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Foråret er kommet. Dagene bliver lysere og længere 
- og heldigvis også varmere. Mens jeg skriver dette 
har de færreste af os fået varmeopgørelse, men for-
håbentlig har aconto-opkrævningerne nogenlunde 
dækket det reelle forbrug. Og forhåbentlig har de, 
der har fået varmecheck, kunnet dække det meste 
af ekstraforbruget med den. Heldigvis ser det ud til, 
at prisen på el og naturgas er fladet lidt ud, selvom 
vi ikke er helt tilbage på prisen fra 2021.

Vi har i flere år forhandlet med Svendborg Fjern-
varme om at få fjernvarme i de afdelinger, som vi i 
dag selv producerer varme til. Der har været flere 
modeller i spil, og på et tidspunkt så det ud til, at vi 
kunne blive nødt til at fortsætte som varmeprodu-
cent i mange år endnu, så vi har også arbejdet med 
at finde alternativer til naturgassen. Nu ser det ud 
til, at vi finder en fornuftig løsning, som hænger 
sammen med udrulning af fjernvarme i Østre by-
del. Vi er ikke i mål endnu, men tror på et fornuf-
tigt resultat. Det er endnu for tidligt at sætte tids-
punkt og pris på, hvornår SABs afdelinger i Østre 
bydel kan blive tilsluttet Svendborg Fjernvarme.

Organisationsbestyrelsen arbejder i øjeblikket med 
at opdatere vores strategi. Vi har brugt en lørdag i 
januar på at finde de vigtigste ledetråde med hjælp 
fra Boligselskabernes Landsorganisation (BL). Vi 
vil arbejde videre med indhold og formulering på 
kommende bestyrelsesmøder.

BL indbyder sammen med den Bolig Sociale Hel-
hedsplan til Folkefestival den 6. maj. Det kan man 

læse mere om på s. 14. Det bliver spændende at 
opleve, og jeg håber, at rigtig mange af vores bebo-
ere vil lægge vejen forbi festivalpladsen, og være 
med i fællesskabet. Det er vel og mærke gratis, så 
alle kan være med. Der arbejdes i skrivende stund 
på en løsning med fælles bustransport til og fra 
folkefestivalen.

Desværre har det ikke været muligt at fortsætte vo-
res aftale med Stofa, hvor SABs lejere indtil nu har 
fået en pæn rabat på tv-pakker og bredbånd. Stofa 
har tilbudt nye vilkår og priser, og på den baggrund 
besluttede SABs organisationsbestyrelse at sætte 
leverancen af tv og bredbånd i udbud. I løbet af 
april måned vil de berørte lejere og afdelinger få 
mulighed for at stemme om to tilbud på ekstraordi-
nære afdelingsmøder. Mere herom på s. 8-9. Uan-
set udfaldet af de ekstraordinære afdelingsmøder 
bliver det rart at få en afklaring.

SABs projekt om etablering af et alment bofæl-
lesskab i Vejstrup har været til debat i Fyns Amts 
Avis. Flere beboere i Vejstrup har protesteret og 
argumenteret imod den foreslåede placering. Kom-
munalbestyrelsen i Svendborg Kommune vedtog i 
februar måned at fastholde placeringen, og i SAB 
tror vi fortsat på, at der kan skabes et godt bofælles-
skab med aktive beboere i Vejstrup. Der er etableret 
en selvstændig beboergruppe, som man kan melde 
sig ind i – kontaktoplysningerne kan blandt andet 
findes via Facebook – hvis man kunne tænke sig 
at være tæt på processen – og måske drømmer om 
engang selv at flytte i et alment bofællesskab.

