet tidspunkt kommer solen og det rigtige 
forår. 

I dag hvor jeg skriver klummen er en af de dage, 
der sætter humøret i vejret. Håber på mange flere 
af dem.

Rejsegilde
Siden sidst har vi haft rejsegilde på vores nybyg-
gerier. Det var dejligt at se en masse mennesker 
komme og markere dagen med os. Nu glæder vi os 
til at byde nye beboere velkommen hen over som-
meren. Læs mere på modsatte side

Temadag for beboerdemokrater
8. februar holdt vi en temadag for medlemmer af 
beboerbestyrelserne og repræsentantskabet. 24 
beboerdemokrater mødte op til en spændende dag 
– hvor vi alle blev klogere på, hvordan vi som be-
boerrepræsentanter kan være med til at gøre det 
synligt, at det er godt at bo alment i SAB.

Sådan en dag giver også god snak mellem repræ-
sentanter for forskellige afdelinger. Det vil være 
oplagt at gentage succesen på et tidspunkt.
Læs mere side 6 - 7

Ny Affaldsordning
Vi har længe hørt om, at vi får ny affaldsordning i 
løbet af i år, og nu har Vand & Affald meldt ud, at 
de er klar til at komme ud og orientere om, hvor-
dan vi fremover skal sortere vores affald. 

Der er garanteret mange spørgsmål, så mød op, 
når der bliver arrangeret orienteringsmøder 
rundt omkring. Det bliver jo til gavn for miljøet, 
men mange er nok usikre på, hvordan man kan 
gøre det bedst muligt uden at fylde sin bolig med 
affaldsspande.  Læs mere på side 8 - 9, og om etab-
lering af affaldspladser og mollokker på side 14
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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 15. juni 2020 – gerne
pr. mail til: sabnyt@sab.dk
- eller pr. post til:
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7, 5700 Svendborg
Mrk.: SAB-Nyt

Lige før jul afleverede direktør Jørgen Berg Jensen 
sin opsigelse. Herfra skal i første omgang lyde en 
tak for indsatsen gennem årene. SAB har nu en 
bundsolid økonomi takket været Jørgens indsats. 

Det er en af bestyrelsens opgaver at definere, hvil-
ken profil en kommende direktør skal have, før vi 
sætter en ansættelsesprocedure i gang.

Der vil naturligvis blive mulighed for at hilse af 
med Jørgen en gang i løbet af sommeren.

Husk at sætte tid af til at nyde foråret. Og mød 
gerne op, når der bliver orienteringsmøder om 
den fremtidige affaldssortering, så vi kan komme 
rigtig godt i gang.
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Rejsegilde i Byskoven

På en regnfuld tirsdag formiddag den 14. januar 
afholdte SAB rejsegilde for de i alt 54 nye lejlighe-
der, der lige nu er under opførelse – dels på ”den 
gamle Fakta grund” ved Ørbækvej, hvor der op-
føres 20 lejligheder, dels på en sidevej til Linken-
kærsvej, der har fået navnet Langebakke, hvor der 
opføres 34 nye lejligheder.

De 20 lejligheder får adresse på Byskoven 1-10 – og 
bliver en del af SABs afdeling 14 – Skovparken.

De 34 nye lejligheder, får adresse på Langebakken 
2-34 – og bliver SABs nye afdeling 25.

SAB oplyser, at mere end 250 ansøgere har skrevet 
sig på ventelisten til én af de i alt 54 nye boliger, 
og man forventer at kunne byde de nye lejere vel-
kommen den 1. juli.

Rejsegildet var – på trods af både regn og rusk – 
velbesøgt.

Fra venstre - Svendborgs Borgmester Bo Hansen, Arkitekt Michael Petersen, Direktør Jørgen Berg 
Jensen og Formand i SAB Anne Jørgensen (øverste billede til venstre) - alle fire var enige om, at op-
førelsen af nye almene boliger i Svendborg var værd at fejre - og der var derfor som sig hør og bør 
pølser, sodavand og øl til de knapt 100 fremmødte.

Flere parkeringspladser til  lejerne 
i  SABs afdeling 14 -  Skovparken
Mandag den 9 marts gennemføres der licitation 
på at anlægge 56 nye parkeringspladser i SABs af-
deling 14 - Skovparken. 

