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FORMANDENS KLUMME

Af Anne Jørgensen

Efter en periode hvor Corona-
restriktioner har fyldt meget i 
vores hverdag, er vi nu på vej 
tilbage til mere almindelige tilstande. Vi må nu 
nok indstille os på, at der vil være særlige for-
holdsregler længe endnu. Jeg håber, at alle vores 
beboere og medarbejdere er kommet godt gennem 
krisen uden nævneværdig sygdom.

Flere af vores afdelinger har oplevet at få levende 
musik i lokalområdet formidlet af Den Boligsocia-
le Helhedsplan (Aktive Boligområder i Svendborg), 
så det har været ganske gratis, men til stor glæde. 
Der har også været afdelingsbestyrelser, der har 
sendt små hilsener til beboerne eller lavet andre 
tiltag, der har til hensigt at fremme sammenhol-
det - på afstand. Godt tænkt.

Verden har jo ikke stået helt stille, og i SAB har 
vi, som tidligere nævnt, skulle ansætte ny direk-
tør, da Jørgen Berg har sidste arbejdsdag med ud-
gangen af juni. Mere om det inde i bladet Vi har 
valgt at ansætte Thomas Jeppesen som direktør. 
Han har i forvejen et solidt kendskab til SABs drift 
efter 9 år som administrationschef , og vi er i Or-
ganisationsbestyrelsen enige om, at han har de 
fornødne kvalifikationer til at fortsætte en stabil 
og fornuftig udvikling i SAB. Stort velkommen til 
Thomas i det nye job.

Fra 1. juli får vi 54 nye lejligheder til rådighed, og 
i skrivende stund er de fleste lejet ud. Velkommen 
til de nye beboere. Det er godt at kunne stille flere 
gode boliger til rådighed for dem, der efterspørger 
dem.

I Organisationsbestyrelsen har vi måttet beslutte, 
at en kommende helhedsplan i Sanddalsparken 
skulle til urafstemning blandt beboerne i stedet 
for det normale afdelingsmøde. Planen blev hel-
digvis stemt igennem med overbevisende flertal 
og afventer nu videre behandling i samarbejde 
med Landsbyggefonden og Svendborg Kommune. 
Du kan læse meget mere om den fysiske helheds-
plan i Sanddalsparken på side 3.

Vi har også haft det årlige møde med revisionen 
om vores årsregnskaber. Vi kan igen konstatere, 
at stort set alle afdelinger kom ud af 2019 med 
større eller mindre overskud, så budgetterne har 
ramt rigtigt, og resultaterne af de effektiviserin-
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ger vi gennemførte for to år siden er nu slået rig-
tigt igennem.

Vi har afventet retningslinjerne fra regeringen 
vedrørende afholdelse af møder, før vi har turdet 
lægge os fast på datoer for repræsentantskabsmø-
de og afdelingsmøder, men i løbet af sommeren 
vil der blive indkaldt til møder, som alle forventes 
afholdt i løbet af august og september måned. Da-
toerne for de enkelte møder kan du se på side 10. 

Der vil snarest blive et Formandsmøde om de nye 
affaldsordninger, så formændene kan vurdere, om 
de vil have et punkt på dagsordenen til afdelings-
møder om affald. Det vil for se fleste afdelingers 
vedkommende først træde i kraft ved årsskiftet, 
men vi ved, at spørgsmålene har været mange i 
lang tid.

Rigtig god sommer til alle læsere herfra.
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Sanddalsparken skal i 2021 reno-
veres for 84 millioner. Nye tage 
og vinduer samt efterisolering 

skal blandt andet gøre det nem-
mere at varme lejlighederne op.

Renovering af  Sanddalsparken vedtaget
Ved en urafstemning i starten af maj måned stem-
te lejerne i SABs afdeling 13 – Sanddalsparken for 
en renovering til i alt 84 millioner kroner. Reno-
veringen der forventes igangsat i 2021 omfatter:

•  Udskiftning af tage, træværk, tagrender,
            nedløb mm.
•  Udskiftning af isolering under tagene
• Udskiftning af alle vinduer
• Reparation af vinduesoverliggere
• Forbedring af altanafløb
• Udskiftning af sålbænke
• Udskiftning af yderdøre
•  Etablering af kuldebrosafbrydelse i false/
            lysninger
• Miljøsanering for PCB i fuger
• Nye entredøre iht. brandkrav
• Maling af trappeopgange
• Reparation af fugtskader under trapper i
            kælder

Hertil kommer i Sanddalsparken 18 & 19, hvor der 
er ældre/plejeboliger:

• Nye badeværelser
• Nye køkkener
• Nye hårde hvidevarer
• Emhætter med ventilationsanlæg
• Efterisolering af radiatorniche
• Renovering af kloakker

Endvidere vil renoveringen betyde at 15 ældrebo-
liger i Sanddalsparken 19 – der lige nu står tomme 
– ombygges og ommærkes til 12 familieboliger.

Baggrund
Svendborg Kommune har gennem flere år betalt 
lejen for en række ældreboliger i Sanddalsparken 
19, der står tomme. Derfor har SAB og Svendborg 
Kommune tidligere i fællesskab rettet henvendel-
se til Landsbyggefonden med henblik på at opnå 
støtte til en ombygning og ommærkning af disse 
boliger. Landsbyggefonden har meldt tilbage, at 
man så positivt på projektet, men stillede samti-
dig krav om, at hele afdelingen skulle undersøges 
og gennemgås med henblik på at afklare det sam-
lede behov for renovering i afdelingen. 

I slutningen af marts måned meldte Landsbygge-
fonden tilbage til SAB og Svendborg Kommune, at 
man havde en såkaldt finansieringsskitse klar, og 
var parat til økonomisk at støtte en renovering. 
Derfra gik det stærkt.