Formandens  
klumme
af anne jørgenSen

NR. 1



Udgiver: 
Svendborg  
Andels-Boligforening 

Bregnegårdshaven 7,  
5700 Svendborg
Tlf: 6221 1976
e-mail: post@sab.dk  
Internet: www.sab.dk

redaktion:
Rikke Fløjborg
Ansvarshavende redaktør
 
Thomas Jeppesen

sabnyt@sab.dk
 
opLag:  
2500 eksemplarer
 
 

kontakt:
Forslag til artikler, læserbreve 
etc. til næste nummer, skal 
fremsendes til redaktionen  
senest mandag d. 12. juni 2023 
– gerne pr. mail til:  
sabnyt@sab.dk  
- eller pr. post til:
SAB. Bregnegårdshaven 7, 
5700 Svendborg
Mrk.: SAB-Nyt

deSign/trYk:
Sille Lisby /  
Jørgen Thomsen Elbo

koLofon

Indhold
4 Kort & Godt
 Fastelavn, påskefrokost og ny svævebane 
 
6 Ny administrator for Bregnegårdens fælleshus
 
7 Nyt fra administrationen
 Nye åbningstider i administrationen, og tilbud   
 om hjælp til individuel ansøgning om varme-  
 check
 
8 Udbud på TV og bredbånd

10 Opgavesider for børn

11 Krydsord og sudoku

12 Ny legeplads ved Marslevvej

14 Folkefestival

15 Aktive Boligområder orienterer
 Naboambassadører og elevcafé

16 Nyttehaver i Skovparken

18 Nyttige oplysninger
  
19 Sådan kontakter du din varmemester

20 Bagsiden
 Fælleshuse i SAB

Fastelavn på Strynøvej/Lyøvej s. 5

Udbud på TV og bredbånd. Læs mere s. 8

Nu er der åbent for individuel ansøgning om 
varmecheck. Se mere s. 7

SAB-Nyt udsendes fire gange 
årligt til alle lejere. 
Gengivelse af artikler er til-
ladt, men kilde skal angives.



 |  S. 4 

BEBOER-
DEMOKRATI

Du kan finde
referater af møder i 

din afdeling på
www.sab.dk

vElKOMMEn 
TIl nyE

BEBOERE

Velkommen til  
57 nye beboere,  
der de seneste 3 

måneder er flyttet 
ind i en af SABs 

boliger.

GodT&KoRT  
I Wiggers Park har man nu 
fået den nye svævebane til 
legepladsen, der blev ved-
taget på afdelingsmødet 
sidste år. Det forlyder, at 
områdets børn er rigtig 
glade for den.

I Wiggers Park er der 
desuden taget initiativ til at 
starte en madklub, og så er 
der til manges glæde star-
tet bankospil i fælleshuset 
Skovly, Wiggers Park 191. 
For yderligere information 
se s. 18 her i bladet, og på 
Facebooksiden ”Venner af 
Skovly”.

SAB-nyt modtager 
indlæg med tak.

Skriv til 
sabnyt@sab.dk  
- så sørger vi  

for resten.

Svævebane, madklub
og banko i Wiggers Park
AfDElIng 20 - WIggERS PARK

Fra venstre er det Sofie, 
Ea og Maria, der har 
taget svævebanen i brug

...og nu bliver det igen tid 
til at grille, og sidde ude på 
bænkene og hygge. I den 
anledning, vil jeg gerne slå 
et slag for, at vi tager hensyn 
til vores kære gårdmænd og 
-kvinder. 

Det kan vi gøre ved at hjæl-
pe hinanden med at stille 
borde og bænke på plads 
på de flisebelagte pladser, 
samt ved at tage vores skrald 
med i skraldespanden når vi 
går. På den måde hjælper vi 
hinanden og gårdmændene, 
så de ikke skal knokle mere 
end de gør i forvejen. Tak-
ker jer alle på forhånd.

Samtidig vil vi i bestyrelsen, 
gerne endnu engang opfor-
dre til, at i melder jer, hvis i 

kunne tænke jer at hjælpe til 
med, at vi kan få hejst flaget 
på mærkedage.

Hermed ønskes alle et skønt 
forår.

Anne Dorthe V. L. Larsen
Formand for bestyrelsen i 
Munkevænget

Foråret står for døren...
AfDElIng 11 - MUnKEvÆngET

NR. 1
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Søndag den 19. februar afholdt 
vi fastelavn på Strynøvej/Lyøvej. 

Der var ikke så mange tilmeldte, 
men det var en rigtig hyggelig 
eftermiddag med kaffe, the, 
saftevand og hjemmebagte 
fastelavnsboller (- de smagte 
skønt Daniel).

Tønderne var fyldt med kara-
meller og appelsiner, og derefter 
var der en slikpose til alle de 
deltagende børn.