Det er planlagt, at 40 af de 56 P-pladser anlæg-
ges parrallelt med indkørslen til enhed 20 ved 
Marslevvej 23 - 37. De resterende 16 p-pladser an-
lægges ved enhed 40 (ved indkørslen til Marslev-
vej 41), hvor den Vietnamesiske have idag er an-
lagt. 

Efter licitationen vil afdelingens lejere blive in-
viteret til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor 

anlæggelsen af de 56 nye p-pladser skal endeligt 
vedtages.

Endvidere bliver der etableret yderligere 40 p-
pladser i forbindelse med opførelsen af de 20 nye 
lejligheder.
 
Derefter vil der samlet set i hele afdelingen være 
616 p-pladser - og heraf vil de 60 være handicap-
pladser.

Derudover forefindes der 81 garager i afdelingen, 
der kun kan lejes af beboere i afdelingen.
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Af Karina Frederiksen
Formand i SABs afdeling 14 - Skovparken

… Så er den årlige og traditionsrige fastelavnsfest 
i Skovbyhus endnu engang vel gennemført.

Konger og Dronninger blev kronet, og bedste ud-
klædning belønnet med en lille gave. Fastelavns-
bollerne er nu spist, og tønderne slået ned.

110 glade beboere var mødt op, og gjorde endnu 
engang fastelavnsfesten til en super hyggelig dag.

Tak til jer alle.  
//Fra bestyrelsen i skovparken og Solsikkevej. 

Fastelavnsfest 
i  Skovbyhus
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I forbindelse med renoveringen af Skovparken for 
fem år siden, blev alle entredøre – mellem opgan-
gen og den enkelte lejlighed - malet. 

Det har efterfølgende vist sig, at malerbehand-
lingen ikke har kunnet holde, og derfor blev der 
i september måned indgået et forlig mellem SAB 
og entreprenøren, der betød at alle de gamle og 
malede opgangsdøre skulle udskiftes.

”Arbejdet med at udskifte entredørene er nu så 
godt som tilendebragt” – oplyser varmemester 
Henrik Mathiesen. ”Der mangler to opgange. 
Dem forventer jeg, at entreprenøren færdiggør de 
næste 14 dage – og derefter er der kun mangel-
gennemgangen tilbage.”

... og mere om entredøre
Også lejeren i SABs afdeling 13 - Sanddalsparken 
kan se frem til at få nye entredøre. Planen er at 
udskifte cirka 100 entredøre til såkaldte klima-
døre, der er både brand og lydisolerede.

Udskiftningen af entredørerne blev besluttet som 
et led i behandlingen af afdelingens budget på det 
ordinære afdelingsmøde i september 2019. Om-
kostningerne dækkes af afdelingens henlæggelser 
og medfører derfor ikke huslejestigninger.

Nye entredøre i  Skovparken
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Lørdag den 8. februar var 24 beboerdemo-
krater samlet i Skovbyhus. Det gennemgåen-
de tema for dagen var ”Samarbejde og Kom-
munikation”. 

Via debatter og øvelser i mindre grupper, fik 
deltagerne lejlighed til at drøfte, hvad der 
er SABs kerneopgave? – Hvad SAB vil være 
kendt for? – og hvordan man helst ser sam-
arbejdet med andre udvikle sig.

Kerneopgaven: Tryghed og Tilfredshed
De forsamlede beboerdemokrater enedes 
om, at SABs kerneopgave kunne sammenfat-
tes med to ord – Tryghed og Tilfredshed. 

Via en række spørgsmål til deltagerne blev 
der efterfølgende identificeret en række op-
mærksomhedspunkter, som alle i SAB med 
indflydelse bør holde fokus på:

- Dialog på tværs – også med admini stra-
tionen
- Respekt for andres ønsker og behov, fordi 
mennesker er forskellige.
- Medbestemmelse og gennemsigtighed i 
beslutninger
- Stabil økonomi
- Rummelighed, positiv tilgang og socialt 
samvær
- Bæredygtighed og et godt miljø

Hvad vil SAB være kendt for?
Herefter blev de 24 beboerdemokrater igen 
inddelt i tre mindre grupper. Denne gang 
skulle beboerdemokraterne besvare spørgs-
målet ”Hvordan vil vi få det til at ske?”