SABs rådgivere udarbejdede et såkaldt Skema A, 
der formelt danner udgangspunkt for projektet 
fremover. SABs Organisationsbestyrelse bakkede 
op om planerne, og lejerne i Sanddalsparken fik 
omdelt informationsmateriale om den kommende 
renovering. I skyggen af forsamlingsforbud og 
Coronarestriktionerne blev der i starten af maj 
måned gennemført informationsmøder i mindre 
grupper. 

Ved en urafstemning vedtog lejerne herefter med 
stort flertal projektet, og på et møde i kommu-
nalbestyrelsen den 26. maj stemte et enigt byråd 
i Svendborg Kommune også ja til planerne ved at 
godkende den låneoptagelse og garantistillelse 
som er forudsætning for at renoveringen kan gen-
nemføres.
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til, at SAB er grønne, digitale, effektive og demo-
kratiske, og at SAB tager socialt ansvar, yder ser-
vice og varetager SAB-lejernes interesser.

”For de syv prioriteringer gælder det for det før-
ste, at SAB allerede er godt i gang – og for det an-
det, at Thomas har kompetencerne, indsigten og 
erfaringerne til at bringe SAB videre.”

Thomas Jeppesen er 49 år gammel, og har væ-
ret ansat i SAB i 14 år – heraf de seneste 9 år som 
administrationschef. Thomas har en Cand. Mag. 
uddannelse i Litteraturhistorie og Massekommu-
nikation fra Aarhus Universitet. Som administra-
tionschef i SAB har Thomas haft ansvar for IT, In-
formation, udlejning og bogholderi.

Thomas er gift med Randi Hedelund Jeppesen. 
Sammen har de to sønner på henholdsvis 15 og 12 
år. Familien er bosat i Tved.

Svendborg Andels-Boligforening har ansat for-
eningens hidtidige administrationschef Thomas 
Jeppesen som ny direktør.

Thomas afløser Jørgen Berg Jensen, der har valgt 
at gå på pension.

”Det er en enig Organisationsbestyrelse, der har 
valgt at pege på Thomas som ny direktør – og vi er 
rigtigt glade for, at Thomas har takket ja til udfor-
dringen,” udtaler Anne Jørgensen, der er formand 
for organisationsbestyrelsen, og fortsætter:

”Med valget af Thomas sikrer vi kontinuitet i SAB, 
og den positive udvikling, som SAB har gennem-
gået de sidste mange år, kan fortsætte.”

Om processen med at finde en ny direktør i SAB 
fortæller Anne videre, at man i organisationsbe-
styrelsen har en strategi, der kan sammenfattes 

 

SAB ansætter ny direktør

”... vi har en strategi, der kan sam-
menfattes til, at SAB er grønne, di-
gitale, effektive og demokratiske, og 
at SAB tager socialt ansvar, yder ser-
vice og varetager SAB-lejernes inte-
resser.”, siger formand for organisa-
tionsbestyrelsen Anne Jørgensen

Da Mette Frederiksen den 11. marts meddelte, 
at Danmark nu lukkede ned for at stoppe smit-
tespredningen af Covid-19 virussen, lukkede SAB 
ned for personlige ekspeditioner – både på hoved-
kontoret og på alle varmemesterkontorer. 

Personalet blev bedt om kun at udføre absolut 
nødvendige arbejder inde i foreningens lejemål, 
og kun hvis lejeren som et minimum opholdte sig 
uden for lejemålet – eller i et andet rum. Efter få 
dage lykkes det at skaffe håndsprit, der blev opsat 
på alle kontorer og frokoststuer med videre. Fra-
flyttere blev bedt om ikke at møde op til flyttesyn, 
og der blev truffet aftaler om forholdsregler med 
de håndværkere, som SAB normalt benytter til 
istandsættelser og vedligeholdelsesopgaver.

”Nedlukningen af SAB forløb virkeligt godt. Med-
arbejderne og lejerne samarbejde om at få løst de 
udfordringer der dukkede op, og den høje grad af 
digitaliserede arbejdsgange gjorde det muligt at 
udføre stort set alt det sædvanlige arbejde i admi-
nistrationen. Lejerne og vores medlemmer ople-
vede stort set samme serviceniveau som normalt 
via telefon og mail – blot kunne de ikke møde op 
på vores kontorer.” fortæller direktør Thomas 
Jeppesen til SAB-Nyt og fortsætter, ”Enkelte hav-
de problemer med at betale huslejen fordi også 
bankerne havde lukket for personligt fremmøde, 
men her fandt vi sammen med de pårørende også 
gode løsninger.”

SAB og Covid-19
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Beboerne er opmærksomme og tager sig af hin-
anden i afdeling 7, St. Byhavvej, - og det er ikke 
blevet mindre her i disse corona-tider.

- Vi var før påske rundt hos beboerne med en kop 
kaffe, fortæller Camilla Melin, der er afdelingsfor-
mand. Det betyder meget for mange, ikke mindst 
de, der måske i disse tider har været lidt mere iso-
leret. Det fik os til i bestyrelsen at beslutte, at alle 
beboerne også skulle have en påskehilsen. Selvom 
alle almindelige aktiviteter er lukket ned i øjeblik-
ket, - så kan vi stadig vise, at vi er aktive her i 
afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen fik forfattet en skriftlig på-
skehilsen, som de sammen med en rose delte ud 
til samtlige lejemål, - og der, hvor der var børn, 
blev der også lagt chokolade.

Bestyrelsen havde organiseret sig godt til udde-
lingen, så de var tildelt forskellige gøremål, - og 
det hele nærmest under udvidede forskrifter med 
afstand og afspritning, som de i øvrigt havde fået 
sponsoreret af den lokale Rema 1000.

Påskehilsenen blev lagt foran døren i hver enkelt 
opgang, og herefter blev der ringet på samtlige 
døre ved det udendørs anlæg, så beboerne vidste, 
hvem der havde været på besøg.

Påskehilsen med musik til  alle
I påskehilsenen var der også lagt op til, at hvis no-
gen ønskede at påskehilse på andre, - så var der et 
bestemt tidspunkt, hvor man kunne gå udenfor og 
hilse på de andre, som havde samme ønske.

