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Her, hvor efteråret så småt tager over med regn og 
rusk, kan vi glæde os over, at vi har haft en lang og 
varm sommer. Varmen ville vi måske gerne have 
gemt lidt af til nu, hvor vi nok er lidt forsigtige med 
at sætte for meget af den dyre varme på i vores 
boliger. Nogen har fået varmecheck - andre har 
ikke - men selv 6.000 kr kan ikke opveje ekstraud-
gifterne til el og varme for de fleste af os. Forhå-
bentlig falder priserne igen indenfor en overskuelig 
fremtid, så vi ikke kommer til at se for voldsomme 
konsekvenser af inflationen, men vi må nok alle 
”spænde livremmen ind”, som Poul Schlüter sagde 
i sin tid. Du kan i den forbindelse få gode råd til at 
spare på varmen på side 6-7.

Ligesom vi i privathusholdningen skal finde måder 
at spare energi på, skal vi også i vores afdelinger 
være opmærksomme på, om vi kan spare på el og 
varme. Mange steder har man allerede LED-lys på 
fællesarealer og i opgange, så måske er der ikke 
meget at hente der, men lidt har også ret.

SAB er desuden i gang med at undersøge mulig-
hederne for at etablere en bæredygtig varmeforsy-
ning, der kan erstatte gasopvarmningen af SABs 
1.500 lejligheder i Østre bydel. Det kan du læse 
mere om på side 8.

Vi er ved at være der, hvor der skal forhandles nye 
aftaler om levering af TV og internet. I første om-
gang forhandler administrationen med Stofa, som 
leverer til langt hovedparten af SABs lejemål. Der 
er dog regler om, at andre leverandører skal kunne 
levere på fiber-nettet, så en form for konkurrence 
om at levere til SABs lejere vil der komme. Det 
kommer der meget mere information om senere.

Vi er i skrivende stund ved at være igennem årets 
afdelingsmøder. Tusind tak til alle, der mødte op og 
gav deres mening til kende - og ikke mindst tak til 
dem, der stillede op til valg til afdelingsbestyrelser-
ne. I er vigtige spillere i beboerdemokratiet, og gør 
en stor ulønnet indsats til alles bedste.

Organisationsbestyrelsen planlægger som noget nyt 
at holde et møde, hvor vi vil invitere alle nyvalgte 
til en snak om deres roller og forventninger, og de 
rammer, der er for vores arbejde. Håber alle nyvalg-
te vil prioritere at deltage.

På repræsentantskabsmødet i foråret blev der ved-
taget et forslag om, at der skal kigges på eventuel 
mulighed for, at børnefamilier kan få fortrinsret 
til ledige lejligheder med tre eller flere rum. Det 
forslag vil vi tage med til kommunen i efteråret, 
hvor vi skal forhandle om en fælles anvisnings- og 
udlejningsaftale for hele kommunen, og på vores 
styringsdialogmøde med kommunen her i oktober.

I midten af september måned opstod der tvivl om 
den kommunale opbakning til planerne om at 
etablere et alment bofællesskab i Vejstrup. Dette 
projekt var nemlig med i sparekataloget for 2023 – 
2026. Fredag den 23. september kunne vi dog ånde 
lettet op, idet en enig kommunalbestyrelse indgik et 
budgetforlig, hvor projektet heldigvis videreføres. 
Det er vi naturligvis rigtigt godt tilfredse med.

Vi afventer også, om det bliver SAB, der får lov 
til at bygge nyt plejehjem i Tankefuld. Svendborg 
Kommune ventes at træffe beslutning herom på et 
møde i kommunalbestyrelsen i starten af november 
måned.

Formandens  
klumme
AF ANNE JØRGENsEN

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

NR. 3



 |   |  S. 4 S. 5 

Sommerfest
Så fantastisk, at vi endelig kun-
ne holde sommerfest igen. Vi 
havde en virkelig skøn dag, med 
rigtig mange besøg. 
Vi glæder os så meget over, 
at Sanddalsparken er med i 
sommerfesten til næste år. Det 
kan kun blive super godt.

Juleklip
Vi vil lige benytte lejligheden til 
at reklamere for vores juleklip. 
Den 26/11 og 10/12 - begge 
dage er lørdage - vil vi åbne 
nede i pavillonen, hvor der vil 
blive julehygget. Der vil komme 
opslag op om dette senere, men 
sæt allerede nu et stort kryds i 
kalenderen de dage.