Det var en rigtig hyggelig efter-
middag, der var glade børn, og 
det er jo skønt. Det gør vi gerne 
igen.

Bestyrelsen på Strynøvej

Fastelavn på
Strynøvej og Lyøvej 
AfDElIng 8 - STRynØvEJ Og lyØvEJ

Så kom vi til den første forårs-
måned, og det er en dejlig tid. 

Forårsblomsterne pibler op i 
haverne, og snart skal der slås 
græs, og buske skal beskæres.
Afdelingen har 3 trillebører 
man kan låne, og en god plads 
til afklip.

Afdelingen på Solsikkevej hol-
der påskefrokost i Skovbyhus 
lørdag den 15. april 2023 kl. 13. 
Beboerne får omdelt en indby-
delse med menu og tilmelding.

Forårshilsen bestyrelsen
Birgit, Tove, Jonna

Forår og påskefrokost på Solsikkevej
AfDElIng 21 - SOlSIKKEvEJ

Der blev slået katten af
tønden med deltagelse af selv 
de allermindste

Både børn og barnlige sjæle 
havde en hyggelig

eftermiddag

NR. 1
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Skal du bruge et festlokale? Så 
står den nye administrator for 
”Bregnegårdens Fælleshus” klar 
til at tage imod bookningen.

Peder tiltrådte 1. februar som 
administrator, og gik i gang 
med at få dannet sig et overblik 
over huset og dets indhold. Var 
der nogle mangler i forhold til 
det, der skulle være der?
Hvordan fungerede teknikken?
Var der noget, der trængte til en 
udskiftning? O.s.v...

Som den gamle mekaniker 
Peder er, fik han rimeligt hurtigt 
dannet sig et overblik, og gik 
derfra i gang med at løse opga-
ven.

Så pr. 1. marts i år var han klar 
til at ”gå i luften” med udlejnin-
gen af ”Bregnegårdens Fælles-
hus”.

Der var dog nogle, der havde set 
ham arbejde i huset, og havde 
spurgt om de ikke kunne leje 
det allerede i marts måned, og 
selvfølgelig kunne de da det.

Så står du/I og skal bruge et 
festlokale med plads til højest 
50 personer, så tøv ikke med at 
rette henvendelse til Peder.

Kontakt vedr. leje af
festlokalet:
Sven Peder Nielsen
Tlf.: 23 38 93 46
Træffetid: Hver mandag mellem 
kl. 10 og 15

Se desuden samlet oversigt over  
udlejning af fælleshuse i SAB 
på bagsiden af dette nummer af 
SAB-Nyt.

Ny administrator: 
Peder er klar til at 
udleje ”Bregnegårdens 
Fælleshus”

Sven Peder Nielsen er ny ad-
ministrator for ”Bregnegårdens 
Fælleshus”

NR. 1
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InDIvIDUEl AnSØg-
nIng OM
vARMECHECK

SaB opfordrer lejerne 
i nedensstående afde-
linger til at søge om 
varmecheck:

AfDElIngER:
11 munkevænget
12 elmevænget
13 Sanddalsparken
25 Langebakke

ansøgning på
www.varmecheck.dk

AnSØgnIngSfRIST:
fra den 14. marts - 9. 
maj 2023. 

ved brug for hjælp 
kontaktes:

Beboerkonsulent Ben-
te Kjær – 2338 9369 

Økonomisk rådgiver 
Milad Bahadoori – 
2139 9768

Energistyrelsen har åbnet 
for individuel ansøgning om 
varmecheck for dem, der var 
berettigede, men fejlagtigt ikke 
fik checken i august 2022. 

SAB har i starten af 2023 frem-
sendt dokumentation for, at 
boligerne i afdelingerne her til 
højre opvarmes fra et gasfor-
synet værk. SAB har derfor en 
forventning om, at de berørte 
lejere nu kan få varmecheck-
en udbetalt, og SAB opfordrer 
lejerne i de nævnte afdelinger til 
at søge.

HjælP Til ANSøGNiNGeN
Hvis du har problemer med selv 

at søge – for eksempel ved ikke 
at have adgang til internettet – 
tilbyder Den Boligsociale Hel-
hedsplan at være behjælpelig.

