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FORMANDENS KLUMME

Af Anne Jørgensen

Så blev det efterår efter en dansk sommer med 
solfyldte dage og dage med regn og blæst.

Og tirsdag d. 20 august blev en ny milepæl sat i 
SAB’ s historie. For første gang i 20 år tog vi første 
spadestik til nybyggeri - Langebakken og Bysko-
ven - godt hjulpet af Svendborgs borgmester Bo 
Hansen.

Det har været et langt forløb, men nu er Amstrup 
og Baggesen i gang med at få bygget 54 nye hjem 
til nye og måske også nogle af vores nuværende 
beboere.

Langebakken ligger rigtig attraktivt ved Linken-
kærsvej og får masser af grønne områder lige 
uden for døren, så det kunne næsten ikke blive 
skønnere.

Vi er i skrivende stund i fuld gang med afdelings-
møderne. Tak til dem der møder op og giver deres 
mening til kende, og især tak til dem, der påtager 
sig at sidde i bestyrelse til gavn for deres nærom-
råde .

Det er taknemmeligt igen i år at fremlægge afde-
lingernes budgetter, da næsten alle kan se frem til 
et fald i huslejen, som følge af de effektiviseringer 
vi har vedtaget.

De løbende tiltag for at effektivisere ind- og fra-
flytningsprocesserne har også betydet, at det ud-
bud, der lige har været, har resulteret i samme 
leverandører, men til en lidt lavere pris.

Samlet set er vi ret sikre på, at vi når i mål med 
vores del af de 1,5 mia, som boligselskaberne sam-
let skulle spare på 2020 regnskaberne i forhold til 
2016.  Det vil så vise sig, om vi får lov at hvile på 
laurbærrene eller får pålagt nye sparemål, når det 
første er nået.

Det bliver også spændende, om en ny boligmini-
ster med en mere positiv tilgang til det almene 
område også får betydning for, om vi får lov at 
bygge mere alment i Svendborg fremover. Vi har 
jo lov at håbe.

KOLOFON
UDGIVER:
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Tlf: 6221 1976
e-mail: post@sab.dk
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Thomas Jeppesen
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Kurt Hardi Gadeberg
sabnyt@sab.dk
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5700 Svendborg
Mrk.: SAB-Nyt

Forsidefoto:

Borgmester Bo Hansen (A) og Anne Jørgensen, 

formand for SAB tog de første spadestik til SAB ś 

første nybyggeri i 20 år, Langebakken, hvor der 

opføres 34 nye boliger. 
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Borgmester Bo Hansen
taler til de fremmødte

om alment boligbyggeri
i Svendborg 

Borgmester Bo Hansen (A) og Anne Jørgensen (for-
mand for SAB) satte tirsdag den 20. august spaden 
i jorden, og indledte dermed officielt opførelsen af 
54 nye almene lejligheder i Svendborg. 

Tirsdag den 20. august var vejrmæssigt en per-
fekt dag til et arrangement på en ubebygget grund 
– hverken regn eller en bagende sol generede de 
fremmødte repræsentanter fra SAB, Svendborg 
Kommune, arkitekter, tekniske rådgivere og an-
dre interesserede. Til gengæld var de store smil 
fremme hos alle fremmødte. Det var også en helt 
speciel dag, hvor første spadestik blev taget til det 
første nybyggeri i SAB i 20 år.

Formand for SAB, Anne Jørgensen, var første taler 
på byggeriet. Hun rettede en stor tak til alle de 
implicerede parter, der i lang tid havde planlagt og 
projekteret de nye boliger – og nu endelig kan se, 
at de nye boliger også bliver bygget.

Anne Jørgensen rettede en speciel stor tak til 
Svendborg Kommune, der havde muliggjort, at 
der kunne bygges nye lejligheder på stedet. Anne 
kunne også fortælle, at SAB stort set ikke har le-
dige lejligheder, så med de nye byggerier kommer 
der flere lejligheder – og vel at mærke lejligheder, 
der er behov for.

Herefter var det borgmester Bo Hansen, der med 
stor tilfredshed og glæde kunne sige, at der man-
ge steder i kommunen er planlagt byggerier af nye 
billige lejligheder. Det er med til at opfylde et stort 
behov og efterspørgsel på netop de mindre og lidt 
billigere lejligheder. Borgmesteren gav også ud-
tryk for, at han var sikker på, at det færdige byg-
geri vil blive et eftertragtet boligområde at flytte 
til.

Efter talerne var det tid at smøge ærmerne op, - 
og det skulle være til dobbelt spadestik med Anne 

Jørgensen og Bo Hansen som de to ”spadeførere”. 
De benyttede nemlig også lejligheden til at grave 
for SAB andet boligbyggeri på ”den gamle Fakta-
grund” – der får navnet Byskoven.

Første spadestik på byggeriet Langebakken

FAKTA

De 54 boliger opføres på henholdsvis ”Lan-

gebakken” en ny sidevej til Linkenkærsvej 

(34 boliger) og i Byskoven (20 boliger) en ny 

sidevej til Ørbækvej, hvor der tidligere lå en 

Fakta butik. 

Boligerne bliver i størrelsen fra 41 til 84 

kvadratmeter med en månedlig leje på an-

slået 3.100 og 6.300 kr. Du kan læse mere 

om de to byggeprojekter i SAB-Nyt nr. 1 – 

2019 (Marts nummeret). Hvis du er kommet 

til at smide bladet ud, kan du altid finde de 

gamle numre af bladet på internetadressen 

https://sab.dk/sab-nyt
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Erik Bang Boesen
skriver om

fattigdommens
 historie

Det er hele tiden en kamp for boligorganisationer 
og organisationsbestyrelser at holde udgifterne til 
el, vand, varme og husleje nede.

Kommunernes Landsforenings blad, Momentum, 
har via en gennemgang af Eurostats tal vist, at 54,4 
procent af dem, der bruger over 40 procent af deres 
indkomst til bolig, tilhører den fattigste femtedel af 
befolkningen. Kun 0,7 procent af den rigeste fem-
tedel bruger så stor en andel på boligen. Med andre 
ord – dem med de laveste indkomster bruger rela-
tivt flere penge på boligen end dem med mellem og 
høje indkomster.

I Aarhus Kommune kan kontorchef for By og Bo-
lig Kirsten Lund Frandsen sagtens genkende det 
billede, og det giver udfordringer for kommunen, 
når de skal hjælpe borgere med lave indtægter til 
at finde en bolig de kan betale. Jeg har hørt nogle 
økonomer sige at satsen for boligudgifterne maksi-
malt bør være 25% af din disponible indkomst. På 
den nedenfor viste graf, bemærker man, at det over 

Erik Bang Boesen

En almen bolig er, som vi ved, administreret af en 
boligorganisation. De almene boliger er samlet i 
afdelinger, der udgør en selvstændig økonomisk 
enhed (altså 10 afdelinger er 10 regnskaber) og er 
styret af en bestyrelse, som vælges på det årlige 
afdelingsmøde. Hver enkelt bolig har minimum to 
stemmer. 

Der er over en halv million almene boliger i Dan-
mark. I sin spæde begyndelse, var det boligorga-
nisationers vigtigste formål at bygge boliger for de 
mindrebemidlede mennesker i en kommune. Altså 
en bolig som det almene folk havde råd til at betale?

Der er dog sket en stor udvikling hen over årene. 
Kravene til byggeri er blevet større, ikke mindst til 
sundhed, miljø og bæredygtige materialer. Så dyre 
bolig-bygge-udgifter er der vel som sådan ingen der 
kan gøre for? Den største post på byggeudgifter i 
dag er lønninger. 

Fattigdommens historie i Danmark - del 3
Alment boligbyggeri
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de sidste 60-70 år er blevet relativt billigere at leve 
(mad) end at bo(lig). 

De billigste boliger i Danmark vil dog i de fleste til-
fælde være de almene boliger, fordi huslejen trods 
alt her kun må være på det niveau, der er nødven-
digt for at drive og vedligeholde bygningerne. Der-
for mærker man også i de almene boligorganisatio-
ner en stor efterspørgsel. Det forklarer direktør for 
BL Bent Madsen. Det er klart, at vi hos os mærker 
en stor efterspørgsel efter billige boliger, og det 
mærker vi også via den kommunale anvisning.

Kommunerne har i udgangspunktet anvisningsret 
til hver fjerde bolig, men i nogle af de store byer 
anviser de til hver tredje, og det er jo også en kon-
sekvens af, at priserne de steder generelt er høje, 
og derfor bliver almene boliger ekstra attraktive, 
siger Bent Madsen. 

For retfærdighedens skyld, skal det dog lige næv-
nes, at der i mange almene boligområder bor men-
nesker fra alle sociale samfundslag.