Naboambassadør
Skulle der sidde nogen derude, 
som kunne tænke sig at blive 
naboambassadør, så tag endelig 
kontakt til formanden, som så 
vil være behjælpelig med info.

I ønskes alle et skønt efterår.
På vegne af bestyrelsen
Anne Dorthe V. Larsen

Sommerfest og juleklip i Munkevænget
afdeling 11

Hilsen fra bestyrelsen i SABs afdeling 11 - Munkevænget

BeBOeR-
deMOKRaTi

Du kan finde
referater af møder 
i din afdeling på 

www.sab.dk

VelKOMMen 
Til nye  

BeBOeRe
 

Vi siger  
velkommen til  
26 nye beboere,  
der de seneste 3 

måneder er flyttet 
ind i en af SABs 

boliger.

GOdT&KORT  
RÅDGIVNING
Du kan spørge den økono-
miske rådgiver om alt ved-
rørende din privatøkonomi. 
Nogle spørgsmål kan klares 
ved en enkelt samtale, mens 
andre vil kræve flere møder. 
Eventuelt også med din 
bank, kommunen, SKAT og 
boligselskabet afhængig af 
hvad du har brug for.

HUSLEJE
Hvis du ikke kan betale 
husleje, så kontakt straks 
den økonomiske rådgiver, 
som vil hjælpe dig med at 
få overblik over dine mulig-
heder, så du kan blive i din 
bolig. 

Den økonomiske rådgiver 
kan i nogle tilfælde kontakte 
dig, hvis du igennem længe-
re tid har været bagud med 
din husleje eller ikke har be-
talt husleje i flere måneder.

HENVENDELSE
Den økonomiske rådgiver 
har kontor i Anemonen, By-
parken 40 st. th., men sidder 
også i Jægermarken 44 st. 
tv. eller i pavillonen Munke-
vænget 6A efter aftale. 
Du er altid velkommen til 
at kigge forbi Anemonen 
i Byparken, og se om den 
økonomiske rådgiver har 
tid. Ellers kan du ringe på 
tlf. 2139 9768 og lave en 
personlig aftale, så du ikke 
går forgæves.

SaB-nyt modtager 
indlæg med tak.

Skriv til 
sabnyt@sab.dk  
- så sørger vi  

for resten.

Glentevej fortsætter sin tradi-
tion med gadeloppemarked, 
som i år blev afholdt lørdag den 
27. august 2022. 
Denne gang havde vi valgt at 
afholde loppemarkedet sammen 

med vores naboveje, Mågevej og 
Fruerskovvej.
Selvom der var varslet regn og 
skybrud, viste vejret sig fra sin 
bedre side med tørvejr, og af og 
til lidt solskin.

Det var en rigtig hyggelig dag 
sammen med naboer, genboer, 
nye bekendtskaber og mange 
besøgende.

Økonomisk rådgivning
afdeling 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Milad Bahadori hjælper med økonomisk rådgivning

Loppemarked på Glentevej
afdeling 5 Og 6

Infrastrukturplanen for 
SABs afdeling 14 – Skov-
parken er nu blevet endeligt 
godkendt kommunalt.

Den ambitiøse plan for 
områdets infrastrukturplan 
forventes derfor realiseret i 
perioden 2023-2025.

Infrastrukturplan i Skovparken
afdeling 14

“Nabopose”, der udleveres af 
naboambassadørerne til nye 
beboere i boligområdet
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Udover at iføre sig uldne sok-
ker, sutsko, langt undertøj og en 
sweater, er der en række andre 
ting du kan gøre for at spare på 
den dyre varme. Læs med her.

SæNK
tEmpERAtUREN
Skru permanent ned for stue-
temperaturen - gerne til 19/20 
grader. For hver grad du skruer 
ned, sparer du ca. 5 % på var-
meregningen.

BRUG ALLE RADIAtORER
Stil alle termostater på samme 

temperatur i stedet for at lade en 
enkelt trække læsset – det giver 
varmespild og er uøkonomisk. 
Stil termostaten på 2-3 i de rum, 
hvor du vil have det varmt. Så er 
der fuld gennemstrømning, og 
termostaterne kan stadig reage-
re på f.eks. solindfald.