KONTAKT VeNliGST:
Beboerkonsulent Bente Kjær – 
2338 9369 eller
Økonomisk rådgiver Milad 
Bahadoori – 2139 9768

HVAd er 
VArMecHecKeN?
Varmechecken er en engangsy-
delse på 6.000,- kr. der udbeta-
les til de borgere i Danmark, der 
er hårdest ramt af de høje priser 
på energi.

Da administrationen efterhån-
den har meget få personlige og 
telefoniske henvendelser torsdag 
eftermiddag er det besluttet, at 

fjerne denne åbningstid  fra og 
med 1. april.
Åbningstiderne er herefter:
Mandag - Fredag kl. 9-12.

Udover disse åbnigstider er 
det muligt at aftale personligt 
fremmøde indenfor normal 
arbejdstid.

Nye åbningstider i 
SABs administration

Åbningstider i administrationen pr. 1. april 2023:

Mandag - fredag kl. 9-12
- samt efter aftale

NR. 1

NYT FRA ADMINISTRATIONEN
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TV og
bredbånd

- Et vigtigt valg

16 af SABs 22 afdelinger – i alt 1.913 lejemål - 
skal efter påske vælge mellem to forskellige 

leverandører af Tv og bredbånd. 
---

Beslutningen træffes på ekstraordinære af-
delingsmøder efter påske – og det er flertal-

let i den enkelte afdeling der bestemmer.

De sidste 7 år har Stofa 
leveret TV og bred-
bånd til et stort flertal af 
lejerne i SAB. Stofa har 
indtil for nyligt været 
den eneste leverandør af 
TV og bredbånd på det 
fibernet, der er etableret 
i hovedparten af SABs 
lejemål. I skrivende 
stund kan Fastspeed 
også levere bredbånd på 
fibernettet. 

Den gældende kontrakt 
med Stofa udløber den 
30. juni 2023, og det er 
baggrunden for, at SABs 
organisationsbestyrelse 
har besluttet at undersø-
ge markedet for TV og 
bredbånd.

”I almene boliger er det 
lejerne, der via beboer-
demokratiet bestemmer, 
hvem der skal levere TV 
og bredbånd i kabler-

ne til boligerne,” siger 
formanden for SABs 
organisationsbestyrelse 
til SAB-Nyt og fort-
sætter, ”Vi ved, at både 
kvalitet, indhold og pris 
spiller en afgørende 
rolle for rigtig mange af 
SABs lejere. Derfor er 
det også helt afgørende, 
at valget bliver truffet på 
et fuldt oplyst grundlag. 
SAB har derfor brugt 
mange ressourcer på at 
gennemføre dette ud-
bud, udarbejde informa-
tionsmateriale til vores 
hjemmeside, afholde 
informationsmøder og 
så videre.”

Til at gennemføre ud-
buddet har SAB hyret 
Thomas Brandt-Knud-
sen fra Karobella Råd-
givning. Karobella 
Rådgivning samarbejder 
med Boligselskabernes 

2 hurtige om bredbånd

1.  fibernettet er den almindeli-
ge betegnelse for de kabler, 
der er ført ud i SaBs lejemål. 
fibernettet består af såkald-
te lyslederkabler, hvorigen-
nem signalerne til både tv 
og bredbånd løber.  

2.  Bredbånd kan også leveres 
via mobilnettet via det så-
kaldte 4g/5g netværk. de 
fleste mobilabonnementer 
leveres med datapakker, og 
hos de fleste mobilselskaber 
sælges også abonnementer 
med ubegrænset data.

Valget af TV og bredbånd er vigtigt for rigtig 
mange af SABs lejere

NR. 1
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Landsforening om at gennem-
føre udbud af TV og bredbånds-
løsninger for almene boligaf-
delinger og boligselskaber i 
Danmark.

informationsmøder
Den 20. og 21. marts gennem-
førte SAB fire velbesøgte infor-
mationsmøder, hvor to forskelli-
ge løsninger blev præsenteret.

De to løsninger - fra henholds-
vis Bolignet Århus og Stofa 
– blev gennemgået, og der var 
mulighed for at stille uddybende 
spørgsmål. 