Én gruppe valgte at fokusere på Beboerde-
mokratiet, og hvilke muligheder SAB har for 
at udvikle og styrke den demokratiske dialog 
– således at SAB bliver kendt for et velfunge-
rende beboerdemokrati.

En anden gruppe valgte at fokusere på rum-
melighed, og de muligheder SAB har for at 
blive kendt for fælles arrangementer, møder 
for beboerne og samarbejde omkring større 
arrangementer med andre afdelinger.

Den tredje og sidste gruppe valgte at fokusere 
på tryghed, som det SAB skal være kendt for. 
Denne gruppe arbejde med ideer til at styrke 
kommunikationen naboer imellem, og hvor-
dan vi kan blive bedre til at passe på hinanden 
– fx via nabohjælp.

Samarbejdet – hvordan skal det udvikle sig?
Hen imod afslutningen af temadagen var det 
blevet tid til at ideudvikle, og derfor drøftede 
beboerdemokraterne, hvordan man kan frem-
me samarbejdet mellem afdelingsbestyrelser, 
repræsentantskabet, organisationsbestyrel-
sen, administrationen og lejerne i SAB. 

Disse ideer kom op:
- skabe fora for at dele erfaringer og ideudvikle
- fælles arrangementer
- aflægge besøg ved hinanden
- fælles bestyrelsesmøder
- fællesmøder mindst én gang årligt
- SAB-Nyt, åbne debatten
- facebookgruppe – ”På tværs af SAB”
- formandsmøder – altid én repræsentant for 
afdelingen, uanset at formanden er forhindret
- netværksgrupper for team 1,2 og 3
- udveksle adresser og kontaktoplysninger på 
valgte

Temadag for
beboerdemokrater
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- etablere frivillige grupper
- fælles værksteder.

Som afslutning på dagen opfordrede Sanne 
Skovgaard, der havde tilrettelagt temadagen, 
alle deltagerne til at fortælle og dele de gode 
historier om SAB i deres netværk – for eksem-
pel på arbejdspladsen, i foreninger, ved sam-
menkomster og lignende.

Ifølge Sanne er gode historier nemlig med til 
at skabe det billede af SAB, som alle de frem-
mødte var enige om, var vigtigt – en boligfor-
ening, hvor tryghed og tilfredshed hersker.

FAKTA

En temadag for beboerdemokrater er ikke 

et beslutningsdygtigt forum. Temadagen 

er en mulighed for at skabe drømme og 

visioner – og at udveksle erfaringer og 

synspunkter.

Temadagen var tilrettelagt af Sanne Skov-

gaard fra konsulentvirksomheden Groun-

ded People. Sanne har også gennemført 

et kursusforløb om kommunikation og 

konflikthåndtering for de ansatte i SAB.
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Fra september 2020 er der nye affaldsord-
ninger på vej i hele Svendborg Kommune.  

Vi skal sortere pap/papir (samme rum), 
glas/metal (samme rum), madaffald, 
restaffald og plast. 

Det er sjovt og nemt at sortere – og vi 
hjælper dig med at komme godt i gang.  

Hvad betyder det for dig 

Alle i SAB skal affaldssortere, og der vil bli-
ve etableret nedgravede løsninger 
(såkaldte molokker) eller opsat nye 
containere eller spande i alle boligområder. 
Det sørger SAB’s driftspersonale for. 

Når vi kommer til dit område, får du udle-
veret en lille spand og plastikposer til 
indendørs sortering af madaffald, samt en 
guide til, hvordan du skal sortere.  

Sorteringsguiden bliver over-
sat til flere sprog og har 
mange billeder. 

Du skal selv indrette dig i 
køkkenet. I det beboerblad, 
der udkommer til september, 
giver vi ideer til indretning i 
køkkenet. 

Mød os 
Har I lyst til at blive klogere på de nye af-
faldsordninger? Så kommer vi gerne forbi 
og fortæller! 

Det kan være i madklubben, på beboermø-
det eller … I bestemmer. 

Kontakt os på pdj@vandogaffald.dk eller 
telefon 6321 5504, så laver vi en aftale.  