Kilder:
Fagbladet Boligen - Hus Forbi - Momentum (Kom-
munernes Landsforenings nyhedsbrev).

Linda Mikkelsen til SAB-Nyt, og fortsætter ”Da vi 
tømte boet efter min far, besluttede jeg at forære 
SAB billederne.”

De 14 udstillede billeder har alle sammen byg-
ningerne som deres hovedmotiv, men på nogle af 
dem er der også tilfældigt forbipasserende lige-
som også biler og vejskilte fra en svunden tid er 
indfanget og fastholdt i Niels Mikkelsens billeder.

Niels Mikkelsens barnebarn – Linda Mikkelsen – 
har siden 2013 boet på Nylandsvej - det første af 
sin farfars mange SAB-byggerier. 

Udstilling af  fotos fra SAB´s første byggerier
SAB’s ”husarkitekt” gennem mere end 30 år (fra 
slutningen af 1930’erne og frem til slutningen af 
1960’erne), tog billeder af alle ”sine bygninger” – 
Billederne er nu udstillet på SAB’s hovedkontor. 

Linda Mikkelsens farfar, Niels Mikkelsen (1904 - 
2001) var uddannet arkitekt og stod som sådan 
bag alle SAB’s byggerier fra afdeling 1 - Nylands-
vej i 1938 til og med at afdeling 13 – Sanddalspar-
ken blev taget i brug i 1969.

”Min farfar tog billeder af alle sine bygninger, og 
han satte alle de bedste billeder i ramme, og før 
han døde i 2001 – 97 år gammel – overtog min far 
billederne,” fortæller Niels Mikkelsens barnebarn 
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Det gode vejr var med fra starten, da beboere i alle 
aldersklasser fra de fire afdelinger steg ombord på 
den ventende dobbeltdækkerbus, der skulle trans-
portere dem til og fra Bakken. Det blev en super-
tur for de, der deltog, - og der har efterfølgende 
været stor ros fra beboerne.

- Vi havde valgt Bakken fordi, at det er et sted, der 
byder på mange muligheder for gode oplevelser, 
og så er der gratis entré, siger afdelingsformand 
Betina Rosenkjær fra Strynøvej. Den fælles tur 
betød også, at der blev hygget godt på tværs af af-
delingerne, og det var et godt fælles selskab under 
hele turen, hvor alle var åbne og opmærksomme 
over for hinanden. Det glæder os at se, at bebo-
erne havde det så godt sammen.

- Det var også et af formålene med turen, at be-
boerne skulle lære hinanden at kende på kryds og 
tværs samt at det skulle være en god oplevelse for 
børnene, siger afdelingsformand Camilla Melin 
fra St. Byhavevej. Pointen er, at vi er fælles - det 
er samarbejdet. Turen er klimaks på det arbejde vi 
udfører i afdelingerne.

Fra de fire afdelinger var formændene enige om, 
at sommeruren var en succes, som er værd at ar-
bejde videre med og som er med til at styrke det 
fælles samarbejde, der allerede foregår mellem 
afdelingerne.
Så der satses på, at der igen skal være sommertur 
til næste år. Men hvor den skal gå til er endnu ikke 
fastlagt. Så der er åbent for gode ideer.

Fælles hyggetur 
til Bakken

Sommerturen - en succes til  gentagelse

Afdelingerne 7, 8 , 11 og 12 - St. Byhavevej, Stry-
nøvej/Lyøvej, Elmevænget og Munkevænget har 
etableret et godt og velfungerende samarbejde af-
delingerne imellem. Et samarbejde, der også giver 
mulighed for bredere og nye aktiviter, til glæde 
for beboerne. Her senest med en sommertur til 
Bakken i begyndelsen af august.

- Det var en stor succes, og det var alt arbejdet 
værd, siger Anita Lauridsen, afdelingsformand i 
Elmevænget. I afdelingsbestyrelserne har vi ar-
bejdet hårdt for at tilrettelægge hele turen og ska-
be et fuldt program. Det skulle være en tur med 
noget for både børn og voksne, med både sjov og 
hygge, kulturelt og ikke mindst, at det passede til 
forskellige kulturer.
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Krea-klub på 
Strynøvej/Lyøvej

I knap 2 år har der nu været en kreaklub på Stry-
nøvej. Klubben holder til i fælleslokalet på Lyøvej 
18 A om tirsdagen i tidsrummet kl.14.00-17.00.

- Kate Bondo og Henrik Kay, som startede klub-
ben, har trofast holdt ud, men vi vil gerne at der 
kommer lidt flere, oplyser afdelingsformand Be-
tina Rosenkjær. Vi er en lille hyggelig samling, sy-
nes vi da selv . Lige pt er vi 5 som mødes næsten 
hver tirsdag.

- Vi maler (på næsten alt), tegner, laver smykker, 
strikker og hækler. Men det vigtigste er, at vi hyg-
ger og har et fællesskab.

- Vi har næsten alt materiale, som du selvfølge-
lig også må bruge af, men du er velkommen til at 
medbringe dit eget.

- Der er også plads til dig, og er du blevet lidt nys-
gerrig, så kig forbi en tirsdag. Vi har altid kaffe og 
the på kanden, og ofte får vi lidt lækkert til. Enten 
har en bagt kage, boller eller vi tager en ”hjem-
mebragt” fra Rema1000 - Ikke fordi vi har lyst, 
men fordi vi trænger – som Bodil Udsen siger i 
Matador.

- Vi har kreaklub hver tirsdag, kun afbrudt af en 
kort ”ferie” om sommeren og i november/decem-
ber hvor vi i stedet afholder julestue.
Vi glæder os til at se dig.

SAB holder lukket
I forbindelse med et kursus i kommunikation og konflikthåndtering for alle ansatte i SAB, lukkes 
der for ekspeditioner på disse datoer:

Onsdag den 3. oktober 2019
Onsdag den 20. november 2019
Onsdag den 15. januar 2020

I forbindelse med akutte problemer vil det stadigvæk være muligt at komme i kontakt med skade-
service via SAB’s hovednummer 6221 1976.
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Afskrift af beslutningsprotokol 
Afdeling 1 og 3 - Nylandsvej og 
Rødeledsvej
                                                                                                                            
Dato, 22. august 2019
Afdeling 1, Nylandsvej
Afdeling 3, Rødeledsvej 

Ordinært afdelingsmøde 

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Torben Olsen, Erik Rasmussen, Amir Masoud. 

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karina Jensen

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Karina Jensen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 1   18              24
Afdeling 3     1                1

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Karina Jensen
Stemmeudvalg/ Martin og Britta

2)  Beretning for perioden siden sidste møde
Torben Olsen fremlagde beretning som også er 
udsendt. 
Et ønske: Skilte på Nylandsvej flyttes til modsatte 
side af vej. Beretning godkendt.
 
3)  Afdelingens driftsbudget for 2020
Afdeling 1: Godkendt 
Afdeling 3: Godkendt
Orientering om regnskab for 2019
Afdeling 1: Godkendt
Afdeling 3: Godkendt. 

4)  Indkomne forslag
Forslag 1: Fremlæggelse af antenneudbyder – 
Stofa og YouSee.
Afstemning: Stofa: 31     YouSee: 0    Blanke: 4

Forslag 2: Isolering ( fra nr. 48 ) Forslag trækkes.
Bestyrelsen overvejer /undersøger termofotogra-
fering og udgift.

Forslag 3: Udsugning i baderum – Vedtaget

For: 29     Imod: 0     Undlader at stemme 1 
  
5)  Valg af formand – Torben Olsen genvalgt.

6)  Valg af afdelingsbestyrelesmedlemmer:
Amir Masoud, Nylandsvej 3, genvalgt
Lars Kalmar Hansen, Nylandsvej 26, genvalgt.

7)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen:
Jørgen Tommerup, Nylandsvej 57
Lena Nielsen, Nylandsvej 44

8)  Eventuelt – Ønske om deltagelse i loppemarked

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 4 - Brydevej

Dato, 19. september 2019
Afdeling 4, Brydevej

Ordinært afdelingsmøde.

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Grete Hansen, Peter Svendsen, Lars B. Rasmussen

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Helle Ditmarsen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afd. 4   7  8

Dagsorden
1) Valg af dirigent / Helle Ditmarsen 

2) Beretning for perioden siden sidste møde v/ 
Grete Hansen.
Have - Bord/bænkesæt

3) Godkendelse af budget 2020, samt orientering 
om regnskab 2018.
Enstemmigt vedtaget.

4) Indkomne forslag
Forslag 1.1: Kælderrum males ved fraflytning ved 
behov. Vedtaget

Forslag 1.2: Vaskepriser hæves til 15 kr. for stor 
vask og 10 kr. for lille. Vedtaget.