Det blev også til mere end en hilsen, for der var 
også arrangeret med en musikant, der gik rundt 
mellem blokkene og spillede. Det var til stor glæde 
for mange af beboerne, hvor flere sluttede sig til 
turen rundt, - med behørig god afstand til hinan-
den.

På St. Byhavevej bor også andre musikanter, og 
her var der også nogle, der syntes, at det var et 
godt indslag til glæde for alle, - så frem med deres 
instrumenter - så det blev et indslag også med en 
gang jam session.

- Efter at det hele var vel overstået, har vi været 
rundt ved lejlighederne for at se om den hilsen, 
som vi har lagt også er blevet modtaget. Der hvor 
vores hilsen stadigvæk lå udenfor døren, tog vi 
kontakt til beboeren for at checke, at alt var okay, 
eller om de havde brug for hjælp.

- Som en positiv effekt i disse virustider, - så ople-
ver vi, at beboerne er blevet mere åbne, sociale og 
opmærksomme på hinanden.

Beboerne tog rigtig godt 
imod indslaget med 

Musik i Gården
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En tiltrængt renovering på Elmevænget er nu på-
begyndt. Renoveringen omfatter rækkehusene,  
hvor der i skrivende stund er sat i gang med et 
prøvehus. Det er en større renovering, der omfat-
ter flere områder både ude og inde, og som, når 
arbejdet er i gang, også fremtidssikrer rækkehu-
sene.

Det samlede projekt er budgetteret til 9,6 milli-
oner kroner, og forventes afsluttet til aflevering 
omkring nytår.

I forbindelse med det indvendige arbejde, med 
også udskiftning af vand-, varme- og kloakrør, er 
håndværkerne i gang i flere af husenes rum, hvor 
de gør alt for at minimere generne for de berørte 
beboere. De nye afløb til kloakerne vil blive etab-
leret under gulvene.

Alle husene får nu egen varmtvandsbeholder for 

at undgå varmetab. Hidtil har det varme vand 
været hentet i kælderen fra teknikrummet i blok-
kene, hvilket har betydet en længere transportvej 
for det varme vand.

Renoveringen omfatter også helt nye badeværel-
ser med gulvvarme. I forbindelse med etablerin-
gen af badeværelserne, så bliver der ved huset 
opstillet en bade- og toiletvogn, der kan benyttes 
mens arbejdet står på.

Den indvendige renovering betyder også, at der 
bliver lavet nyt varmesystem samt nye radiatorer 
i stue og gang, og ruderne i huset bliver udskiftet 
til nye energiglas.

Der bliver ude også lagt nye vand- og varmerør, 
- moderne fjernvarmerør, der med et ”rør i rør”  
har både frem og retur til varmen.

Når entreprenøren alligevel er i gang og har gra-
vet op, så laves der en ekstra ledning for at sepa-
rere regnvand og kloakvand. 

Det forventes, at der indenfor for få år vil blive et 
krav fra kommunen om netop separation af regn- 
og kloakvand, - så på denne måde, så bliver det 
ikke nødvendigt at grave op igen.

Der kommer blandt andet 
helt  nye badeværelser 

i  de 16 rækkehuse 
på Elmevænget

Elmevænget har gang 
i  større renovering
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Store indfly tningsdag nærmer sig

SAB´s 54 nye lejligheder på 
Langebakken og i  Byskoven

 klar til  indfly t ning

De første spadestik til de 54 nye lejligheder i SAB, 
henholdsvis på Langebakke og i Byskoven, blev ta-
get i august 2019. Her knap et år efter står de to 
nye bebyggelser færdige og klar til, at nye beboere 
kan rykke ind som de første beboere fra den 1. 
juli.

Mens lejlighederne i Byskoven allerede står klar 
til indflytning, arbejdes der intenst og effektivt på 
Langebakke både ude og inde med at finpudse og 
gøre de sidste ting klar til en færdig overdragel-
sesforretning sidst i juni.

Med Byskoven og Langebakke er der skabt to helt 
nye bebyggelser med 54 mindre almene lejlighe-
der, som der har været et stort behov for.

I Byskoven står alle 20 nye lejligheder klar til ind-
flytning fra den 1. juli. Her er der kun 2 stk. 3-væ-
relses lejligheder, som er ledige.

På Langebakke er de første 23 lejligheder klar til 
indflytning fra den 1. juli, og de resterende 11 lej-
ligheder er klar til den 1. august. Her er der kun 4 
stk. 3-værelses lejligheder, som er ledige.

Christian Søgaard Trio
spillede op
Den lokalkendte professionelle Christian Søgaard 
Trio bød sig til, netop som covid-19 nedlukningen 
havde lagt en dæmper på mange af Aktive Bolig-
områders aktiviteter. 

Det blev til en række udendørs baggårdskoncerter, 
hvor koncerterne blev fulgt fra vinduer, altaner, 
og fra græsset i mindre grupper og med afstand. 
Koncerterne blev støttet af Aktive Boligområder, 
JazzDanmark, Gramex, Dansk Musiker Forbund, 
Svendborg Kommunes kulturpulje og SEAF. 
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En  kort historie 
om 

Skovparken

Af Erik Bang Boesen

Jeg har vist nok fortalt noget om Hømarken, By-
parken før, men nu har jeg alligevel fået gravet 
lidt nyt frem fra arkiverne. Områderne hører som 
bekendt under SAB som afdeling 14, Skovparken, 
og som i dag fremstår i en populær og nyrenoveret 
stand med venteliste. 

Vækst og boligmangel
I 1938 blev Svendborg Andels-Boligforening (SAB) 
stiftet af en socialdemokratisk diskussionsklub. 
Den blev skabt på grundlag af en truende bolig-
nød, som foreningen også senere mærkede til i 
1960’erne, hvor man derfor tog initiativ til at byg-
ge Byparken.