SmÅ JUStERINGER GøR EN 
fORSKEL
Kan du leve med lavere tempe-
raturer, når du sover, eller når 
du ikke er hjemme, kan du med 
fordel skrue 2-3 grader ned på 
de tidspunkter. På den måde 

kan du spare cirka 10 % af dit 
varmeforbrug i den periode, 
hvor der er skruet ned.

HOLD tEmpERAtUREN 
OVER 16 GRADER
Har du rum, du sjældent 
bruger? Her kan du sænke tem-
peraturen ned til 16-18 °C. Der 
bør aldrig være koldere end 16 
grader, da det øger risikoen for 
fugt og skimmel. Husk at lukke 
døren til de pågældende rum, 
så radiatoren ikke kommer på 
overarbejde i resten af boligen.

SpAR pÅ DEt VARmE VAND
Ca. 30 % af den samlede varme-
regning går til opvarmning af 
det varme brugsvand. Skær ned 
på de lange bade, og klar opva-
sken i en vaskebalje, fremfor at 
lade vandhanen løbe.

SLUK fOR VARmEN, NÅR 
DU LUftER UD
Det er meget vigtigt at lufte ud – 
også når frosten bider udenfor. 
Luft ud 5-10 minutter af gangen 
– gerne med gennemtræk. Men 

husk at slukke for radiatoren, 
når du åbner vinduerne. Hvis 
du ikke gør det, går radiatoren 
i gang med at varme på højeste 
gear, og det koster dyrt.

tERmOStAtER
Termostat og radiator skal sidde 
frit – og må ikke være dækket af 
hverken gardiner eller møbler. 
Termostaten skal være i stand 
til at mærke rumtemperaturen, 
og radiatoren skal frit kunne 
”aflevere” varmen til luften i 
rummet.
Du bør teste termostaterne 
minimum 1 gang om året. Skru 
først helt op for varmen. Et par 
timer senere skal radiatoren 
være brandvarm. Sluk derefter 
for radiatoren, der efterfølgende 
skal blive helt kold. Er den 
ikke det, er termostaten defekt. 
Kontakt din varmemester med 
henblik på udskiftning.

Varmemesteren kan også hjæl-
pe, hvis du har spørgsmål til, 
hvordan dine termostater skal 
indstilles.

Prisen på energi – og særligt gas – er firedoblet i 
2022. Det betyder store stigninger i varmeregnin-
gen for mange af SABs beboere, og derfor bringer 
SAB-Nyt her en række gode råd til, hvad man 
selv kan gøre for at spare på varmen - og samtidig
undgå fugt og skimmel.

Spar på varmen
- men pas på skimmel!

Pas på
skimmel
svamp!
”vi er hos sAB meget 
opmærksomme på, 
at det kan give bed-
re vækstbetingelser 
for skimmelsvamp, at 
folk på grund af ener-
gikrisen skruer ned 
for varmen”, fortæl-
ler inspektør karsten 
Brandt.

”Grundet de stigende 
energipriser er det 
fornuftigt at spare på 
varme, el og vand, 
men det er vigtigt at 
finde en god balance 
og sikre, at der stadig 
er en ordentlig tem-
peratur og et godt 
indeklima i ens bolig. 
selv om man skruer 
lidt ned”, siger han.

SaB
tilbyder 
”vi står midt i en 
energikrise, og vi ved 
der er lejere, der har 
svært ved at betale 
deres varmeregning” 
siger direktør Thomas 
Jeppesen.

Derfor har sAB ne-
denstående tilbud:

Du kan indbetale 
ekstra aconto varme 
– og på den måde 
forhåbentlig undgå 
en stor efterregning 
næste år. Du skal blot 
rette henvendelse til 
sABs administration, 
så aftaler vi, hvor 
meget ekstra du kan 
betale.

Når varmeregningen 
kommer i april 2023 
tilbyder sAB desuden 
mulighed for at få be-
talingen delt ud over 
3 rater (for beløb, der 
overstiger 1.000 kr.).