Forslag 1.3: Der anvendes allergivenligt vaskemid-
del uden parfume. Vedtaget.

Referat fra året s afdelingsmøder
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Afskrift af beslutningsprotokol 
Afdeling 5 og 6 - Glentevej Blok-
ke og Glentevej huse

Dato, 10. september 2019
Afdeling 5 og 6, Glentevej 

Ordinært afdelingsmøde 

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Steen Mørk 
Sekretær: John Tofting
Dirigent: Steen Mørk 
Stemmeberettigede husstande og personer:
Afd. 5                 23                          29
Afd. 6                   9                          12 

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Steen Mørk

2)  Beretning for perioden.
omdelt sammen med forslag.

3)  Godkendelse af driftbudget 2020, samt orien-
tering om regnskab 2018.
Afd. 5: Regnskab godkendt. Budget vedtaget.
Afd. 6: Regnskab godkendt. Budget vedtaget.

4)  Indkomne forslag:
Forslag 1:    
punkt 1. nedsættelse af interesseudvalg vedr. ud-
vendig vedligeholdelse.
Afvist. Inspektør tager sig af rationalisering.

punkt 2. Stop af Kemisk ukrudtsbehandling
Skal besluttes i hovedbestyrelsen.
punkt 3. Etablering af Højbede.
nedstemt

Forslag 2: Rækværk omkring legeplads fjernes. 
Forslag vedtaget

Forslag 3: Fliser under tørresnorene
Forslag vedtaget.

Forslag 4:  
punkt 1. Fortovsfliser udskiftes.
Jernstænger fjernes. Ellers er det kommunens fli-
ser.

punkt 2. Flytning af juletræ til mellem hver blok.
Nedstemt

Forslag 1.4: Store køkkener ved fraflytning.
Vedtaget – udføres som råderetsarbejde

Forslag 1.5: Blødgøringsanlæg monteres
Inspektør arbejder videre med yderligere infor-
mation/priser.

Forslag 1.6: Lygtepæle i gården.
Der stemmes om placering af 4 lyspæle, 2 ved 
nedgang til have og 2 ved afslutning af terrassen, 
mod plænen. Max kr. 20.000,-  Bestyrelsen angi-
ver placering. Vedtaget.

Forslag 1.7: Mærkning af brandveje og ingen lås på 
dørene til loftet.  Skrivelse til indflyttere sammen 
med nøgle m.m. Flugtveje etableres over loftet. 
Der skiltes i opgangen og lås i dør fjernes. Indflyt-
tere og beboere informeres. Vedtaget.

Forslag 1.8: Buketrosenbuske ved hegnet ind til 
skolen, evt. Rosa Bonica. Udføres i år, sammen 
med græsplæne med blomsterfrø. Vedtaget.

Forslag 1.9: Altaner på bagsiden af blokken.
Forslag ændres til, at der i råderetskataloget ind-
føres, at der må etableres altaner på bagsiden af 
blok, iht. godkendt tegning. Udvalg arbejder på 
tegning fra altanfirma. Vedtaget.

5) Valg af afdelingsbestyrelsesformand, på valg 
er: Grete Hansen.
Ny formand: Yvonne Hansen, 21 st. th.

6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er:
Lars Bent Rasmussen.
Ny afdelingsbestyrelsesmedlem:
Ulrikke Lerche, 21 2 tv

7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen :
Helle Ditmarsen, 21 1. th  1. suppl.
Lars Rasmussen, 21 2. th   2. suppl.

8) Valg af indtil 3 medlemmer og suppleanter til 
repræsentantskabet
Som bestyrelsen.

9) Eventuelt.
Spørgsmål til sidste års beslutning om carporte.
Parkering af cykler i anden opgang.
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punkt 3. Penge til aktiviteter
Ikke et forslag

punkt 4. Belægning under altanerne – afventer 
tagarbejde.

Forslag 5. Afd. 5 og 6 slås sammen
Nedstemt.

Forslag 6: Vaskeanvisning på andre sprog
Inspektør undersøger om der findes anvisninger 
på andre sprog.

Forslag 7: Inspektør beslutter råderetskøkken ved 
fraflytning. Vedtaget.

5)  Valg af bestyrer til festlokale.
Birgit Klausen genvalgt.

6)  Valg af bestyrelsesmedlem
Dennis Andersen, Glentevej 12, 1.tv. er genvalgt

7)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Jonna Høj Mortensen, Glentevej 9, 1.th. og Karin 
Johansen, Glentevej 15, 1.tv. valgt

8)  Valg af medlemmer og suppleant til repræsen-
tantskabet.
Dennis Andersen, Christian Yde og Martin Svend-
sen fra Bestyrelsen og suppleant er Anni Favilla.

9)  Eventuelt
Der blev drøftet Nye tage – Renovation – Hække 
– Grill.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 7 – St. Byhavevej

Dato, 12. september 2019
Afdeling 7, St. Byhavevej

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Camilla Melin, Jeanette Hingebjerg, Ulla Nielsen

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Verner Hansen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 7    28               35
Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Verner Hansen

2)  Beretning for perioden v/ Camilla Melin.
Godkendt.

2 a)  Valg af deltagelse i Den Boligsocial Helheds-
plan. Vedtaget enstemmigt.

3)  Godkendelse af budget for 2020 samt oriente-
ring om regnskab for 2018 v/Karsten Brandt.
Godkendt.

4)  Indkomne forslag
Forslag 2: Ændring af oversigtforholdene på hjør-
net af St. Byhavevej/Slotsvængevej, fjerne hæk 
og beplantning og lægge perlesten og 5-6 plante-
kummer. Nedstemt.

2 a. nyt forslag uden kummer m Fliser og bænk
Vedtaget

Forslag 3: Etablering af baldakiner over indgangs-
partierne. 2 modeller.
Model 1 til kr. 175000,- vedtaget, Model 2 til kr. 
275000,- nedstemt.

Forslag 4: Skilt med privat parkering.  Vedtaget

Forslag 5: En ansat til at passe alle blomsterkum-
mer. Afd. Bestyrelsen undersøger pris.

Forslag 6: Franske altaner ala dem på Strynøvej. 
Nedstemt.
Forslag 7: vedtaget ved forslag 4.

Forslag 8.1: . Regler om lukning af opgangsdør.  
Vedtaget.

8. 2. regler om at låse opgangdør. Forslag trukket 
tilbage.

Forslag 9:  1. Aflukning af sæbeskuffer i vaske-
kælderen. Nedstemt.

2. Maskine 1 og 2 lukkes. Vedtaget.

5)  Valg af afdelingsformand, på valg er: Camilla 
Melin Genvalgt

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg 
er: Jeanette Hingebjerg, St. Byhavevej 2, 1. th. 
Genvalgt for 2 år. Mads Fredeløkke, St. Byhavevej 
21 st.tv. Valgt for 2 år. Pernille Clausen, St. Byha-
vevej 4. st tv Valgt for 1 år.
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7)  Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen.
Joakim Laursen, St. byhavevej 18. 1 tv valgt.

8)  Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet. Afdelingsbestyrelsen vælger. 

9) Eventuelt.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 8 - Strynøvej/lyøvej

Afskriften nåede ikke med ved redaktionens af-
slutning, da mødet først afvikles senere. 

En afskrift af beslutningsprotokollen vil blive om-
delt til afdelingens beboere hurtigt efter mødets 
afvikling.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 9 - Bispeløkken/Priorvej

Dato, 22. august 2019
Afdeling 9, Bispeløkken/Priorvej

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Lars Bassøe Neshamar, Poul Erik Hald Jensen, 
Lone Krabbe
Sekretær: Thomas Jeppesen
Dirigent: Thomas Jeppesen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 9:    16               17

Dagsorden:

1)  Valg af dirigent / Thomas Jeppesen.

2)  Beretning for perioden siden sidste møde, 
omtale af renovering, Bestyrelseslokale, Bord/
bænke sæt, Fleks-jobber, renovation. Beretning 
godkendt. 

3)  Godkendelse af budget for 2020. 28 stemmer 
for og 4 stemmer hverken for el. imod.
Orientering om regnskab for 2018. 

4)  Indkomne forslag
Forslag 1: At der ikke henlægges kr. 150.000,- i 
regnskab, men i stedet o kr.
Vedtaget. 28 for og 4 imod.

Forslag 2: Fælde mirabelletræ

Vedtaget. 28 for

Forslag 3: at vaskemaskine nr. 3 ændres så man 
kan bruge sit eget vaske- og skyllemiddel.  
Vedtaget 32 stemmer for.