I 1960’erne var der vækst i Danmark. Industrien 
udviklede sig med stor hastighed, og allerede i 
1950’erne havde industriens eksportværdi over-
halet landbrugets. Samtidig blev arbejdet på går-
dene mere og mere mekaniseret, hvilket krævede 
færre medarbejdere, så folk flyttede fra land til 
by, og det kunne mærkes på boligmarkedet. Der 
opstod boligmangel i de store byer og forbrugerne 
krævede nu større boliger samt køleskabe, tv-ap-
parater og biler, som indtil da var blevet anset som 
luksusartikler.

De almennyttige boliger (sociale boligbyggerier) 
begyndte at skyde op over hele Danmark. På den-
ne tid sad Socialdemokraterne på magten i den 
største del af 1960’erne med Viggo Kampmann og 
Jens Otto Krag – samme billede sås i Svendborg, 
hvor den socialdemokratiske borgmester Svend 
Aage Andersen sad fra 1957 til 1978.

De nye boliger var tiltænkt gifte og faglærte arbej-
dere med en hjemmegående eller en deltidsarbej-
dende hustru og to børn.  Det var netop disse bo-
liger, SAB ville opføre, da de i 1969 købte grunden 
mellem Bagvej, Ørbækvej og St. Byhavevej af gård-
ejer Hans Pedersen.  På dette tidspunkt var der be-
gyndt at skyde parcelhuse op omkring Ørbækvej 
og Nyborgvej, og bydelen udvidede sig. Den nyer-

hvervede grund angav grænsen mellem land og by 
og bestod af marker og Hans Pedersens gård. Med 
SAB`s planlagte storbyggeri blev bygrænsen ryk-
ket endnu længere ud.

Store ambitioner
Byggeriet skulle hedde Byparken med 7 etageblok-
ke, 252 lejligheder, tre børneinstitutioner, egen 
varmecentral, 29 gårdhavehuse og et indkøbscen-
ter med en bankfilial (Andelsbanken), postkontor 
og en række forretninger. Institutionerne skulle 
bygges, fordi kvinderne i denne periode i større 
grad kom ud på arbejdsmarkedet, og derfor skulle 
der være andre til at passe børnene. 

I 1969 var der også et isstadion til helårsbrug på 
tegnebrættet. Det skulle bygges, fordi der ville 
komme overfaldsvand fra vejanlæg og tagene på 
ejendommene, og det havde kloaksystemet ikke 
kapacitet til. Den plan blev dog allerede droppet 
efter et år og blev ikke nævnt igen. 
Det var et enormt byggeri til næsten 100 mio. kr. 
(ca. 500 mio. kr. i dag) – dog ikke betalt alene af 
SAB, men også af blandt andet Børnehjælpsdagen 
og Landsbyggefonden. Lejlighederne var fra 60-
130 m2, næsten som et parcelhus.

Området var et tydeligt eksempel på et socialde-
mokratisk projekt med tilstedeværelse af staten 
gennem børnepasning. Arbejderne kunne flytte 
fra byens kaos og ind i de nye lejligheder, som 
skulle have store grønne arealer, hvor børnene 
kunne lege, og beboerne ville komme hinanden 
ved og blandt andet mødes i indkøbscenteret, 
banken og i institutionerne. Byparken og senere 
også Skovparken skulle altså være en helt ny ”by 
i byen”, og man behøvede næsten ikke at forlade 
sin lille by, da man havde adgang til næsten alt, 
man have brug for. 

Meningen var også, at der i de små etværelses lej-
ligheder skulle bo studerende eller unge, som var 
flyttet hjemmefra, hvor de så kunne gå hjem til 
deres forældre i området for at spise aftensmad.
Over 700 boliger på 15 år.
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Byggeriet gik i gang i 1970, og skulle opføres så 
hurtigt som muligt. Dette var muligt, fordi der var 
opfundet ny teknik til at bygge med; nemlig rul-
lende montagebyggeri. Formanden for SAB, Ro-
bert Jensen, udtalte, at ved anvendelsen af denne 
byggemetode opnåede man en hurtig byggetid, og 
dermed en fornuftigere byggepris. Han tilføjede 
også, at alle badeværelser skulle leveres i færdig 
stand, så de nemt kunne opsættes. Planen var, 
at der skulle være en boligblok færdig hver an-
den måned. Denne rationalistiske måde at bygge 
boliger på kendes også fra funktionalismen, som 
alle de sociale boligbyggerier er bygget efter. Ar-
kitekturen skulle ikke længere have fokus på det 
æstetiske, men derimod på funktionen: Boligerne 
skulle først og fremmest være gode og praktiske 
at bo i. Funktionalismen ses blandt andet ved, at 
børnehaverne ligger tæt på boligerne.

Allerede inden blokkene i Byparken var færdig-
byggede i starten af 1972, begyndte SAB at plan-
lægge endnu et byggeri øst for blokkene da der i 
løbet af et par år ville mangle 400-500 lejligheder 
i Svendborg. Samme år købte SAB grunden øst 
for Byparken (Marslevvej området) og byggeriet 
kunne nu realiseres. Planen var, at der skulle byg-
ges noget i stil med Byparken – etagebyggeri og 

socialt boligbyggeri. I 1975 var hele Byparken med 
center og institutioner færdigbygget, og samme 
år åbnede Hømark-skolen. I 1978 påbegyndtes op-
førelsen af Skovparken (Marslevvej), og også her 
var der fart på. Skovparken skulle omfatte seks 
afsnit på hver fire blokke, og her var planen også, 
at de skulle færdigbygges så hurtigt som muligt – 
gerne med et år mellem hvert afsnit. Skovparken 
stod færdig i 1985 og kostede samlet set 144 mio. 
kr. at bygge (ca. 350 mio. kr. i dag).

På 15 år var der altså tilført over 700 nye boliger i 
Svendborg, alene i Byparken og Skovparken. Beg-
ge nybyggerier var populære. Byggerierne trak 
blandt andet ressourcestærke børnefamilier til, i 
de store lejligheder boede bl.a. læger, advokater 
mm. og der blev bl.a. spillet rundbold på de store 
græsarealer mellem blokkene og alle var aktive og 
kom hinanden ved. 