Undgå skimmelsvamp 

1. Hold boligen tør

2. sørg for at lufte godt 
ud og lave gennemtræk 
fem til ti minutter flere 
gange om dagen

3. vær særligt opmærk-
som på udluftning af 
badeværelset og i køk-
kenet, når du har været 
under bruseren eller lavet 
mad

Test om dit vindue er tæt ved 
at åbne vinduet og sætte en 

papirstrimmel i klemme mel-
lem vinduet og karmen,. Luk 
så vinduet igen. Træk strimlen 
ind mod dig selv. Hvis strimlen 
yder meget modstand, og måske 
endda går i stykker, når du river, 
er vinduet tæt. Smutter den 
derimod ud meget let, slutter dit 
vindue ikke tæt nok til karmen. 
og du får derfor nemt kulde og 
træk i din bolig. Læg et tæppe 
el.lign. for vinduer og døre, hvor 
det trækker. Den bedste løsning 
er dog at få monteret nye tæt-
ningslister.

test selv
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En varmepumpe, der kører på 
luft, spilde- eller drikkevand, el-
kedler i en kombination med en 
akkumuleringstank, eller måske 
omstilling af det eksisterende 
produktionsapparat til biogas.  

Ovenstående kunne være 
eksempler på bæredygtige mu-
ligheder, der netop nu under-
søges for at erstatte gasopvarm-
ningen for SABs 1.500 lejemål i 
Svendborgs Østre bydel. 

SAB har nemlig truffet afta-
le med en rådgiver, der skal 
undersøge mulighederne for at 
etablere en bæredygtig varme-
forsyning til SABs 1.500 lejlig-
heder i Østre bydel. Bæredygtig 
betyder i denne sammenhæng, 
at løsningen både skal være 
grøn, økonomisk fordelagtig (i 
forhold til den nuværende gas-
løsning), samt være overkom-

melig og lovlig for et boligsel-
skab som SAB at drifte.

Det er aftalt med rådgiveren, at 
der udarbejdes en rapport, der 
skal ligge klar senest ved ud-
gangen af 2022. Rapporten skal 
foreligges SABs organisations-
bestyrelse, der skal træffe den 
endelige afgørelse omkring den 
fremtidige varmeforsyning for 
SABs lejemål i Østre bydel.

Berørte afdelinger i SAB
(antal lejemål i parantes):
Afd 7 St. Byhavevej (100)
Afd 8 Strynøvej/Lyøvej (170)
Afd 9 Bispeløkken/Priorvej (94)
Afd 11 Munkevænget (96)
Afd 12 Elmevænget (52)
Afd 13 Sanddalsparken (148)
Afd 14 Skovparken (757)
Afd 15 Hjortøvænge (18)
Afd 21 Solsikkevej (54)
I alt 1.489 lejemål

SABs rådgiver undersøger 
muligheder for at etablere grøn 
varmeforsyning

SAB undersøger
grønne alternativer til
opvarmning med gas

Nyt fra SABs driftspersonale, der 
hver dag arbejder med beboer-

service, drift og vedligehold i alle 
SABs 22 afdelinger

LEGEpLADS-
INSpEKtION
Sikkerhed på legeplad-
serne er et område SAB 
har stort fokus på. Der-
for sørger driftsperso-
nalet for at gennemføre 
tjek af alle legepladser 
en gang ugentligt, større 
gennemgange måned-
ligt samt årlige hovedef-
tersyn. For at opgradere  
SABs kompetencer på 
området er ejendoms-
funktionær Martin 
Olsen blevet certificeret 
legepladsinspektør.

LYSKILDER OG 
SANDLIStER 
Da driften får mange 
spørgsmål vedrørende 
lyskilder og sandlister 
bringer SAB-Nyt her 
endnu engang ret-
ningslinierne:

Lyskilder står du selv 
for at indkøbe og skif-
te. De udleveres kun 
af SAB i helt særlige 
tilfælde, hvor privat 
indkøb af lyskilden 
f.eks. ikke er muligt. 

Sandlister kan udle-
veres af  SAB, hvis du 
ønsker det. Du skal 
selv stå for montering.

NYt ARBEJDStøJ
SABs driftspersona-
le har fået opdateret 
arbejdstøjet, så den nye 
grundfarve på beklæd-
ningen er sort. 

Du står som udgangspunkt selv for at ind-
købe og skifte lyskilder i dit lejemål.