Du kan også besøge vores informationsbil, 
som i løbet af 2020 kommer rundt i hele 
kommunen.  

Læs mere på www.vandogaffald.dk eller 
www.facebook.dk/vandogaffald.  

Vi gi’r igen

Nye affaldsordninger på vej
SAB-Nyt

Vi giver ordet til
Vand & Affald

Vi ønsker at gøre mere for 
vores miljø. Derfor har vi øget 
fokus på genbrug og genan-
vendelse. Det har vi, fordi vi 
ikke ser affald som noget, der 
skal kasseres. Vi ser det som 
ressourcer. Det bliver vi nødt 
til, ellers er der ikke nok til de 
næste generationer. 

Fra september 2020 uddeler vi 
nye affaldsbeholdere, hvor du 
kan aflevere flere materialer 
til genanvendelse. 

Hvis indsatsen skal virke, kræ-
ver det dog, at vi alle tager del 
i opgaven. Det kræver, at vi 
starter med os selv - for vi er 
dig og mig. Vi er vores børn. 
Vi er alle os i og omkring 
Svendborg. Og vi tager ikke 
bare. Vi gi’r igen.

Har du spørgsmål så kontakt 
Vand og Affald på:
Tlf. 6321 5515, 
post@vandogaffald.dk eller 
læs mere på vandogaffald.dk

Sådan skal vi sortere
GLAS OG 
METAL

PAP OG 
PAPIR MADAFFALD

RESTAFFALD PLAST

F.eks. flasker, emballageglas, 
drikkeglas, øl- og sodavands-
dåser.

F. eks. aviser og reklamer, 
ugeblade og brochurer, tegne-
papir, emballagepap, bølge-
pap og karton og æggebakker.

F.eks. ris, pasta og ost, grøntsa-
ger og frugt, teposer og 
kaffefiltre, fisk, kød, brød, 
sovs og fedt.

F.eks. pizzabakker, cigaretskod-
der, mælkekartoner, bleer, 
indpakket aske og gavepapir.

F.eks. urtepotter, plastposer, 
plastflasker, emballage fra 
madvarer og fra sæbe.
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vores miljø. Derfor har vi øget 
fokus på genbrug og genan-
vendelse. Det har vi, fordi vi 
ikke ser affald som noget, der 
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Fra september 2020 uddeler vi 
nye affaldsbeholdere, hvor du 
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til genanvendelse. 
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ver det dog, at vi alle tager del 
i opgaven. Det kræver, at vi 
starter med os selv - for vi er 
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Svendborg. Og vi tager ikke 
bare. Vi gi’r igen.
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post@vandogaffald.dk eller 
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Kort & godt

Tilbage i september 2019 blev det på det ordinære 
afdelingsmøde i SABs afdeling 7 – St. Byhavevej 
-  vedtaget at bruge 175.000,- kr. på at opsætte 
baldakiner over samtlige 25 opgangsdøre.
 Arbejdet med opsætning af de nye balda-
kiner sættes i gang i starten af april måned. Bal-
dakinerne etableres uden huslejestigninger – idet 
udgiften dækkes af afdelingens henlæggelser.

Skal SAB afdeling 7 
-  St .  Byhavevej renoveres ?

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. fe-
bruar, besluttede de 13 fremmødte husstande en-
stemmigt at afsætte 65.000,- kr. til at undersøge 
mulighederne for at udskifte tagene, efterisolere 
ydervægge, gulve og lofter, udskifte vinduer med 
videre. 
 De 65.000,- kr. skal i først omgang dække 
udgifterne til de rådgivere, der skal undersøge 
mulighederne for at renovere afdelingen. Før en 
gennemgribende renovering iværksættes, skal 
der afholdes endnu et afdelingsmøde, hvor der 
skal vedtages et budget og en samlet huslejestig-
ning for afdelingens beboere.
 Et flertal af de fremmødte besluttede også 
at afsætte 20.000,- kr. til at etablere kildesorte-
ring af affald på afdelingens legeplads.