Datoer for de 
ekstraordinære
afdelingsmøder

ekstraordinære afdelingsmøder
De ekstraordinære afdelings-
møder afholdes efter påske – 
mellem den 11. og den 24. april. 
Du kan se i skemaet til højre, 
hvornår der er ekstraordinært 
møde i din afdeling.

En gennemgang af de to tilbud er 
lagt online på SABs hjemmeside 
www.sab.dk. De beboere, der 
ikke har mulighed for at tilgå 
materialet via internettet kan be-
søge SABs kontor, og få udleveret 
en papirkopi.

Sammen med indkaldelserne 
til de ekstraordinære afdelings-
møder omdeles endvidere en 
oversigt, hvor de to tilbud sam-
menlignes.

”I almene boliger er det lejerne, der 
via beboerdemokratiet bestemmer, 
hvem der skal levere TV og bred-
bånd i kablerne til boligerne, og vi 
ved , at både kvalitet, indhold og 
pris spiller en afgørende rolle for 
rigtig mange af SABs lejere.” 
Anne Jørgensen, formand for SABs
organisationsbestyrelse

Afdeling dato og tidspunkt Adresse

1 Tirsdag 11/4 kl. 17 Fælleshuset i Bregne-
gårdsparken

5-6 Mandag 24/4 kl. 19 Fælleslok. Glentevej

7 Torsdag 13/4 kl. 17 Lyøvej

8 Torsdag 13/4 kl. 18 Lyøvej

9 Mandag 17/4 kl. 17 Skovbyhus

10-17 Tirsdag 11/4 kl. 18 Fælleshuset i Bregne-
gårdsparken

11 Mandag 17/4 kl. 18 Skovbyhus

13 Mandag 17/4 kl. 19 Skovbyhus

14 Tirsdag 18/4 kl. 17 Skovbyhus

15 Torsdag 13/4 kl. 19 Lyøvej

18 Onsdag 19/4 kl. 17 Fælleshuset i Bregne-
gårdsparken

19 Torsdag 20/4 kl. 17 Skovly

20 Torsdag 20/4 kl. 18 Skovly

21 Tirsdag 18/4 kl. 18 Skovbyhus
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SJOV FOR BØRN
Pssst - løsninger på side 19
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Ny legeplads ved
Marslevvej
Her skal der være plads 
til alle - også de voksne

Skovparken får en ny og spændende 
legeplads! Det er børnene, der har 
planlagt, hvad der skal indgå, og de 
har via leg og gode snakke fundet 
ud af, hvad der skal være på den nye 
legeplads. Blandt andet klatrestativer, 
trampoliner, gynger, karruseller og 
så selvfølgelig plads til alle - også de 
voksne!

Som en del af Infra-
strukturplanen er der 
sat midler af til en 
ny stor legeplads ved 
Marslevvej, der skal 
afløse den eksisterende 
legeplads, som er ved at 
være udslidt. 

Udgangspunktet for 
etableringen af den 
nye legeplads er, at det 
ikke er tilstrækkeligt at 
udvælge legeredskaber 

fra et legepladskatalog, 
og så placere dem på 
en græsplæne. Det er 
nemlig ikke legered-
skaberne i sig selv, der 
får en legeplads til at 
fungere, men derimod 
samspillet mellem de 
forskellige legeelemen-
ter, borde-bænkesæt-
tene, og de små kroge, 
hvor man kan trække 
sig lidt tilbage, og se på 
det der sker.

Der var fint fremmøde til workshoppen om 
legepladsen – vi siger tak til alle der deltog. 
På billedet ses børnene sammen med
beboerkonsulent Bente Kjær.

Udsnit af børnenes tegninger fra de to workshops.
Flere billeder af de ting, der blev produceret kan ses på www.sab.dk

NR. 1
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For at sikre, at lege-
pladsen bliver en del af 
børnenes daglige liv, har 
børnene selv haft indfly-
delse på, hvilke legered-
skaber der skal være på 
legepladsen. Derfor blev 
der i løbet af januar af-
holdt to workshops med 
børn fra Skovparken i 
alderen 8-12 år.