Kilder:
Svendborg historie/Signe Kanstrup Sowinski; Kri-
stensens bolighistorie 2012; Fyns Amts Avis 10/5 
1969; Svendborg Kommunes Tingbøger 1927-2000 
opslag 152; Svendborg Museums By Arkiv; Foto: 
Svendborg Historie.dk 1982.



10

Rottefælderev yen 
aflyst  i  2020
Traditionen tro havde SAB tidligere på året invite-
ret alle medlemmer af en afdelingsbestyrelse og 
repræsentantskabet i SAB til Rottefælderevyen, 
men på grund af covid-19 er Rottefælderevyen af-
lyst i 2020. 

SAB har bedt om at billetterne flyttes til 2021, 
hvor foreningen forhåbentligt kan genoptage tra-
ditionen med at invitere ”de folkevalgte” en tur i 
Rottefælden.

Rødeled svej får nye tage
På et ekstraordinært møde i februar besluttede 
beboerne i afdeling 3 på Rødeledsvej, at tagene på  
husene skulle udskiftes.

I forbindelse med at der lægges nye tage, så skif-
tes også tagrender og nedløb.

Opgangene får nye ovenlysvinduer og skråvæg-
gene efterisoleres. Med i projektet er også, at der 
kommer branddøre fra opgang til loftrum.

Det samlede projekt er budgetteret til 2,8 millio-
ner kroner, og det er planlagt, at det påbegyndes i 
midten af september.

Det hele forventes færdigt i løbet af december.

Ny Teknisk inspektør i  SAB

SAB har ansat Thorstein Raahauge Larsen som 
Teknisk Inspektør. Thorstein er uddannet ma-
skinmester og har blandt andet i en årrække væ-
ret Teknisk Driftsansvarlig i Rosengårdscenteret i 
Odense. Thorstein er 43 år og starter i SAB den 1. 
august.

Afdelingsnr. Afdelingsnavn Dato

1 & 3 Nylandsvej/Rødeledsvej Tirsdag 08/9

4 Brydevej Tirsdag 15/9

5 & 6 Glentevej Onsdag 23/9

7 St. Byhavevej Tirsdag 11/8

8 Strynøvej Mandag 28/9

9 Bispeløkken Torsdag 24/9

10 & 17 Struebjerg/Svendborg Bo Tirsdag 08/9

11 Munkevænget Torsdag 24/9

12 Elmevænget Tirsdag 18/8

13 Sandalsparken Torsdag 24/9

14 Skovparken Torsdag 03/9

15 Hjortøvænge Onsdag 09/9

18 Bregnegården Onsdag 09/9

19 Søsterhaven Onsdag 19/8

20 Wiggers Park Torsdag 20/8

21 Solsikkevej Onsdag 16/9

22 Sofielund Onsdag 12/8

23 Trollemosen Mandag 28/9

Der tages forbehold for ændringer, der måtte komme efter 

at SAB-Nyt er sendt i trykken.

AFDELINGSMØDER 2020

Afdeling smøder 2020
Efter at myndighederne i midten af juni måned 
hævede forsamlingsforbuddet fra 10 til 50 perso-
ner – og samtidig nu tillader arrangementer med 
op til 500 deltagere, hvor ”deltagerne i det væ-
sentligste sidder ned”, er det nu blevet muligt at 
gennemføre de ordinære afdelingsmøder. 

Det er samtidig blevet muligt at kræve forhånds-
tilmelding – det vil i givet fald fremgå af indkal-
delsen til det enkelte afdelingsmøde, hvis denne 
mulighed benyttes. 

Samtidig vil det midlertidigt – og på trods af for-
eningens vedtægter – blive muligt at afgive stem-
me ved fuldmagt på afdelingsmødet.

Kort & godt
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Formand for SABs organisation s -
best yrelse,  Anne Jørgen sen takker 
Jørgen Berg Jen sen for den store 
ind sat s han har ydet gennem 17 år 
som direktør i  foreningen.

Direktør Jørgen Berg Jensen har valgt at gå på 
pension, og har sin sidste arbejdsdag i SAB den 
30. juni.

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jør-
gen for den store indsats han har ydet i SAB.” siger 
Anne, og fremhæver fire af Jørgens bedrifter.

1. Jørgen styrede med sikker hånd SAB gennem 
den første store digitalisering af systemer og ar-
bejdsgange i 0’erne.

2. Da det i en lang årrække ikke var muligt at byg-
ge nye almene boliger i Svendborg, stod Jørgen i 
spidsen for talrige succesfulde renoveringer – og 
det kulminerede da det i 2010 – 2015 lykkes af få 
gennemført en renovering i Skovparken, hvor 737 
boliger fik en gennemgribende modernisering. 
Projektet beløb sig dengang til mere end en halv 
milliard kroner – og blev gennemført uden husle-
jestigninger for afdelingens lejere.

3. Jørgen så behovet for at SAB også løfter et so-
cialt ansvar og har været én af drivkræfterne bag 
ansættelsen af økonomikonsulenten i Den Bo-
ligsociale Helhedsplan og SABs trivselskonsulent.

4. Og senest er det en af Jørgens store fortjenester, 
at SAB er lykkedes med at bygge 54 nye almene 
boliger, hvor de nye lejere får overrakt nøglerne 
den 1. juli.

Takker for indsatsen
”SAB har meget at takke Jørgen for – ikke mindst, 
at han afleverer en både sund og veldrevet boli-
gorganisation, der står utroligt godt rustet til de 
kommende års udfordringer. I august måned vil vi 
invitere til en af afskedsreception,” slutter Anne 
Jørgensen, der er formand for organisationsbesty-
relsen i SAB.

Jørgen Berg Jensen fyldte 66 år i midten af maj 
måned. Jørgen er oprindeligt uddannet i den fi-
nansielle sektor, og kom fra en stilling som ud-
lånschef i Realkredit Danmark, inden han i 2003 
blev ansat i SAB, hvor han de sidste 17 år har væ-
ret direktør.