Forslag 4: Teltslagning må kun forekomme i sam-
råd med gårdmænd.
Vedtaget 32 stemmer for

Forslag 5: Forbud mod campingvogne og trailere.
Vedtaget 26 stemmer for.

Forslag 6: Det meldes ud hvornår dørtrin lakeres 
og lejere melder sig til.
Vedtaget 26 stemmer for.

Forslag 7: Kommer der flere former af renovering 
de næste år?
 
Forslag 8: Kan der gøres noget ved vaskekælder, 
den er meget uindbydende.
Der afsættes kr. 50.000,- til opgradering af va-
skeriet. Aftales med bestyrelsen,
Majbritt oplyser, at rengøring tjekkes bedre 
fremadrettet.

5)  Valg af afdelingsformand: Poul Erik Hald Jen-
sen , Priorvej 3 st.tv. valgt uden modkandidater.

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem.
Susanne Frost, Bispeløkken 8 1. th valgt uden 
modkandidater

7)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Kirsten S.V.Olsen, Priorvej 1 st.th. valgt som 1. 
suppleant.
Anne Hald Jensen, Bispeløkken 10 1. tv. valgt som 
2. suppleant.

8)  Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet.
Valgte: Poul Erik Hald, Lars Bassøe Neshamar og 
Anne Hald Jensen.
Suppleant: Lone Krabbe. 

9)  Eventuelt.
Snak om bord/bænkesæt placering. Spørgsmål 
om ny parkeringsplads.
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Afskrift af beslutningsprotokol 
Afdeling 10 og 17 Struebjerg og 
Svendborg Bo

Dato, 22. august 2019

Afdeling 10, Struebjerg
Afdeling 17, Svendborg Bo

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Steen Mørk, William Benzon, Gitte Rasmussen

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Steen Mørk

Sekretær: Gitte  Rasmussen
Dirigent: William Benzon 

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 10-17   12             16

Dagsorden 

1)  Valg af dirigent / William Benzon

2)  Beretning fra perioden siden sidste møde
afd. 10, finde en løsning ang hæk, hegn, ukrudt 
fra stien og tage det op næste år.
afd. 17, talte om nye tage med en huslejestigning.
Der bliver bygget nye boliger, 34 + 20 stk.

3)  Godkendelse af budget 2020, samt orientering 
om regnskab 2018.
Afdeling 10: Budget Godkendt. Regnskab taget 
til efterretning
Afdeling 17: Budget Godkendt. Regnskab taget til 
efterretning

4)  Indkomne forslag 
Forslag om nye tage i afd. 17, 
Vedtaget 12 stemmer for og 2 imod. John Tofting 
går videre med det.
Husleje stigning ca. 800 kr., og først når hånd-
værkere er helt færdige.
man mener man kan spare 300-400 kr. i varme.

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem.
Karin Tangager trækker sig.
William Benzon, St. Byhavevej 55 valgt.

6)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen:
Frank Henriksen, Struebjerg 5 og Kurt Bogetoft 
genvalgt. 

7)  Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 
 Kurt Bogetoft, Gitte Rasmussen  og Frank Hen-
riksen valgt.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 11 - Munkevænget

Dato, 22. august 2019
Afdeling 11, Munkevænget og Glarmestervej 

Ordinært afdelingsmøde 

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Peder Rasmussen, Tove Schultz, Anne Dorthe V. 
Larsen

Tilstede fra hovedbestyrelsen: Karsten Brandt
Sekretær: Winnie Thagaard
Dirigent: Verner Hansen 

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 11     14               16

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Verner Hansen 
2)  Beretning for perioden siden sidste møde. 
Beretning godkendt.

3)  Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 
2020. Godkendt
Fremlæggelse af regnskab 2018. Ingen bemærk-
ninger.

4)  Indkomne forslag
Forslag 1: Ekstra indtægtsførelse i regnskabet 
2019 – vedtaget. For 28     imod 0 

Forslag 2: Retablering af bede efter tagudskift-
ning – vedtaget.
Dyre løsning : For 2     Imod 26
Billig løsning : For 26     Imod 2

Forslag 3: Ekstra tørretumbler i vaskehus – ved-
taget. For : 28     Imod 0

Forslag 4: Montering af kameraer i vaskehuse og 
tørrekældre. – vedtaget.
For 26     Imod 2

Forslag 5: Bestyrelsemedlem bliver automatisk 
valgt ind i repræsentantskabet – vedtaget.
For 28     Imod 0

Forslag 6 : Lukning af vaskeri om natten Munke-
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vænget 13, stemmes ikke, bliver ordnet.

Forslag 7: Oprettelse af ekstra ” Ø ” i plænen ved 
legeplads – vedtaget.
For 28     Imod 0

Forslag 8:  Placering af parasolfod i cement – ved-
taget For 28     Imod 0

Forslag 9 : Reetablering  af grønne arealer efter 
renovering – blev debatteret. 

Forslag 10 : Hvor mange mennesker bor der i 
Munkevænget, Sanddalsparken, Bispeløkken og
Priorvej ?  - dette vides ikke.

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesformand – Anne 
Dorthe Larsen, Munkevænget 12 st. tv genvalg

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem – genvalg
Tove Schultz, Munkevænget 10 st. tv

7)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Alfred Zimmermann, Munkevængt 13 st. tv

8)  Valg til repræsentantskabet 3 medlemmer – 
hele bestyrelsen samt suppelant.

9)  Eventuelt. 

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 12 - Elmevænget

Dato, 20. august 2019
Afdeling 12, Elmevænget 

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Anita Lauritsen, Torben Meldgaard og Einer Bjer-
ring

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Verner Hansen
Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 12      20               26

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Verner Hansen

2)  Bestyrelsens beretning for perioden siden sid-

ste møde. Beretning taget til efterretning.

3)  Budget 2020 vedtaget og orientering om regn-
skab 2018.

4)  Indkomne forslag
Forslag 1: A vedtaget  udlevering af affaldsposer 
slettes i husorden.

Forslag 2: Udskiftning af garageporte, garageleje 
stiger med kr. 53.
Afstemning: For: 27. Imod: 12. Vedtaget.

Forslag 3: Ændring af råderetskatalog, tilkøbe 
individuel ventilation i rækkehusene.
Ændringsforslag: Otto Wikkelsø foreslår ekstra-
ordinært afdelingsmøde vedr. renovering af ræk-
kehuse med revideret budget. Vedtaget med over 
25% af beboere (13) 28 stemmer for.

5)  Valg af afdelingsformand , på valg er: Anita 
Lauritsen Genvalgt.

6)  Valg af medlem til  afdelingsbestyrelsen.
Mariann Leismann , Elmevænget 3. 1. th. valgt.

7)  Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen. 
John Hem er valgt

8)  Valg af flagmester: Jean Pierre 

9)  Eventuelt.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 13 - Sanddalsparken

Dato, 22. august 2019
Afdeling 13, Sanddalsparken 

Ordinært afdelingsmøde 

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Børge Jørgensen, Rita Bour-Hil, Anne Jørgensen, 
Leif Reuter 

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Anne Jørgensen 

Sekretær: Randi Antunes
Dirigent: Anne Jørgensen 

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 13      15               16
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Dagsorden 

1)  Valg af dirigent / Anne Jørgensen

2)  Formandsberetning
Beretning godkendt.

3)  Godkendelse af budget 2020 og orientering 
om regnskab 2018. 
Godkendt. 

4)  Indkomne forslag:
Forslag 1. Opsættelse af flere affalds containere – 
vedtaget
For : 6     Imod 1

Forslag 2.  Suppleanter med til møder – Ikke 
vedtaget.

Forslag 3.Lås i cykelkælder skiftes - Vedtaget

Forslag 4. Gelænder til vaskekælder under nr. 3 
skiftes – Vedtaget.

Forslag 5.  Ønsker plantekummer – Vedtaget.

Forslag 6. Optegning af flere parkeringspladser – 
Ikke vedtaget.

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesformand : Anne 
Jørgensen blev valgt.

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:
Lisbeth Nykjær Pedersen, Leif Reuter

7)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Dosta Pedersen, Rita Bour Hil

8)  Valg af 3 medlemmer og suppleanter til re-
præsentantskabet.
Dette finder bestyrelsen selv ud af.