Kunstner Luise Midt-
gaard var med til at 
skabe rammerne for 
møderne og der blev 
produceret tegninger, 
bygget sandslotte, snak-
ket regler og navngiv-
ning. Billeder af de ting, 
der blev produceret kan 
ses på www.sab.dk.

Samtidig med anlægget 
af legepladsen sikres der 
plads til 45 biler på en 
ny p-plads, der kommer 
til at ligge ud til Mars-
levvej. 

Hele området forbindes 
med nye stier, lys og 
bænke – så det altid vil 
være trygt at færdes der.

fakta 
anlægget af legepladsen er en del 
af den infrastrukturplan, der i 2022 
blev vedtaget af lejerne i Skovpar-
ken, og som tilfører området 42 
mio. kr. til forbedring af veje, stier, 
legepladser, samt etablering af nyt-
tehaver, terrasser og et nyt torv.

anlægget af legepladsen forventes 
at gå i gang inden sommerferien og 
afsluttet senest i september.

Navnet på legepladsen er vigtigt – ellers ved man jo 
ikke hvor man skal mødes! Der er endnu ikke fundet det 
helt rigtige navn, og derfor vil der blive afholdt en kon-
kurrence imens byggeriet af legepladsen står på.

NR. 1
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FOLKEFESTIVAL 

LØRDAG D. 6. MAJ
KL. 11.00 - 19.00 I JÆGERMARKEN

Vi samles i Svendborg

KOM OG HØR...
Danser med piger

Talk m. Borgmester
Bo Hansen

og flere!

VI MØDES TIL...
Banko

Langt kagebord
Kreative workshops

og meget mere!

DET FOR UNGE...
Escaperoom

Basket 
Fodbold

og andet fedt!

 

Vil du hjælpe til som frivillig?
Bag kage, server kaffe, tøm skraldespande, byd velkommen og meget mere...
Der er både store og små opgaver - du vælger selv hvad du vil hjælpe med.

Kontakt beboerkonsulent Signe på tlf. 2331 8866 

DET ER GRATIS, OG DET ER FOR ALLE !

NR. 1
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BYD VELKOMMEN TIL DINE NYE NABOER
Bliv en del af teamet af naboambassadører, der byder nye beboere velkommen. Som frivillig ambassadør for
dit område er din vigtigste opgave, at nye beboere får en varm velkomst og en god start i området. Kom og
mød to af naboambassadørerne hver torsdag kl. 15-17 i Skovbyhus, hvor de ses til en snak, strikketøj og andet

i fællesskab med andre beboere. Ambassadørerne er også med til at planlægge events i boligområderne.
 

”Jeg kan mærke, det gør en stor forskel. Alle er glade, og jeg bliver altid mødt med et kæmpe smil. 
Det betyder også en kæmpe forskel for mig, at jeg ved, jeg gør folk glade."

- Mette, tidligere naboambassadør i Skovparken

Vil du også være med? 
Der mangler særligt ambassadører fra Munkevænget, Strynøvej/Lyøvej og St. Byhavevej.

Kontakt koordinator Signe Pejstrup på tlf. 2331 8866 eller læs mere på www.abis.dk/naboskab

NR. 1
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Med fokus på 
det spiselige og 
de brede
fællesskaber skal 
nyttehaverne 
være et
stemningsfuldt 
supplement til 
det at bo i
Skovparken.

Planen er, at de første
12 nyttehaver i Skovparken 

etableres inden sommer 
---

Hver have bliver på 28 m2 
omkranset af hække, og med 
fælles opholdsareal i midten

Hvorfor skulle det nu 
være en god ide at an-
lægge nyttehaver midt 
i Skovparken vil nogen 
måske spørge.

Ideen med at anlægge 
nyttehaver ved om-
rådet omkring bål-
pladsen er at skabe et 
synligt og livligt sted 
imellem boligblok-
kene. Et sted, hvor 
der det meste af året 
sker noget; der høstes, 
luges eller drikkes en 

kop kaffe imellem de 
lave hække. Med fokus 
på det spiselige og de 
brede fællesskaber 
skal haverne være et 
stemningsfuldt sup-
plement til det at bo i 
Skovparken. 