Privat er Jørgen bosiddende i Odense, er gift, har 
to voksne børn og tre børnebørn. Jørgen fortæller, 
at det er planen, at en stor del af den ny vundne 
fritid skal bruges i familiens sommerhus på Rømø. 

Jørgen takker af

Et af flere højdepunkter i Jørgens tid 
som direktør i SAB

Den 6. september 2018 besøgte Hendes Majestæt 
Dronning Magrethe SABs afdeling 14 - Skovpar-
ken. 

Dronningen blev modtaget af Formand for SABs 
organisationsbestyrelse Anne Jørgensen længst 
til venstre, blomsterpigen Selma i den hvide 
kjole, Jørgen i midten og længst til højre Svend-
borgs borgmester Bo Hansen.
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Nye affaldsordninger i 2020
Vi ønsker at gøre mere for vores miljø. 
Derfor har vi øget fokus på genbrug og 
genanvendelse. 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. 

Men hvis indsatsen skal virke, kræver det, 
at vi alle tager del i opgaven. Det kræ-
ver, 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.

Fra september 2020 er der nye affaldsordninger på 
vej i hele Svendborg Kommune.

Sådan skal vi sortere:

Hvad betyder det for dig
SAB og Vand og Affald sørger for, at der er de 
udendørs beholdere, I har brug for. Det kan være 
containere, spande eller nedgravede løsninger. 
Nogle steder vil plast skulle afleveres til storskrald og 
ikke i en beholder.

Du skal selv sørge for at anskaffe indendørs behol-
dere til affaldet. Med undtagelse af beholderen til 
madaffald - den får du af Vand og Affald.

Når de nye affaldsordninger starter, får du:
• En lille grøn spand og 240 grønne plastikposer til 

madaffald inde i køkkenet. Du skal kontakte din 
varmemester, når du skal bruge nye poser

• En folder, der viser, hvordan du skal sortere
• Klistermærker, som du kan sætte på dine behol-

dere indenfor

NB: Vi oversætter folderen med sorteringsvejledning 
til engelsk, arabisk, tigrinja, kurmanji og somali. 

Bliv klog på de nye affaldsordninger
Har du lyst til at blive klogere på de nye affaldsord-
ninger? Så kommer vi gerne forbi og fortæller. Det 
kan være i madklubben, på beboermødet eller … du 
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.face-
book.dk/vandogaffald. 

Indret dig godt i køkkenet eller lejligheden 
Det er meget nemmere at affaldssortere, hvis du 
indretter dit køkken eller din lejlighed til det. 
Du bestemmer selv, hvilke beholdere, du vil bruge 
indenfor – det er et spørgsmål om smag og behag. 
Men det behøver ikke være dyrt at affaldssortere. 

Nye affaldsordninger i efteråret 2020

Pap og papir - samme rum

Glas og metal - samme rum

Madaffald

Restaffald

Plast
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Inspiration til indendørs sortering

I de tre klodskasser 
kan du få plads til det 
meste – og det er en 
billig løsning.

Du kan hænge net op på væggen eller på indersi-
den af et skab til de forskellige materialer.

Affaldssortering er 
tænkt ind allerede i 
designet af køkkenet.

Affaldssorteringen er rykket ind under en bænk i 
køkkenet.

Beholderne sidder på en skinne og kan trækkes ud. 
Her er plads til pap/papir og glas/metal. Restaffald 
kan hænge på lågen, og madaffaldsspanden stå i 
skabet. Det er en af de dyrere løsninger.

Du kan blande 
pap, papir, glas, 
metal og plast i 
en pose under 
vasken og sortere 
det, når du står 
ved de udendørs 
beholdere.

I bryggerset er der god plads til at affaldssortere.

Pap, papir, glas, metal og plast er blandet sammen 
i en kasse i bryggerset. Den tager du med ud til 
spandene.
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Kort & godt

Nye hækkeklippere giver 
og så besparelser
SAB har investeret i tre nye hækkeklippere med 
en til hver af de tre teams. Ikke alene er de effek-
tive, når hækkene skal klippes, hvilket kan ske i al 
slags vejr, - men de giver også besparelser. 

Efter at hækkene er klippet, er der ikke noget af-
fald, der skal fjernes, hvilket sparer mandetimer 
samt, at der derfor heller ikke længere er udgift til 
at få hækaffaldet fjernet.

Afdeling 7  på forkant
I afdeling 7, St. Byhavevej er de gået helt på for-
kant med affaldssorteringen. De har med blik på, 
hvad der fremover kræves, gennem et fynsk firma 
nu indkøbt nogle egne beholdere til ”kildesorte-
ring”. 

De opstilles ved afdelingens legepladser, og har 
inddelte rum og beholderne er med både skrift og 
tegninger.

Sommerhilsen fra 
afdeling 21  Solsikkevej
Den 11. marts blev Danmark lukket ned af Corona, 
det berørte os alle. Man kunne følge med i tv, og 
nu juni er der blevet åbnet op for mange aktivite-
ter igen, men man skal stadig holde afstand.

Bestyrelsen havde planlagt en Påskefrokost som 
blev aflyst.

Svendborg Kommune skal lave en ny storskralds-
ordning, der ville træde i kraft til september 2020. 
Planen var nogle møder og information til bebo-

erne, også hvor de skal placeres i området.
Afdelingen venter på yderligere information.
 
God sommer
Bestyrelsen: Mogens, Tove og Jonna

Vejfest  på vej  i  afd,  7 
St .  Byhavevej
Det traditionelle fælles afdelings-sommerloppe-
marked der afvikles omkring St. Byhavevej, er 
grundet corona-krisen aflyst i år, - og sommerud-
flugten er sat på stand by. Men der arbejdes i ku-
lisserne med andre aktiviteter.