9)  Eventuelt.
Brandøre i kælderen skal være lukkede p.g.a larm 
( evt. ro efter kl. 21 )
Justering af hovedddøre.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 14 - Skovparken

Dato, 12. september 2019
Afdeling 14, Skovparken 

Ordinært afdelingsmøde
Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:

Finn Rasmussen, Jette Duchen, Karina Frederik-
sen, John Lauridsen, Ulla Lassen 

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Steen Mørk

Sekretær: John Tofting
Dirigent: Steen Mørk

Stemmeberettigede husstande og personer 
Afdeling 14      51              60

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Steen Mørk

2)  Beretning for perioden siden sidste møde ved 
Karina Frederiksen, herunder orientering om den 
boligsociale helhedsplan.
Beretning godkendt.
Renovation, storskrald.
Beboeraktiviteter en succes, fastelavn, jul, Tysk-
landstur, samt fællesspisning
Boligsocial helhedsplan 
Tak til beboer med nabohjælp.
Skiltning af brandveje etableret.
Sorte boks, Pavillon, Stensætning ved Skovbyhus.
Tak til adm. gårdmand og Bente Kjær 
 
3)  Godkendelse af afdelingens driftsbudget samt 
orientering og regnskab.
Afdelingens regnskab 2018 – ingen bemærknin-
ger
Afdelingens budget 2020 – udgift til p-pladser 
trækkes ud af budget. Budget vedtaget. 

4)  Indkomne forslag 
Forslag 1: 
1.  Muligheder for grønne tiltag, der foretages en 
undersøgelse af et rådgivningsfirma.
2.  Parkering, mulighed for etablering af ny p-
plads ved blok 2, forslag trækkes.
3.  Nøgleservice genoptages, dette trækkes.

Forslag 2: Låger foran udvendige trapper, forslag 
forkastet. Stemmer :   nej 76     ja 24

Forslag 3: 
1.  Nye yderdøre i kælder eller aflåste opgangsdø-
re fra kælder, det undersøges hvad problemerne 
er med funktionsfejl.
2.  Skt. Hans aften, en kommentar til arrange-
mentet – problemer mod brandfare.
Bestyrelsen kontaktes eller naboambassadører-
ne.



15

Forslag 4 og 5: Bom ved Byparken 34/36, forslag 
vedtaget.

Forslag 6 : Nøgleservice genoptages – se forslag 
1.3, forslaget bringes op i hovedbestyrelsen af 
Steen Mørk

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesformand, Karina 
Frederiksen 

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer,
John Lauridsen for 2 år
Ulla Lassen for 2 år
Jette Ducken for 2 år
Mette Sommer for 1 år
Irene Pedersen for 1 år
 
7)  Suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Karen Madsen
Leif Hansen

8)  Valg af indtil 3 medlemmer og suppleanter til 
repræsentantskabet.
Tommy Rolin Hansen
Jette Duchen 
Karina Frederiksen.

9) Eventuelt
Dørudskiftning starter uge 42

Afskrift af beslutningsprotokol 
Afdeling 15 - Hjortøvænge

Dato, 21. august 2019
Afdeling 15, Hjortøvænge 

Ordinært afdelingsmøde 

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Henning Jensen, Dorthe Jensen, Henriette Holst

Tilstede fra hovedbestyrelsen: 
Karsten Brandt 
Sekretær: Karsten Brandt 
Dirigent: Verner Hansen 
Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 15      10              14

Dagsorden 
1)  Valg af dirigent / Verner Hansen 

2)  Beretning fra bestyrelsen ved Henning Jensen 
fra det forgangne år. 
Beretning godkendt. 

3)  Godkendelse af budget 2020, samt orientering 
om regnskab 2018. 
Godkendt.

4)  Indkomne Forslag 
Forslag 1: Omlægning af fliser foran garage. 
vedtaget med nye fliser.
 
Forslag 2: Isolering af ovenvindue i mellemgang
Tagvindue glas bestilles ved varmemester.

Forslag 3: Plads til vaskesøjle, kollektivråderet.
Vedtaget 

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesformand, på valg 
er: Henning Jensen, Hjortøvænge 18. Genvalgt 

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg 
er: Jeanne Bay, Hjortøvænge 6. valgt 

7)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen:
Jette Christoffersen, Hjortøvænge 24 valgt. 

8)  Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet:
Tom Jørgensen, Hjortøvænge 30. Valgt 
Flemming Bay, Hjortøvænge 6. Valgt
Jan Bentzen, Hjortævænge 22, valgt

9)  Eventuelt.

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 18 - Bregnegården

Dato, 5. september 2019
Afdeling 18, Bregnegårdsparken

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Steen Hyldgaard, Michael Frænde, Bent Bering, 
Winnie Hyldgaard
Sekretær: John Tofting
Dirigent: Bente Kjær

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 18      26              29

Dagsorden

1)  Valg af dirigent / Bente Kjær

2)  Beretning for perioden siden sidste møde – 
Beretning godkendt
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3)  Godkendelse af driftbudget 2020, der ind-
kaldes til ekstraordinært afdelingsmøde vedr. 
udskiftning af tagventilatorer. Orientering om 
regnskab 2018.
Regnskab godkendt. 

4)  Indkomne forslag
Forslag 1: Mont. metalhulplade mellem skur og 
loft  - Vedtaget.
For 38     Imod 2

Forslag 2: Mellemrum fra dør til gulv lukkes i 
skure – Vedtaget.
For 49  Imod: 2.

Forslag 3: Fodring af dyr, så vel rotter som katte/
fugle – seddel omdeles som SAB udfærdiger.
Samt inkl. info om storskrald.

Forslag 4: Klima tilpasning, samt kloak – Ingen 
afstemning, der arbejdes videre med problemet, 
bestyrelse/ SAB

Forslag 5: Misligholdte haver ved fraflytning/ind-
flytning – Ingen afstemning.
Gårmænd strammer op ved fraflytningssyn.

Forslag 6: Misligholdte haver i bo-perioden
Der skal klages skriftligt ved SAB, eller skal der 
tales indbyrdes lejerne imellem.
SAB undersøger evt. sanktioner ved ikke pasning 
af haver.

Forslag 7: Misligholdte gamle hække mellem 
haverne, fjernes af boligforeningen –
Ingen afstemning, Evt. afsættelse af penge til 
udskiftning af hække. I dette tilfælde hjælper 
gårdmand med plantning.

Forslag 8: Markise i råderets katalog med finan-
sering – Vedtaget.

Forslag 9: Nye badeværelser med gulvvarme – 
Vedtaget.
SAB indhenter overslag på de forskellige typer 
badeværelser, tegninger og priser. 
Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde.

5)  Valg af afdelingsformand, på valg er Steen 
Hyldgaard – Som blev genvalgt.

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på 
valg Bent Bering og Winnie Hyldgaard.
Bent og Winnie blev genvalgt.

7)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen

1. Marian Tokkesdal, B.g.vænget 47
2. Mads Petersen, B.g.vænget 35
3. Mariann Højsgaard, B.g.parken 26
4. Birte Eriksen, B.g.vænget 55
5. Keld Andersen, B.g.vænget 55

8)  Valg af indtil 3 medlemmer og suppleanter til 
repræsentantskabet
1. Steen Hyldgaard, B.g.vænget 9
2. Bent Bering, B.g.haven 16
3. Michael Frænde, B.g.parken 30
Suppleant Bjarne Stjernstrøm, B.g.vænget 11

9)  Eventuelt : Ønske om at leje del af huset.
Indlæg om hund og kat. Der er ingen katte lov, 
dette tages med som et forslag på et afdelings-
møde.

Standere til el-biler. Har kommunen planer over 
el-standere i afdelingens område ?

Bemærkning om fartgrænse.
Forslag om skilte med legende børn.
Klage over storskrald, tages med i skrivelse vedr. 
forslag 3. 

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 19 - Søsterhaven

Dato, 19. august 2019
Afdeling 19, Søsterhaven 

Ordinært afdelingsmøde 

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Karina Jensen, Lasse Holse, Majbrit Nielsen

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karina Jensen, Karsten Brandt 

Sekretær: Karsten Brandt 
Dirigent: Bente Kjær

Stemmeberettigede husstande og personer: 
Afdeling 19     13             14

Dagsorden 
1)  Valg af dirigent / Bente Kjær 

2)  Bestyrelsens beretning for perioden siden 
sidste møde. Godkendt. 

3)  Godkendelse af budget 2020, samt orientering 
om regnskab 2018 v/Karsten Brandt. 
Budget vedtaget.
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4)  Indkomne forslag
1.  Numre på p-båse, så altid en  til rådighed  for 
hvert lejemål.  Nedstemt.
2.  Der skal betales leje for faste p-pladser. For-
slag trukket.
3.  Nye køkkener 2021. Vedtaget. (skal ikke op 
næste år)
  
5)  Valg af afdelingsbestyrelsesformand, på valg 
er: Azra Ganic, Søsterhaven 10. Valgt.

6)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg 
er: Jørgen Rasmussen, Søsterhaven 6. Valgt.

7)  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Preben Knudsen, Søsterhaven 5. Valgt.