Nyt fra driften

faKTa
sAB har søgt og 
modtaget støtte på 
150.000,- kr. fra den 
såkaldte sMv:Grøn 
pulje til at undersøge 
mulighederne for at 
erstatte gasopvarm-
ning med andre ener-
gikilder. sAB bidrager 
selv med andre 
150.000,- kr. 

sAB har truffet aftale 
med ingeniør Huse, 
der har erfaring med 
fjervarmeproduktion 
og -distribution fra an-
dre lignende projekter.
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Nyt fra 
inspektørafdelingen

Borebiller på
Strynøvej
I forbindelse med 
5-års gennemgangen 
af tagudskiftningen 
på Strynøvej blev der 
desværre konstateret 
angreb af borebiller. 
Der er sammen med 
SABs rådgiver lagt 
en plan for bekæm-
pelse af borebillerne, 
og arbejdet hermed 
er iværksat. Det er 
firmaet Anticimex, der 
står for selve bekæm-
pelsen.

Varmeproblemer 
Langebakke
I forlængelse af var-
meproblemerne i Lan-
gebakke har der været 
gravet op i terræn, og 
der er fundet lækager. 
På nuværende tids-
punkt arbejdes der på 
at få afgjort, hvor me-
get der skal graves op 
for at udbedre proble-

merne, så Langebakke 
kan komme igennem 
vinteren uden varme-
problemer.

maling af frøavlens 
facader 
Arbejdet med at male 
Frøavlens facader er 
afsluttet - der mangler 
kun den sidste gen-
nemgang og opryd-
ning. I forbindelse 
med arbejdet er der 
også udført duesik-
ring.

Nye køkkener i Wig-
gers park, Søsterha-
ven og Hjortøvænge
Udskiftningen af 74 
køkkener i Wiggers 
Park er i den sidste 
fase, og forventes 
afsluttet snarest.
Næste etape bliver 16 
køkkener i Søsterha-
ven og 4 køkkener på 
Hjortøvænge.
I Søsterhaven er nye 

Velux-vinduer en 
del af projektet, og 
arbejdet med udskift-
ningen af disse er gået 
i gang.

Rengøring af
molokker
Der er i samarbejde 
med Boligselskabet 
Sydfyn ingået aftale 
med firmaet HEW om 
rengøring af molokker 
fra foråret 2023.

Kontakt til inspektør 
afdelingen
Har du problemer i 
boligen skal du altid 
kontakte varmemeste-
ren for din afdeling.
Inspektørafdelingen 
kontaktes når:
- Du har spørgsmål 
som varmemesteren 
i afdelingen ikke kan 
besvare.
- Du påtænker at 
udføre ændringer i din 
bolig.

Inspektørerne kan 
kontaktes på mail eller 
ved telefonisk henven-
delse.

Da inspektørerne ofte 
er ude af kontoret er 
der ikke faste træffeti-
der. Du er altid vel-
kommen til at sende 
en mail eller lægge en 
besked på telefonsva-
reren.

Inspektørafdelingen har i denne tid travlt 
med planlægning, forberedelse, afholdelse og 
opfølgning på afdelingsmøder. Samtidig ar-
bejdes der med en lang række projekter, som 

du kan læse et lille udsnit af her

Inspektørafdelingen består af
Karsten Brandt, Rikke Fløjborg

og Thorstein Larsen

For at mindske lugtgener er der 
indgået aftale om rengøring af 
molokker fra foråret 2023

Lofterne på Strynøvej er ble-
vet behandlet for borebiller

I forbindelse med 5-års gennemgangen af 
tagudskiftningen på Strynøvej blev der 
desværre konstateret angreb af borebiller 
- og bekæmpelse er derfor iværksat
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HISTORIEN OM 
BL & ALMENT
BOLIGByGGERI

DEL 4

1993-2022

...fortsat fra sidste nummer

1993 
BYUDVALGEt
En rapport fra det såkaldte Winther-udvalg 
konkluderer i 1985, at der er sket en stigende 
social opdeling på boligerne. Derfor nedsætter 
regeringen i 1993 Byudvalget, som skal ar-
bejde med de problemer, der er fokus på efter 
rapporten fra Winther-udvalget. Opdraget er 
at udvikle modeller for helhedsindsatser, der 
reducerer antallet af socialt udsatte beboere og 
koncentrationen af etniske minoriteter. For at 
finansiere indsatserne, der tæller både boligso-
ciale indsatser og fysiske forbedringer, vedtages 
i 1994 en ny omprioriteringslov.