En gruppe beboere har rettet henvendelse til be-
styrelsen, om der ikke kunne arrangeres en vej-
fest, oplyser afdelingsformand Camilla Melin. 
Det har bestyrelsen givet grønt lys til, og en lille 
gruppe beboere har meldt sig til at stå for arran-
gementet.

Det forventes at St. Byhavevej får sin ”vejfest” i 
løbet af august eller først i september.

 Bemærk
Sommerferielukket

Administrationskontoret
holder ferielukket i uge 30

fra den 20. til den 24. juli
 begge dage inklusiv
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Munkevænget satte 

flaget for 50 års jubilar

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.

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at vi 
er nødsaget til at aflyse vores dejlige sommerfest i 
år. Men vi er stadig ikke oppe på et samlingsantal, 
som gør, at vi kan holde festen. Så vi må vente og 
glæde os til næste år, hvor vi forhåbentlig er så 
vidt, at det kan lade sig gøre.

Mandag den 15. Juni kunne vi fejre Karen M. Pe-
dersen’s 50 års jubilæum i Munkevænget. På nær 
ca. 3 måneder, har hun beboet den selvsamme lej-
lighed, nemlig Munkevænget 10, 1. sal tv., hvor 
hun sammen med sin mand flyttede ind i 1970. Af 
helbredsmæssige grunde er hun nu flyttet ned i 
fortovsplan, lige ud til Glarmestervej.

Vi fra bestyrelsen ønsker hende et stort tillykke 
med jubilæet, og har i den anledning hejst flaget 
og overrakt en stor buket på dagen.

Stor sommerhilsen fra bestyrelsen i 
Munkevænget

Med ønske om en dejlig sommer til alle.

Sommernat fra M unkevænget

Trollemosen jubilerede
Afdeling 23, Trollemosen, har netop fejret deres 
20 års jubilæum som bebyggelse. Det skulle have 
været markeret med en lille fest for årsdagen. 
Men i disse virus-tider blev det aflyst. 
Markeret blev det ved at personalet gik fra dør til 
dør og delte brunsviger kage ud til beboerne.
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M ed c yklerne i  fokus
Onsdag d. 17. juni fik Strynøvej/Lyøvej og St. Byhavevej fint besøg af Børn i Trafikhøjde og det mobile cy-
kelværksted Cykeltutten. Cykling skaber fælles glæde for store og små, og er både praktisk for at komme 
omkring i byen og sund for motorikken. Men øvelse og vedligehold er væsentligt for, at cyklerne ikke 
enten er til fare eller ender som storskrald. 

Vi har derfor valgt at afholde endnu en cykelcafé, hvor der ud over dialog med beboerne er fokus på 
praktisk hjælp og sjov leg og læring. Samtidig kommer beboerkonsulenterne i kontakt med beboere, så 
vi ved, hvad der rør sig i områderne. 

Et netværk, for enlige mødre
Som enlig mor kan man have nogle spørgsmål, der er rare at vende med andre i samme situation, 
selvom der ikke altid er tid til at prioritere egne venner. Vi har, i Aktive Boligområder, oplevet en 
efterspørgsel på et netværk for enlige mødre, hvor der er plads til socialt samvær både med og uden 
børn samt et fagligt indhold. Det vil vi nu imødekomme ved at udvikle et i form af et kursusforløb med 
socialt sigte – hvor  mødrene er med til at skabe det indhold, der er relevant for dem.

Hvad kan netværket tilbyde?
Netværket vil bidrage til et fællesskab med andre enlige mødre, til at dele både gode oplevelser og 
spørgsmål med. Der vil være mulighed for input og dialog med for eksempel sundhedsplejersken, der 
kan være spørgsmål til børnebidrag, leg og læring, eller det kan handle om børnenes udvikling eller 
jeres egen trivsel. Programmet tilrettelægges, så det matcher aktuelle interesser og behov.

Kvinderne mødes med Bente Kjær hver 14. dag over et halvt år – hver anden gang vil det være sammen 
med børnene, og hver anden vil det være uden – og børnepasningen arrangeres selvfølgelig fra vores 
side. Nogle fælles oplevelser vil blive sammen med børnene, men der vil også være brug for tid og ro til 
at tage de samtaler, hvor børnene ikke skal være med. 

Forløbet er allerede startet op i foråret 2020 i det små, hvor grupperne sammensættes så det giver 
bedst mening.  

Bente Kjær koordinerer Netværket for Enlige Mødre i de Aktive Boligområder i Svendborg og kan kon-
taktes på bk@sab.dk eller tlf: 23 38 93 69.
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Hver måned sætter vi fokus på én af vores indsatser på vores hjemmeside www.abis.dk og på facebook: 
”Aktive Boligområder”. I maj kunne du læse om mentornetværk Svendborg, hvor frivillige mentorer i et 
forløb på 6 måneder støtter en anden imod sit mål. Der er lige nu frivillige klar til at beboere i den bo-
ligsociale helhedsplan kan blive matchet med en mentor – men der erfortsat brug for frivillige mentorer 
fra hele byen til at give en målrettet, afgrænset indsats for den enkelte i et fokuseret fællesskab – Teresa 
fortæller gerne mere på: tas@domea.dk, Tlf.: 23 10 38 91.

Kender du følelsen af, at det kan være svært 
at vælge, hvilken vej i livet du skal gå? Må-
ske har du nogle drømme eller et mål, som kan virke 
svære at nå.

Men bare rolig, det vil vi gerne hjælpe dig med! Men-
tornetværket står klar med et team af frivillige men-
torer, der gerne vil hjælpe dig. En mentor er en helt 
almindelig person, som har lyst til at dele nogle af 
sine erfaringer, støtte dig og hjælpe dig i den rigtige 
retning. Og bedst af alt, så hepper din mentor på dig, 
også når det kan være svært at se målet.