Baldakiner på St .  Byhavevej

Ny Antenneleverandør 
til  afdeling 12 -  Elmevænget

Som en udløber af, at YouSee fra og med 1. ja-
nuar 2020 ikke længere leverer tv-kanalerne fra 
Discovery – blandt andet Eurosport 1 og 2, samt 
kanal 4, 5, 6 og 9 – besluttede afdelingsbestyrel-
sen sammen med administrationen at undersøge 
markedet og indhente alternative tilbud på leve-
ring af tv og internet.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 16. 
december besluttede et flertal af lejerne i SABs 
afdeling 12 – Elmevænget på den baggrund at 
skifte antenneleverandør fra YouSee til Stofa.
Den eksisterende kontrakt med YouSee udløber 
med udgangen af 2020.
 Stofa vil i forbindelse med den kommende 
renovering af Elmevænget trække nye fiberfor-
bindelser til alle lejerne i Elmevænget – såle-
des at alle 52 lejemål i afdelingen senest den 1. 
januar 2021 kan modtage tv-signaler og internet 
fra Stofa.
 Stofa leverer i forvejen tv-signal og inter-
net til 1.900 lejemål i SAB – mens YouSee leverer 
til de resterende cirka 300.

Ud skift ning af  kælder vinduer 
i  SABs afdeling 8 -  St r ynøvej

I skrivende stund gennemfører SAB et udbud på 
udskiftning af cirka 300 kældervinduer i SABs 
afdeling 8 - Strynøvej. Licitationen afholdes den 
9. marts.  
 Arbejdet med at udskifte de 300 kælder-
vinduer  forventes igangsat umiddelbart efter – 
og senest den  1. maj.
 Beslutningen om at udskifte kældervindu-
erne i afdelingen blev truffet i forbindelse med 
vedtagelsen af afdelingens budget for 2020 på 
det ordinære afdelingsmøde i  september måned 
sidste år.
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Vinteren er udeblevet 

- erantis og 
vintergækker
dukker frem

Trivselskonsulenten

Hvor der opstår gener fra høj musik, kan der ringes til politiet på telefon 114 hele døgnet rundt. Poli-
tiet 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.

Forårshilsen fra
afdeling 21  Solsikkevej
Så er det blevet marts, og mange skal i haven og 
klippe buske, og det er fint med vores haveaf-
faldsplads, hvor der står 2 trillebøre.

Det blev ingen sne og frost vinter, og nok til 
glæde for team3 som ikke skulle ud dagligt med 
salt og skrabe sne.

Bestyrelsen ønsker alle beboerne et solrigt forår.
Mogens, Tove og Jonna

YouSee leverer 

for t sat antenne til 
SABs afdeling 2 2 –  Sofielund

Også lejerne i SABs afdeling 22 – Sofielund, 
stemte den 16. december 2019 om, hvem der i 
fremtiden skal levere tv-signaler og internet.

Afstemningen var tæt – og et lille flertal på 37 
stemmer for YouSee – og 33 stemmer for Stofa – 
afgjorde, at YouSee fortsat skal levere tv-signaler 
og internet til de 42 seniorboliger i Sofielund.

Sæson for forbrug sregn skaber

I de kommende uger og måneder udsender SAB 
forbrugsregnskaber for vand og varme.

Som vanligt reguleres aconto-indbetalingerne, 
for de lejere, hvor reguleringen overstiger 1.200,- 
kr.

Lejere, der gerne vil minimere risikoen for en ef-
terregning på vand og varme, kan altid henvende 
sig til SAB og få aconto opkrævningen hævet.
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Forsiden af Ugeavisen Svend-
borg var i sidste uge prydet af to 
unge piger, der arbejder i Syd-
bank. Sydbank er en af de 35 
virksomheder, som Hanne Skov, 
fritidsjobambassadøren, samar-
bejder med. 

Virksomhederne i Svendborg 
er glade for samarbejdet med 
Hanne Skov, som hjælper unge i 
fritidsjob. Igennem projektet får 
de unge vejledning i at få fingre-
ne i et fritidsjob – også de unge, 
der ikke har prøvet at have fri-
tidsjob før.
 Faktisk får langt de fleste unge fra de Ak-
tive Boligområder et fritidsjob og langt de fleste 
bliver i jobbet længe. Kender du en ung fra 7. kl og 
op, som endnu ikke arbejder? Hanne er klar ved 
telefonen på 29 27 30 13.