2002 
fORSLAG Om tVANGSSALG
I januar 2002 nedsætter regeringen et embeds-
mandsudvalg, som skal forberede en lov, der 
skal gøre det muligt for almene beboere at købe 
den bolig, de bor i. Der sås så stor tvivl om 
projektet blandt politikerne, at BL har sagen i 
Højesteret, der med stemmerne fem imod fire 
afgør, at salgsloven ikke er i strid med grund-
lovens ekspropriationsbestemmelse. Loven har 
dog kun medført salg af ganske få boliger.

Erik Bang Boesen skriver fjerde og sidste del i 
serien om det almene boligbyggeri’s historie.

Fremtidens Vollsmose - Arkitema

I serien om BL og det almene
boligbyggeri’s historie er vi nået
til sidste del, der også tager et 
forsigtigt kig på fremtidens almene 
boliger.

Kilde: www.fagbladetboligen.dk

2011 
DEt BREDE 
BOLIGfORLIG
Efter der i flere år har 
været skruet betydeligt 
ned for den politiske 
vilje til at lade Lands-
byggefonden investere 
i nødvendige renove-
ringer, er der i 2011 
opstået en betydelig 
kø af ansøgninger i 
Landsbyggefonden 
til renoveringsstøtte.  
Boligforliget i 2011 
bliver et afgørende 
vendepunkt. Allerede 
i november samme år 
kan Landsbyggefon-
den yde tilskud til en 
samlet renoverings-
ramme på over 10 
milliarder kroner.

2018 
INDSAtS mOD pA-
RALLELSAmfUND
I efteråret 2018 ved-
tager Folketinget en 

række love, som skal 
bekæmpe dannelse 
af det, regeringen 
kalder ghettoer og 
parallelsamfund. Mest 
vidtgående er ved-
tagelsen om, at 60% af 
familieboligerne i 15 
byområder enten skal 
omdannes, sælges eller 
nedrives.

SABs afdeling 14 – 
Skovparken kommer 
som følge af oven-
nævnte parallelsam-
fundslov på listen over 
udsatte boligområder, 
og er også på den se-
neste liste fra 2021. En 
af konsekvenserne ved 
at være på listen er, at 
der på ventelisten til 
en ledig bolig i Sko-
vparken gives fortrin 
til personer, der er i 
arbejde eller under 
videregående uddan-
nelse.

NUtIDENS OG 
fREmtIDENS
ALmENE BOLIGER 
Der er i dag 750 alme-
ne boligorganisationer 
i Danmark – fordelt på 
7.700 afdelinger med 
i alt 550.000 almene 
boliger. 1 million dan-
skere bor alment - sva-
rende til en femtedel 
af befolkningen.

Der er i disse år stort 
fokus på at bringe de 
mange ældre almene 
boliger op til nutidige 
standarder via om-
fattende renoveringer 
- og uden dyre husle-
jestigninger. Herigen-
nem fremtidssikrer 
man boligområderne, 
og nedbringer energi-
forbruget i den eksi-
sterende boligmasse.

Hvis det almene 
boligbyggeri også i 

fremtiden skal kunne-
bidrage aktivt til den 
danske boligmasse, og 
gå foran med at skabe 
attraktive boliger, 
effektive byggeløsnin-
ger, energieffektivitet, 
tilpasning til klima-
forandringer og liv 
mellem boligerne 
kræver det omtanke, 
og det bør ske under 
hensyntagen til sam-
fundsudviklingen.

Tendensen er, at sing-
lerne bliver flere, og at 
de ældre bliver ældre, 
og dermed også flere. 
Det vil derfor give 
mening at sætte særlig 
fokus på bæredygti-
ge boliger til ældre, 
singler og byboere i 
fremtidens almene bo-
liger – både i forhold 
til det bygningsfysiske 
og det sociale.

Eksempel på fremti-
dens almene bolig-
byggeri - her fra FSB 
i Køge Nord Skovby 
- med en bæredyg-
tig boligstruktur og  
-form. Her er boligty-
per til understøttelse 
af en varieret bebo-
ersammensætning, 
fra den enlige til den 
større familie over alle 
generationer.
Peter Kjær Arkitekter.
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Beboerdemokrati i SAB

Afdelingsmøder 2022

SaB-nyt bringer her udvalgte højde-
punkter og beslutninger fra årets af-
delingsmøder.