Der har været afholdt 
et åbent interessemøde 
i januar i Skovbyhus. 
Her fortalte Mikael 
Lund fra Praktisk 
Økologi om, hvordan 
man dyrker og holder 

Liv og fællesskab
Nyttehaver midt i Skovparken

Fællesskabet om nyttehaverne kan en masse, og det er håbet, at det vil komme 
til at inkludere alle: enlige, familier, unge, gamle m.fl.

NR. 1
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nyttehaver og - måske 
allervigtigst - hvilke 
aktiviteter og fælles-
skaber man kan samle 
sig omkring. Der var 
en god og entusiastisk 
stemning, og de knap 
20 fremmødte havde 
masser af ideer og 
spørgsmål.

Den 7. marts blev der 
så afholdt et opføl-
gende møde, hvor 
beboerne fik sat gang i 
planlægningen, hvilket 
bl.a. betyder, at de 
første haver etableres 
inden sommer.

Området vil være 
åbent for alle, og 
nyttehaverne er tænkt 
som små haver på 
28 m2, omkranset af 
hække, og med fælles 
opholdsareal i midten. 

I den færdige nytteha-
veplan er der i alt ca. 
27 haver. Inden længe 
vil de første hække bli-
ve sat, og jorden tilført 
et rigt muldlag. I første 
omgang etableres 12 
nyttehaver.

Lige nu arbejder be-
boerne sammen med 

Beboerkonsulent Ben-
te Kjær på et fornuftigt 
regelsæt, og en aktivi-
tetskalender, der sikrer 
det gode fællesskab. 

Dels skal der være ak-
tiviteter over året, som 
er åbne for alle bebo-
ere, men der skal også 
sikres fælles opbak-
ning til de regler, der 
gælder for dyrkningen 
af haverne og fælles-
arealerne.

Udover at få lavet 
rammerne omkring 
fællesskabet, skal den 

gruppe beboere, der er 
tilknyttet de første 12 
haver nu snart i gang 
med at dyrke jorden. 

Der er på denne side 
af sommeren desvær-
re ikke mulighed for 
at etablere flere ha-
ver end de 12, der er 
planlagt. Men hvis en 
nyttehave er noget for 
dig, så fortvivl ikke, 
for det er ikke for sent 
at få sig en have.

Hvis du vil vide mere 
så ring til Bente Kjær 
på tlf. 2338 9369.

Kort med markering af, hvor nyttehaverne bliver placeret i Skovparken

der er altid en som 
kan hjælpe

man er flere om de 
drøje opgaver

der er nogen at
spørge til råds

man kan dele frø og 
redskaber

man kan dele
haveglæden

Hvis du vil vide mere 
så ring til Bente Kjær 
på tlf. 2338 9369.

fælles-
skab om 
nyttehaver

NR. 1
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Svendborg Andels-Boligforening 
Tlf. 6221 1976 

ÅBnIngSTIDER:   
Mandag - fredag 9.00 - 12.00
(samt efter aftale)

Notitser
DEADlInES
Deadline for næste nummer af 
SAB-Nyt er:
Nr. 2 - Mandag den 12. juni

deadlines for SAB-Nyt i resten 
af 2023:
Nr. 3 - Mandag den 25. september
Nr. 4 - Mandag den 4. december

BAnKOSPIl
Bankospil i fælleshuset Skovly, 
Wiggers Park 191. Den første tirs-
dag i måneden kl. 18.30 - dørene 
åbner kl. 17:30.

For yderligere information se 
venligst Facebooksiden ”Venner 
af Skovly”.

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  ....................8033 0610
Børnetelefonen  ............3555 5555

HJERTESTARTERE
Fælleshuset i Wiggers Park
Fælleshuset i Sofielund
Fælleshuset i Bregnegården
Skovbyhus
På Brydevej og på Glentevej
Varmemesterkontoret på 
Slotsvængevej
Varmemesterkontoret på 
Solsikkevej 77A

vAgT-TElEfOn
Boligforeningens vagttelefon kan
benyttes udenfor normal arbejds-
tid. Ring 62 21 19 76 og tryk 1 for 
akuthjælp. Du bliver nu omstillet 
til vagttelefonen - pt. Midtfyns 
Totalservice.