I Ugeavisen Svendborg fra d. 19. februar 2020 kan 
I læse mere her:  
https://www.ugeavisensvendborg.dk/ugeavisens-
vendborg/Projekt-Fritidsjob-81-procent-af-de-un-
ge-bliver-i-jobbet/artikel/438785 

Melpomeni Rozi er driftsleder i Danren, som er 
det firma, der gør rent i kommunens kontorer. 
Hun taler passioneret om at arbejde med rengø-
ring til de fremmødte.

Onsdag d. 4. marts var der lagt op til uformelle 
snakke mellem ca. 10 jobsøgende og en driftsle-
der fra rengøringsfirmaet Danren, som for tiden 
søger ny medarbejdere. Vi afholdt beboercafé 
med job-tema i vores nye lokaler i Jægermarken 
44 st. tv., med tid til at snuse og spørge ind. 

Deltagerne fik mulighed for at møde en driftsle-
der – og hun fik mulighed for at møde ansøgere 
ansigt til ansigt i vores nye hyggelige rammer. 
Alle gik derfra mere afklarede og flere med kon-
krete aftaler i hånden. Flere brugte anledningen 
til at få kontakt til Mentornetværk Svendborg 
eller blive vejledt i rette retning af beboerkon-
sulent Signe Pejstrup og af Kirsten Larsen fra 
Jobcenter Svendborg.

Direkte kontakt mellem firmaet Danren og Jobsøgende

Projekt Fritidsjob får unge i  fritidsjob
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Tre kvinder i Skovparken ønskede at byde deres 
naboer ind til en fællesspisning, hvor de viste ret-
ter frem fra det arabiske køkken. 

Der var stor interesse, for at smage de spændende 
retter og tilmeldingslisten blev hurtigt fulgt op. 

Det overdådige bord stod klar kl. 17.00, så børne-
familierne kunne være med, og så der var tid til 
snakke på tværs af bordene.

Initiativet blev støttet af Aktive Boligområders 
beboerpulje, og Iman, der stod bag arrangemen-
tet, håber at kunne gentage succesen igen i for-
året for endnu flere af naboerne.

Læs mere om beboerpuljen på: www.abis.dk/na-
boskab/beboerpuljen  

... Og synes du, at det er vigtigt, at blive budt vel-
kommen, når man flytter ind? 

I de fleste af de Aktive Boligområder er der allere-
de naboambassadører, som sikrer at alle nytilflyt-
tere modtager informationsmateriale, gavekort til 
lokalt museum og ikke mindst – et stort smil. 

Frivilliggruppen bag arrangerer desuden også so-
ciale aktiviteter, såsom Skt. Hans fester, udflugter 
og tryghedstelefonkæde. 

Vil du være med i en frivilliggruppe, hvor indsat-
sen er lille, men gevinsten stor?
Ring til Signe Pejstrup på tlf. 2331 8866

Sy r i s ke  k v in d e r  inv it e r e d e  nab o e r  t i l  fæll e s s pi s ning

Bor du i  M unkevænget ,  St .  Byhavevej eller Str ynøvej/Lyøvej?

Følg med i  seneste ny t
På vores Facebook-side: Aktive Boligområder og 
vores hjemmeside www.abis.dk kan du følge med 
de 15 forskellige tilbud og aktiviteter, vi har i de 
10 boligområder, der er del af den boligsociale hel-
hedsplan. 

Her kan du dykke ned i den enkelte aktivitet, eller 
læse om ’Månedens Aktivitet”. 



14

Nye tage på 
Rødeledsvej, Glentevej

og Svendborg Bo

En utæt skotrende afslørede i efteråret 2019, at 
taget på SABs afdeling 3 – Rødeledsvej var mo-
dent til udskiftning. SABs rådgivere besigtigede 
forholdene, og endte med at foreslå en tagud-
skiftning, samt en udskiftning af døre fra opgang 
til loftsrum og tagvinduer. Alt i alt en samlet 
udgift på anslået 3,3 millioner.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. fe-
bruar stemte et flertal af de fremmødte lejere for 
tagudskiftningen. Senere på foråret gennemføres 
der en licitation, hvor det afgøres hvilken entre-
prenør, der skal udføre arbejdet.