8)  Valg af medlemmer og suppleanter til repræ-
sentantskabet: Susan Jensen, Majbritt Nielsen, og 
Dorte Christensen valgt.  Suppleant: Lasse Holse.

9) Eventuelt

Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 21 - Solsikkevej

Dato, 17. september 2019
Afdeling 21, Solsikkevej

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Jonna Hansen, Mogens Petersen, Frank Nordby

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Anne Jørgensen
Sekretær: John Tofting
Dirigent: Anne Jørgensen
Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 21:     21               25

Dagsorden 

1)  Valg af dirigent / Anne Jørgensen

2)  Beretning for perioden siden sidste møde ved 
Jonna Hansen.
Team 3 – utilfredshed med gartner og hække.
Påskebuffet.
Husleje nedsættes.
Skovbyposten ligger stille.
Tak til flagmester.
Bemærkning fra beboer:
I husorden nævnes Falck og nøgle ordning. 

Bestyrelsen reviderer husorden.
Godkendt.

3)  Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 
2020, samt orientering om regnskab for 2018. 
Regnskab 2018 Godkendt og Budget 2020 vedta-
get. 

4)  Indkomne forslag
Forslag 1: Katte holdes inde – Ikke vedtaget 

Forslag 2: Aftale med gartner vedr. hækkeklip-
ning opsiges - Vedtaget

Forslag 3. 1. Skema 1. Tilføjelse af haveskur-cy-
kelskur i råderetskataloget. Iht. godkendt teg-
ning fra lejer. Ikke kun model 1 som fjernes ved 
fraflytning - Vedtaget. 

Forslag 3. 2 Forøge fliseareal og etablering træ-
terrasse tilladt. Flyttes til skema K : Afdelingen
financierer.  – vedtaget.

Forslag 4: Afdelingsbestyrelse med 5 personer i 
stedet for 3 – Forslag trækkes.
Forslag 5: Hver bolig klipper egen hæk
For 27     Imod 10 – Vedtaget.

5)  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
På valg Mogens Petersen, Solsikkevej 101, blev 
genvalgt.

6)  Valg af suppleanter til bestyrelsen
Tove Pedersen     1. suppl
Birgit Foli            2. suppl.
Helle Laulund      3. suppl.

7)  Valg af indtil 3 medlemmer og suppleant til 
repræsentantskabet : 
Jonna Hansen, 36 stemmer
Mogens Petersen, 29 stemmer
Tove Pedersen, 25 stemmer
Birgit Foli ( suppleant ) 18 stemmer

8 ) Eventuelt.
Fremvisning inden istandsættelse kritisk.
Rækværket – hvem har monteret det ?
Græs i nr. 119 ?
Formandsmøde var overvejende positivt omkring 
opdeling i teams.
Renholdelse ikke som det var.
Ringet til administrationen, spørgsmål vedr. køb 
af varmeværk – Anne forklarede.
Renovation fremover blev diskuteret.
Hvornår plantes hække? ( nr. 7 hæk / hegn ? )
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Afskrift af beslutningsprotokol
Afdeling 20 - Wiggers Park

Dato, 19. september 2019
Afdeling 20, Wiggers Park 

Ordinært afdelingsmøde

Tilstede fra afdelingsbestyrelsen:
Claus Andersen, John Emil Petersen, John Madsen 

Tilstede fra hovedbestyrelsen:
Karsten Brandt og Karina Jensen

Sekretær: Karsten Brandt
Dirigent: Karina Jensen

Stemmeberettigede husstande og personer:
Afdeling 20:  43  51 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent / Karina Jensen

2) Bestyrelsens beretning siden sidste møde,
v/ Claus Andersen. Taget til efterretning.

3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 
2020, 72 for 8 imod, vedtaget
samt orientering om regnskab for 2018, med be-
slutning om at der indkaldes til Ekstraordinært-
afdelingsmøde vedr. udskiftning af køkkener i 
2021.

4) Indkomne forslag
Forslag 1: Bøder eller opsigelse af lejer der ikke 
samler op efter deres hunde.
Der henstilles til at folk samler op efter deres 
hund.

Forslag 2:
1.Udskiftning af sikringer i el-tavlerne til auto-
matsikringer.
Nedstemt.

2.Kviste i førstesals-lejlighederne
Nedstemt

3.Aircondition i alle boliger
Nedstemt

4.Stige til Beboerne til maling af loft
Forslag trukket.

Forslag 3: Vedr. fester i fælleshuset, larm uro 

m.m.
Regler lægges på hjemmesiden

Forslag 4: 
1. Ordning vedr. maling af træværk udendørs.
Eksisterer allerede

 2.Afholde en årlig vejfest.
Vedtaget.

Forslag 5:
1.Klipning af hegn langs skoven. 
Bliver allerede gjort løbende.

2.Vedligeholdelse af overbygninger
Nedstemt.

3.Farver på Hegn
Jordfarver, er vedtaget tidligere.

4.Hvorfor stiger Tv-pakke med kr. 29,-
Bestyrelsen undersøger og melder tilbage til be-
boere i referat. 

5.Klipning af top af hæk på udvendig hæk.
Nedstemt.

6.Tjek af overdækning.
Udføres.

Forslag 6: Husorden drøftes
Bestyrelsen kigger på husorden hvert år.  

5)Valg af afdelingsbestyrelsesformand, på valg 
er:
Claus Andersen, Wiggers Park 28. Genvalgt.

6)Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på 
valg er: John Emil Petersen, Wiggers Park 79. 
Genvalgt.

7)Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Suppleanter: Finn Pedersen, Wiggers Park 25 og 
Jens Kenneth Rasmussen, Wiggers Park 127
 
8)Valg af indtil 3 medlemmer og suppleant til 
repræsentantskabet.
Claus Andersen, John Emil Petersen og Jens Ken-
neth Rasmussen.

Suppleanter: 
Annedorte Trærup, Wiggers Park 153 og 
John Madsen, Wiggers Park 81. st 

9)Eventuelt.
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Håndværkerne er r ykket ind

Der sker noget på Glentevej, hvor flere projekter 
er sat i gang. I skrivende stund er blokkene i afd.5 
ved at blive pakket godt ind. 

Stilladsarbejdere er i fuld gang  med at sætte op 
og gøre klar til håndværkerne, der skal i gang med 
et større arbejde.

Det planlagte projekt med at udskifte tagene, 
hvor samtidig beton-gesimserne isoleres er nu sat 
i gang. Her står samme entreprenør også for, at 
tagene på garagerne skal skiftes i samme ombæ-
ring. Hele projektet med tage og gesimser forven-
tes afsluttet til juli 2020.

Et projekt, der er færdigt inden jul er, at alle blok-
kene skal have vinduerne skiftet til lavenergiru-
der, og arbejdet med at skifte til nye termoruder 
er allerede i gang.

En dejlig solskinsdag i august kørte vi ( beboere 
fra Elmevænget, Munkevænget, St. Byhavevej og 
Strynøvej/Lyøvej) med en dobbeltdækker på ud-
flugt til  Bakken.  

Det blev virkelig en dejlig tur. Prisen var lav og 
vi fik meget for pengene. Kaffe og rundstykker i 
bussen på vejen ud og spisebilletter til Restaurant 
25’eren til brug på Bakken. Der var god mad og 
hygge. 

I det hele taget var det hyggeligt bare at gå rundt 
på Bakken og se på alle boderne og forlystelserne 
og se børns begejstring over blandt andet Pjerrot. 

Ikke mindst var det også spændende at se og gen-
se Korsbæk, hvor vi (en veninde og jeg) fik en kold 
øl på Jernbanerestauranten. Her mødte vi både 

“tjener Bolt” og “Agnes” foruden “Misse og Tante 
Møghe.

Jo, det var virkelig en vellykket tur.

Nu håber jeg bare at succesen kan gentages næste 
år

Forsættelse: med et lignende arrangement. 
Stor ros til arrangørerne!
Med Venlig hilsen 
Joan Elgaard

Tur til  Bakken
Læserindlæg

Tage og vinduer 
skiftes på Glentevej
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Der har gennem tiden været lagt op til, at bebo-
erne i afdeling 7 - St. Byhavvevej tager medan-
svar for deres område og hvordan det hele tager 
sig ud - at det er attraktivt for alle og et godt sted 
at være.

Sådan er det også, og beboerne er gode til at tage 
del i de aktiviteter, der er med til at vedligeholde 
og fremme deres område - her senest, hvor der var 
”inviteret” til Praktisk Dag. Fredag den 9. august 
var der planlagt tre timer fra kl. 15-18, hvor ude-
området skulle have en overhaling, - og det havde 
15 beboere takket ja til at bidrage til.