Sydfyns Låseservice
Låsesmedens vagt  .......6220 2828

Nyttige
Oplysninger

NR. 1
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TEAM 1
Varmemester:
Verner Hansen
Mail: vrm1@sab.dk

 1 Nylandsvej
 3 Rødeledsvej
 4 Brydevej
 5 Glentevej - Blokke
 6 Glentevej - Huse
 10 Struebjerg
17  Svendborg Bo
 18 Bregnegården
 19 Søsterhaven
 20 Wiggers Park
 22 Sofielund

Kontortid
Wiggers Park 10:
Mandag kl. 9 - 10
Glentevej:
Onsdag kl. 9 - 9.30
Bregnegårdsparken 27:
Torsdag kl. 9 - 10 

TEAM 2
Varmemester:
Ulrik Siehr
Mail: vrm2@sab.dk

 7 St. Byhavevej
 8 Strynøvej og Lyøvej
 9 Bispeløkken og Priorvej
 11 Munkevænget
 12 Elmevænget
 13 Sanddalsparken
 15 Hjortøvænge
 23  Trollemosen/højen, Kvistv., 

Gl. Skårupv., og Frøavlen
 25 Langebakke 

Kontortid
Slotsvængevej 5:
Mandag kl. 9 - 10
Torsdag kl. 9 - 10 

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

 14  Skovparken (Ørbækvej, 
St. Byhavevej, Byparken, 
Marslevvej & Byskoven)

 21 Solsikkevej

Kontortid
Byskoven 12:
Mandag til fredag kl. 9 - 10
Mandag tillige kl. 15.30 – 17

Ring 6221 1976 – tryk 3 for kontakt til varmemester efter- 
fulgt af 1, 2 eller 3, afhængig af hvilken afdeling du bor i  
– se tabellen nedenfor.  
Varmemestrene har telefontid alle hverdage kl. 9-9.30. 
Udenfor træffetiden kan du altid indtale en telefonisk be-
sked eller sende en mail.

Sådan får du fat i din 
varmemester

Løsninger -
Sudoku og
Sjov for børn
FRA SIdE 10-11

NR. 1
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Udlejning af
FælleSHUSe i SAB

SKOVByHUS,
ByPArKeN 44 

Antal pladser: 80 stk.

PRISER FOR LEJE AF SAL:

Bestillingsgebyr: 500 kr.
Depositum: 1.000 kr. 

WEEKEND
Pris for beboere i afd. 14+21: 
1.900 kr.
Pris for øvrige lejere i SAB: 
2.400 kr.

HVERDAGE
Pris for beboere i afd. 14+21: 
900 kr.
Pris for øvrige lejere i SAB: 
1.400 kr.

KONTAKT VEDRØRENDE 
UDLEJNING:
Husbestyrer: Trine Vilhelmsen.

Træffetid: Mandag og fredag kl. 
9-10 på tlf. 23 38 93 56.

SKOVly,
WiGGerS PArK 189

Antal pladser: 80 stk.

PRISER FOR LEJE:

SAL MED KØKKEN
Pris for beboere: 1.800 kr.
Pris for øvrige: 3.000 kr.
Depositum: 500 kr.

KÆLDER
Pris for beboere: 200 kr.
Depositum: 250 kr.

GÆSTEVÆRELSE
Pris pr. person/døgn:
Beboere i Wiggers Park: 100 kr.
Øvrige: 150 kr.

KONTAKT VEDRØRENDE 
UDLEJNING:
Bestyrer: Brian Petersen.

Træffetid: Torsdag k1. 16-17 på 
tlf. 40 40 69 89.

FælleSHUSeT,
BreGNeGÅrdSPArKeN 16

Antal pladser: 50 stk.

PRISER FOR LEJE AF SAL:

Depositum: 500 kr.

1 DAGS LEJE:
Pris (ens for alle): 700 kr.

2 DAGES LEJE:
Pris for beboere: 900 kr.
Pris for øvrige: 1.300 kr.

TILLÆG FOR EKSTRA DAG 
UDOVER 2:
Pris (ens for alle): 200 kr.

KONTAKT VEDRØRENDE 
UDLEJNING:
Administrator: Svend Peder 
Nielsen.
Træffetid: Mandag kl. 10-15 på 
tlf. 23 38 93 46. 

NR. 1