… og mere tagudskiftning
Tagudskiftningen i SABs afdeling 5 – Glentevej 
følger tidsplanen. Entreprenøren – Tømrer & 
Snedkerfirmaet Carsten Knudsen – fortæller, at 
de på grund af den meget regnfulde vinter, har 
haft mange spilddage, men at arbejdet allige-
vel er skredet planmæssigt frem. Der er aftalt 
afleveringsforretning for tagene på Glentevej i 
slutningen af april måned.
 Carsten Knudsen har dog ikke planer om 
at sende sine folk hjem – de skal nemlig umid-
delbart derefter i gang med at skifte tagene i 
SABs afdeling 17 – Svendborg Bo, der består af 10 
friliggende huse, der er fordelt på seks forskellige 
adresser i Svendborg.

Torsdag den 6. februar 2020 afholdte organisati-
onsbestyrelsen møde, og besluttede at ansvaret 
for placering af molokker og nye containerpladser 
ligger ved inspektører og driftspersonale.

Baggrunden er – som omtalt på side 8 og 9 i dette 
nummer af SAB-Nyt – at Svendborg Kommune fra 
september 2020 indfører en ny affaldsordning.
 
”I forbindelse med at Svendborg Kommune i star-
ten af 2019 varslede indførelse af en ny affalds-
ordning i hele kommunen, har vi gennemført et 
meget omfattende analysearbejde,” siger direk-
tør Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt, og fortsætter 
”og for at processen kan blive så smidig og effek-
tivt som muligt, er vi nødt til at gennemføre én 
samlet planlægning – dels i forhold til at lave et 
samlet udbud på etablering af affaldspladser og 
molokker – dels i forhold til den rigtige placering, 
så flest muligt får så kort en vej som muligt . Det 
er vi samtidig nødt til at sammenholde med, hvor 
det er både lovligt og muligt at grave molokker 
ned og etablere containerpladser.”

Nye  af fald s plad s er  og  molokker

FAKTA

En molok er en nedgravet affaldscontai-

ner med to eller tre åbninger, der tilla-

der affaldssortering. Molokken tømmes 

med en særlig udstyret renovationsbil, 

der er i stand til at løfte molokken op fra 

jorden, og tømme affaldet over i reno-

vationsbilen – hvorefter molokken løftes 

tilbage på plads.
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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, -

SAB har aftalt med Svendborg Kommune, at med-
arbejderne i hjemmeplejen fra og med den 15. 
marts kan benytte Byskoven 11C (den tidligere 
Nordea-bank), til parkering og opladning af el-
cykler. Det er aftalt, at lejemålet overtages som 
det forefindes – og at Svendborg Kommune selv 
står for de nødvendige installationer.

Medarbejderne i hjemmeplejen har i forvejen ca. 
800 kvadratmeter til deres rådighed i nabobyg-
ningen – Byskoven 11. 

Cirka 120 medarbejdere i hjemmeplejen har de-
res daglige udgang til borgerne fra denne adresse, 
og Svendborg Kommune forventer at få plads til 
cirka 45 el-cykler.

Lokalerne som Svendborg Kommune nu overtager 
har stået tomme siden sommeren 2013, hvor en 
grønthandel opsagde lejeaftalen. 

Lejeindtægten fra Svendborg Kommune tilfalder 
SABs afdeling 14 – Skovparken.

Parkering og 
opladning af

El-cykler
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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

Sydfyns Låseservice 

Låsesmedens vagt 6220 2828 

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 vagt-

telefonen.

DIVERSE
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 9. december

Deadlines for SAB-Nyt i 2020

Nr. 2 - Mandag den 15. juni

Nr. 3 - Mandag den 21. september

Nr. 4 - Mandag den 7. december

BANKOSPIL 
Der afholdes bankospil i Skovbyhus 

i salen, onsdag i ulige uger, kl. 18:30 

- Dørene åbner 17:30

11. marts - 25. marts

8. april - 22. april

6. maj - 20. maj

3. juni - 17. juni

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 kl. 9 - 10
Bregnegårdsparken 27:
Torsdag kl 9 - 10
Glentevej: Onsdag kl. 9 - 9.30

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

Kontortid
Ørbækvej 40
Mandag til fredag kl. 9 - 10
Mandag tillige 15:30 – 17

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 indtale en telefonisk besked eller sende en mail.