Når du ringer eller skriver til os, kommer du enten til at tale med Teresa Askham eller Nanna Ve-
stergaard. Til vores første møde sammen, inviterer vi dig på en kop kaffe på vores kontor eller på en 
gåtur. Her kan vi snakke mere om, hvad du godt kunne tænke dig at få hjælp til.
Når vi har lært dig bedre at kende, finder vi en mentor, der kan hjælpe dig, med lige netop det du har 
brug for.
Man kan for eksempel få hjælp af en mentor til
•  At søge job
•  Blive bedre til dansk
•  Søge ind på en uddannelse
•  Møde nye mennesker
•  Finde ud af hvad du er god til

Som mentor er din rolle ikke at finde løsningerne for beboerne 
eller diktere den rigtige vej til målet. Til gengæld skal du være 
nysgerrig og have mod på at hjælpe beboeren, med at finde sin 
egen vej.
Vi står klar til at hjælpe dig undervejs, og derudover afholder 
vi introkurser, hvor du møder de andre mentorer og bliver klædt godt på til opgaven.

Et mentorforløb varer ca. 6 mdr. hvor I mødes 1 - 2 gange om måneden. På den tid kan man nå rigtig 
mange ting, og man lærer hinanden godt at kende.

En af beboerne sagde om sin mentor ”Det er helt mærkeligt, for selvom jeg kun har kendt min mentor i 
et par måneder, så føles det som om vi har kendt hinanden i meget længere tid”.

Mentornetværk Svendborg er for alle beboere fra Aktive Boligområder, der er minimum 18 år, og som 
kan tale dansk eller engelsk.

Vi arbejder også på at udvide netværket, så børn også kan få en mentor, men det fortæller vi meget mere 
op på et senere tidspunkt.

- I juni kan du læse om pigen Serivan på 15år, som er blevet gårdmand igennem Lommepenge-jobbet ved 
hjælp at Hanne Skov. 

M ånedens Aktivitet  -  M entornet værk Svendborg
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To gange 25 
og én gang 30

Maj og juni har været jubilæumstid i SAB. Det 
startede den 1. maj, hvor Varmemester Verner 
Hansen og Murer Bent Larsen begge kunne fejre 
25 års jubilæum.

 

I dagene omkring den 1. maj var Danmark sta-
digvæk lukket ned, så fejringen af de to jubilarer 
foregik ved, at der blev bragt smørrebrød ud i fro-
koststuerne til de tre teams – så fejringen kunne 
foregå med afstand og i grupper under 10 perso-
ner. Derudover havde kollegaerne i team 2 arran-

Betaling for gulv varme
I forbindelse med, at SAB for et par måneder siden 
udsendt varmeregnskaber, har administrationen 
modtaget en del spørgsmål omkring betaling for 
gulvvarme på badeværelset.

Det typiske spørgsmål lyder – jeg benytter ikke 
gulvvarmen på mit badeværelse – men på min 
varmeregning kan jeg se, at jeg skal betale for det. 
Kan det virkelig være rigtigt?

Det korte svar er ja, og her følger forklaringen:
Gulvvarme, der typisk er placeret på badeværel-
set, må ikke måles med elektroniske varmeforde-
lingsmålere som dem der sidder på lejlighedens 

radiatorer. Derfor skal gulvvarme, for at blive 
målt korrekt, måles med en energimåler. I prak-
sis er det midlertidigt ikke muligt at montere en 
energimåler på gulvvarmen i hovedparten af SABs 
lejemål, og derfor afregnes gulvvarme efter det 
antal kvadratmeter, som gulvvarmen dækker – 
uanset om lejeren af lejligheden benytter gulv-
varmen eller ej.

På den baggrund vejleder SAB lejerne i foreningen 
til at benytte gulvvarmen på badeværelset, så der 
konstant er ca. 22 grader i badeværelsesrummet 
- samtidig med at ventilationen benyttes. Det gi-
ver god komfort, og samtidig kan mug og skimmel 
holdes nede ved almindelig og regelmæssig ren-
gøring.

geret, at udvalgte håndværkere, beboere og afde-
lingsformænd i tur og orden kunne lægge vejen 
forbi og lykønske de to jubilarer.

 

Knapt halvanden måned senere - den 11. juni – 
kunne Varmemester Bo Jensen fejre sit 30 års ju-
bilæum. Med genåbningen af Danmark, der på det 
tidspunkt var sat i gang, og forsamlingsforbuddet 
hævet fra 10 til 50 personer, havde Bo aftalt med 
én af kollegaerne, der ejer en pølsevogn, at der 
skulle serveres varme pølser til frokost.
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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, -

M od På M atematik
Mod på Matematik er et helt nyt tiltag i Aktive 
Boligområder i Svendborg og retter sig mod 6.-7. 
klasses elever. De børn/unge der deltager, skal 
løse matematik-opgaver på en app på tablet eller 
telefon i deres fritid – og så modtager de lomme-
penge som belønning!

Hvorfor lommepenge?
Hvis tallene driller, kan et ekstra skub være nød-
vendigt, for at få brugt den nødvendige tid på 
øvelserne. Lommepengene giver ansvarsfølelse 
for at tjene sine egne penge, og app’en er udviklet 
til at rette sig ind efter det enkelte barns faglige 
niveau.

Hvem kan være med?
Kunne din søn eller datter have glæde af at del-
tage, og bor I i et af de 10 boligområder, så ring og 
få en snak med Bente Kjær. Niveauet ligger på 6. 

klasses niveau, men kan være relevant for elever 
på de øvre klassetrin også. Vi samarbejder selv-
følgelig også med skolerne om at invitere elever 
til at deltage.

Bente Kjær koordinerer Mod på Matematik i de 
Aktive Boligområder i Svendborg og kan kontak-
tes på bk@sab.dk eller tlf: 23 38 93 69
BL – Danmarks Almene Boliger har udviklet pro-
jektet og platformen er skabt af Area9 Lyceum.
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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. 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

12. august - 27. august

9. september - 23. september

7. oktober - 21. oktober

4. november - 18. november

2. december - 16. december

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 og - højen, Gl. 
Skårupv., Kvistv. og Frøavlen
25 - Langebakke 

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 af-
 deling 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.