- Da vi mødtes fik vi lige en god snak, og så star-
tede vi ellers fra en ende af og arbejdede os op, 
fortæller afdelingsformand Camilla Melin. Vi hav-
de en aftale med gårdmændene om at stille alle 
sække med haveaffald for enden af blokkene, og 
så ville de hente det og bringe det til rette sted.

Der blev gået godt og grundigt til værks, og mæng-
den af haveaffald var nok noget større end for-
ventet - der måtte hele tre ruller affaldssække til 
for at klare det hele. Men efterfølgende kunne en 
grundig og effektiv beboergruppe glæde sig over 

et flot resultat.
- Vi fik ryddet alle blomsterkummer, og nogle piger 
tog også cykelskurene, hvor de bandt den plantede 
efeu op, - så det kan begynde at dække ordentligt 
og klatre op.

- Det var også glædeligt, at her ved afviklingen af 
Praktisk Dag, - her deltog også beboere som ikke 
tidligere har været aktive. Men de havde valgt at 
være med her, og er nu blevet en del af de fælles 
aktiviteter.
- Det skal også retfærdighedsvis nævnes, at vi 
har lagt mærke til, at flere beboere går og passer 
kummer af sig selv, og er med til at sørge for at 
området er pænt og attraktivt.

Under arbejdet var der indlagt et par korte hygge 
og forfriskningspauser, - og der var fra start la-
vet en aftale med Papa ś Pizzaria, - så efter endt 
og veludført arbejde, så stod den på familiepizza 
samt øl og vand.

- Vi hyggede os i nogle timer, næsten lige meget 
arbejde som hygge, og så rydddede vi af, og kan nu 
se tilbage på en god dag, siger en tilfreds Camilla 
Melin. Vi har sat os for, at det er en aktivitet som 
skal gentages.

Praktisk Dag 
viste godt fællesskab

Beboerne gav tre 
timer til  fælles 
arbejdsaktivitet



21

Når viljen er der, så kan næsten alt lade sig gøre. 
Det ved de også i afdeling 1 på Nylandsvej, hvor de 
netop har afviklet et større loppemarked med ef-
terfølgende gadefest om aftenen. Et arrangement, 
hvor der er kommet mange og kun positive tilba-
gemeldinger på.

- Vi startede med at være to, der var enige om, at 
vi skulle have et loppemarked og en gadefest, for-
tæller Jørgen Tommerup fra festklubben. Vi ind-
kaldte til et formøde, der var pænt besøgt og med 
interesse for det hele. Det blev til at fem skulle 
tage sig af alt det praktiske med telte og lignende.  
Her har vi været heldige, at en beboer har foræret 
festklubben/afdelingen to festtelte.

Datoen var sat til lørdag den 7. september, hvor 
der i strålende solskin både blev afholdt loppe-
marked og gadefest i afdelingen.

Det gode vejr holdt i øvrigt henover søndagen, 
så telte kunne pakkes tørre ned, - så de kan ta-
ges frem til næste år. - Det er tænkt, at det skal 
fortsætte, så det bliver et årligt tilbagevendende 
arrangement. Her vil vi forsøge at finde en fast 
weekend, som det skal være hvert år.

Efter det dårlige vejr fredag, hvor teltene blev sat 
op, var der set frem til lørdagen med spænding. 
Men da solen skinnede fra en skyfri himmel, var 
der lagt op til, at der kunne findes et godt loppe-
fund fra de mere end 15 indkørsler, hvor der var 
opstillet loppeboder og blev handlet fra.   
Med 200-300 besøgende gæster, blev der hand-
let og tusket med alt fra hjemmestrik til børn og 
voksne, over vintertøj til hunde og møbler, samt 
alt andet sjovt og tænkeligt. Ikke mange gik tom-
hændet derfra.

Samme aften blev der afholdt gadefest, på ven-
depladsen, for enden af Nylandsvej med deltagel-
se af godt 30 beboere, hvor ikke mindst børnene 
havde en fantastisk aften, - hvor grillen også blev 
tændt op.

Senere på aftenen blev der afholdt en anderledes 
auktion, der også kunne byde ”sidegevinster”.
 
- Vi havde fået en flyttekasse med cowboybukser, 
og det kunne vi så lægge på som sidegevinst, og 
det blev på den måde nogle helt andre bud der 
kom. Deltagerne havde bragt gaver med, og så 
havde vores lokale Spar Købmand også tilsmilet 
os med mange flotte sponsorgaver. Det hele har 
betydet, at vi har overskud til at starte op til næ-
ste år, og vi kommer ud med datoen, så snart vi 
har fundet den rette.

Beboerne bakkede 
op om gadefesten

Loppemarked og gadefest godt modtaget
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Kort & godt

Juletur ned over grænsen

Sæt kryds i kalenderen. Det er en tradition, at afde-
lingerne Strynøvej/Lyøvej, Elmevænget og St. Byha-
vevej hvert år arrangerer en tur til Tyskland for be-
boerne - en tur med både grænsehandel, men også 
med plads til at besøge det julepyntede Flensborg.
Sådan er det også i år - traditionen lever fortsat.

Datoen er sat til lørdag den 30. november med af-
gang sædvanen tro kl. 08. Det endelige program for 
turen er endnu ikke fastlagt, - men information om 
dette vil blive omdelt til beboerne, når det hele er 
på plads.

Nørkleklubben flytter 
til pavillionen

Der er flyttedag for Nørkleklubben i Munkevænget. 
Det sker med virkning fra onsdag den 9. oktober, 
hvor de er flyttet til Pavillionen - Munkevænget/
Sanddalsparken, - hvor der er åbent for aktiviteter 
fra kl. 12.30 til 15.30.

- Vi håber på den måde, at rigtig mange kunne få 
lyst til at komme og være med. Og det er ikke kun 
for dem som strikker og hækler, fortæller afdelings-
formand Anne Dorthe Larsen. Så vi glæder os meget 
til at se jer.

I Nørkleklubben kan man male, tegne, sy (hvis man 
har en symaskine med) og hvad man nu ellers kan 
finde på at lave. Samtidig kan man få en god kop 
kaffe/te samt en hyggesnak. 

Solsikkevej med styrket 
fællesskab

I afd. 21, har beboerne taget afd. 7 St. Byhavevejs 
gode ide til sig med hensyn til i fællesskab,  at passe 

og pleje deres udeområder. Der er blevet sat blom-
ster i kummer. Borde bænkesæt malet og ukrudt 
brændt, hakket og revet væk, og til kompost med 
det.

- Vi ved godt eksperter anbefaler at lade ukrudt stå, 
i klimaets og insekternes navn, siger Frank Nordby 
fra afdelingsbetyrelsen. Men - nogen områder er nu 
pænest at se på, når det er fjernet.

- I løbet af sommeren er vi desuden mødtes på 
græsplænen til en gang Kongespil. Et spil, som kan 
få smilet frem på såvel ung som gammel.

Nye tage i 2020

I afdeling 17, Svendborg Bo, er det blevet beslut-
tet at tagbelægningen på afdelingens resterende 
huse skal udskiftes, og i samme forbindelse skal 
tagetagen efterisoleres. Projektet er planlagt til 
at skulle udføres i 2020.

Ny terrasse med pavillion

I demensafsnittet på Plejecenter Trollemosen er 
de ved at etablere en helt ny terrasse. Her vil der 
også blive opsat en pavillion, så beboerne kan 
opholde sig på terrassen i al slags vejr..
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Gåture for livsnydere 
med stok eller rollator

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.

Igen i år blev det en fantastisk dag da sommer-
festen blev afviklet i Munkevænget. En ekstra stor 
glæde i år var, at arrangementet kunne afvikles i 
samarbejde med Priorvej/Bispeløkken - et samar-
bejde, som de i Munkevænget håber vil fortsætte, 
oplyser afdelingsformand Anne Dorthe Larsen.

- Samtidig håber vi, at det kan udvides til mere 
end ”blot” sommerfesten, og at også Sanddalspar-
ken kan finde vej til et større samarbejdes sam-
men med os andre.

Spredt over hele eftermiddagen har der været om-
kring 150 fremmødte deltagere til sommerfesten, 
hvilket viser, at det er en god og populær tradi-
tion, der afvikles hvert år i sensommeren.

- Der var hygge med lækker kage, pølsevogn og det 
hele blev sluttet af med et stort lotteri. Vi havde 
fået samlet rigtig mange fine sponsorgaver ind, og 
siger i den anledning, stor tak til alle de glade gi-
vere, som jo er med til at styrke det sammenhold, 
vi arbejder for her i kvarteret. 

Alle ture starter v.  Marslevvej 81, og deltagerne 
mødes ude foran, hvor der også er bænke.

Tilmelding er ikke nødvendig, - og hvis du har 
spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Hel-
muth på telefon 5328 1280. 

Det er ALTID gratis at deltage i Gå dig Glad. Tag 
gerne en ven eller nabo med- vel mødt!

Gå dig Glad star ter gåture i 
Byparken mandage kl.  14 .

Længden på gåturen tilpasses gruppen og der vil 
være bænke langs ruten til pauser undervejs. Vi 
går i roligt tempo og venter på hinanden. Folk 
uden gangbesvær er også meget velkomne – vi går 
for hyggens skyld! Efter gåturen drikker vi en kop 
kaffe sammen.

Sommer festen trak godt 
med deltagere
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Zumba og dans for k vinder og kids

Så starter ZUMBA Fitness igen for børn kl. 18.15 og for kvinder 19.15 hver onsdag i Nymarkskolens gym-
nastiksal, sal C ved indgang F.  
  

Vi gentager succesen i Skovparken ved Skovbyhus 
onsdag d. 25. september, så kig forbi. Frem med cyklen 

Der er masser af bevægelse i beboercaféerne i de 
Aktive Boligområder i Svendborg i september. En 
smule regn holdt ikke børn og voksne væk, da Cy-
keltutten og Trafik i Børnehøjde kom på besøg i 
Munkevænget. 

Beboerne fik anledning til en snak med beboer-
konsulenterne over en kop te, mens områdets 
unger fiksede deres cykler og kørte gennem for-
hindringsbanen. I Cykeltuttens mobile værksted 
fik flere hjælp til at få kæden smurt, så de nu kan 
klare efteråret på byens cykelstier. 



25

Særomvisning på 
Forsorg smuseet

Vi leder i øjeblikket efter frivillige særligt i 
Bispeløkken/Priorvej, Munkevænget og Sand-
dalsparken til at byde nye naboer velkommen. 

Vi er rigtig glade for at kunne tage imod endnu en 
ny afdeling i den Boligsociale Helhedsplan. Frem-

De frivillige nabo-ambassadører i Skovparken og 
Elmevænget har taget initiativ til en social og kul-
turel udflugt til Svendborg Museum i efterårsferi-
en. Rundvisningen bliver tilrettelagt af museums-
lederen, så den passer til deltagerne. 

Vi afslutter i fællesskab 
med en historisk inspireret 
frokost på museet. 

Turen er gratis for både 
enlige og familier fra alle 
afdelingerne i Aktive Bo-
ligområder i Svendborg (Abis). Få mere at vide om 
turen eller om nabo-ambassadørerne ved bebo-
erkonsulent Signe Pejstrup, tlf. 2331 8866. Der er 
begrænset antal pladser og tilmelding nødvendig. 

På Hopijob.dk kan du blive klogere på, hvad du selv 
kan gøre for at finde et fritidsjob, komme godt i 
gang og alt det praktiske. 

Er du ung mellem 13-18 år og har du brug for hjælp 
til at skrive en god jobansøgning? Så er Hopijob.dk 
lige noget for dig! 

Mød fritidsjobberne i SAB
 
Mød Ronni Rashid (14 år) og, Mona Ibrahim (14 
år), der har fået fritidsjob som gårdmænds-med-
hjælpere hos SAB med hjælp fra fritidsjob-ambas-
sadøren, Hanne Skov. Ronni og Mona går på Ny-
markskolen i 8. klasse.
  
Som gårdmænds-medhjælpere hjælper de med 
at varetage forskellige praktiske opgaver som at 
holde gården ren, støvsuge kælderen og dele ny-
hedsbreve ud i postkasserne. 

Mona og Ronni er glade for deres fritidsjob, fordi 

det er nemt og sjovt. Ronni har arbejdet fuldtid i 
sommerferien. Han synes, at det er fedt at have et 
fritidsjob, fordi man lærer hvordan et arbejde fun-
gerer, og fordi man kan bruge det til sin fremtid. 

Det er et nemt og sjovt job, jeg har søgt jobbet, 
fordi jeg godt kan lide at arbejde , og så er det dej-
ligt at komme ud og lave noget nyt.  

over kan beboerne på St. Byhavevej, afd. 7, få glæ-
de af vores tilbud, efter at de fuldtalligt stemte ’Ja’ 
ved deres afdelingsmøde torsdag d. 12. september. 

Vi ser frem til d. 24. september, hvor Lyøvej/Stry-
nøvej, afd. 8, får valget ved deres afdelingsmøde. 

Den Bolig sociale 
Helhedsplan vokser

Projekt Fritidsjob
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Formænd stopper
Fire afdelingsformænd har i forbindelse med de 
netop afholdte afdelingsmøder valgt at stoppe, og 
giver nu stafetten videre.
    I afdeling 4 - Brydevej stopper Grethe Hansen 
arbejdet i bestyrelsen, og Yvonne Hansen overta-
ger formandsposten. Yvonne har tidligere siddet i 
afdelingsbestyrelsen.
   I afdeling 9 - Bispeløkken stopper Lars Bassøe 
Neshamar arbejdet i afdelingsbestyrelsen, og Poul 
Erik Hald tager over. Poul Erik har været med i 
bestyrelsen de seneste fire år.
   I afdeling 13 - Sanddalsparken stopper Rita 
Bour-Hil arbejdet i afdelingsbestyrelsen, og Anne 
Jørgensen overtager formandsposten. Anne er et 
kendt ansigt i SAB sammenhæng, idet hun også er 
formand for organisationsbestyrelsen.
   I afdeling 14 - Skovparken stopper Finn Ras-
mussen arbejdet i afdelingsbestyrelsen og Karina 
Frederiksen overtager formandsposten. Finn Ras-
mussen er stadigvæk medlem af Organisationsbe-
styrelsen. Karina har været medlem af afdelings-
bestyrelsen siden 2015.
   Fra redaktionen skal lyde et stort tak for indsat-
sen til de afgående, og et velkommen til de nye.

Et liv uden 
misbrug?
Amfetamin - Kokain -  Hash - Heroin m. m.

Hjælpen er GRATIS og tæt på!
www.behandlingscentersvendborg.dk

- det ER muligt!

Da den travle mand lidt senere på formiddagen af-
leverede hjertestarteren tilbage til varmemester-
kontoret fortalte han, at han via app’en ”Hjerte-
start”, var blevet ledt hen til SAB’s hjertestarter. 
 SAB’s Hjertestarter havde ikke nået at være 
i brug, da Falck allerede var nået frem, da han an-
kom med hjertestarteren.
 Fra redaktionen vil vi lade denne historie 
være en opfordring til, at alle der har en smartpho-
ne, henter og installerer appen ”Hjertestart”. Ap-
pen findes både til iPhone, Android og Windows 
Phone.

Hjertestarteren
varmemesterkontoret

Slotsvængevej

Hjertestarter blev hentet
En mandag formiddag for et par uger siden, sprang 
en mand ud af en bil lige foran varmemesterkonto-
ret på Slotsvængevej. På ganske få sekunder havde 
manden åbnet boksen ind til den hjertestarter, der 
er placeret foran varmemesterkontoret, og efter 
yderligere få sekunder var manden tilbage bag rat-
tet i bilen, hvor han hurtigt var tilbage på Tvedvej 
og kørte mod nord.
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I afdeling 14 Skovparken afhentes der storskrald den 2. fredag i hver måned. 
Næste gang 11. oktober - 8. november og 13. december

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, -

I Frøavlen er det blevet besluttet af fællesterras-
sen på femte sal bliver udskiftet. 

Den gamle terrassebeklædning, der var udført 
med trykimprægneret træ, var hårdt medtaget, og 
bliver nu udskiftet med en hårdttræsbeklædning.

I forbindelse med arbejdet med terrasserne bliver 
der også lavet en forbedret duesikring for at undgå 
at få duer ind under belægningen.

For at mindske/undgå fremtidig vedligehold, så 
har man i forbindelse med arbejdet også valgt at 
beklæde ”sternen” med zink.

Arbejdet, der udføres af den lokale tømrermester 
KJ Tømrer ved Kenneth Jørgensen, som vandt ud-
budet, har lidt ekstra udfordringer og besvær at 
gøre med ved projektet. Alt der skal bruges eller 
fjernes, -  skal nemlig kranes op og ned.

Terras seprojekt på toppen af Frøavlen
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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
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

BANKOSPIL 
Der afholdes bankospil i Skovbyhus 

i salen kl. 18:30 den 14. august. 

Derefter hver onsdag i alle ulige 

uger.

NOTITSER 
DEADLINES
Deadline for næste nummer af SAB-

Nyt er mandag den 9. december 

2019

Deadlines for SAB-Nyt i 2019

Nr. 4 - Mandag den 9. december

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.

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 ind-
tale en telefonisk besked eller sende en mail.