Hvor SaB-nyt har modtaget afdelings-
bestyrelsens eget referat er det dette 
der bringes.

Afdeling 1 og 3  
Nylandsvej  
(huslejestigning 3,5%) 
og Rødeledsvej  
(huslejestigning 3,5%).
Formand Torben Olsen 
aflagde en fin beretning. 
Der var ingen forslag til 

behandling på mødet, 
og der var genvalg til 
både Erik Rasmussen 
fra Rødeledsvej og 
Dorthe Rasmussen fra 
Nylandsvej.

Afdeling 4
Brydevej
(huslejestigning 5,4%)
I afdeling 4 var der i alt 
4 forslag til behandling. 
Forslagene blev alle 
vedtaget - heriblandt 
forslag om at montere 

bevægelsessensor på ly-
set ved hoveddørene for 
at opnå en besparelse på 
afdelingens elregning. 

Afdeling 5 og 6  
Glentevej Blokke 
(uændret husleje) og 
Glentevej Huse  
(huslejestigning 1,3%).
Lejerne, der deltog på 
afdelingsmødet i afde-
ling 5 og 6 skulle tage 
stilling til 16 forslag, 
hvoraf 4 blev vedtaget:

- Isolering af etagead-
skillelserne i husene.
- Tilladelse til at have 
hund på besøg.
- Ændring af beplant-
ning fra efeu til blom-
strende buske.
- Anskaffelse af stativer 
til skraldespandene ved 
husene - så lågene ikke 
blæser op.
Af indkaldelsen til det
ordinære afdelings-
møde fremgik det, at 
afdelingens hidtidige 
formand Christian yde 
ikke ønskede genvalg. 
Der blev valgt 3 be-
styrelsesmedlemmer 
(heraf 2, der genop-
stillede), og de valgte 
konstituerede sig på 
efterfølgende besty-

fakta 
Der er i løbet af august og septem-
ber afholdt i alt 19 afdelingsmøder 
med deltagelse af beboere, afde-
lingsbestyrelser, medlemmer af or-
ganisationsbestyrelsen, inspektører 
og administrativt personale i sAB.

Beslutningsprotokoller fra
møderne omdeles til lejerne

 i de respektive afdelinger,
og kan desuden læses på

www.sab.dk. 

Forslag til afstemning i 
afdeling 14 - Skovparken

I forbindelse med de fleste afdelingsmøder var 
der spisning og hyggeligt samvær enten før 
eller efter møderne
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relsesmøde således: 
Martin Svendsen, 
- formand. Frederik 
Sakskilde - næstfor-
mand/sekretær. Jette 
S. Exner - kasserer.

Afdeling 7  
St. Byhavevej  
(uændret husleje).
I de sidste måneder 
har afdeling 7 været 
uden bestyrelse, og 
valg af ny afdelings-
bestyrelse var derfor 
et vigtigt punkt på 
dagsordenen for 
mødet. Trods en god 
drøftelse af, hvad det 
indebærer at være 
med i bestyrelsen var 
der ingen, der ønskede 
at stille op, og afde-
lingen vil således være 
uden bestyrelse frem 
til afdelingsmødet 
næste år.

Afdeling 8  
Strynøvej og Lyøvej 
(uændret husleje)
Efter en omgang 
smørrebrød kunne 
mødet gå i gang med 
bestyrelsens beretning 

fremlagt af formand 
Betina Rosenkjær. 
Hun kunne blandt 
andet fortælle om 
arbejdet med biodi-
versitetsprojektet, 
der blev vedtaget på 
sidste års afdelings-
møde. Der var stillet 9 
forslag til behandling 
på mødet, hvoraf de 7 
blev vedtaget. Et af de 
vedtagne forslag om-
handlede montering 
af automatiske døråb-
nere til elevatoren på 
Lyøvej, så døren bliver 
nemmere at åbne for 
gangbesværede og 
kørestolsbrugere.

Afdeling 9  
Bispeløkken og
priorvej  
(huslejestigning 1,2%).
Hele 12 forslag var til 
behandling på mødet 
i afdeling 9. Heraf 
blev de 8 frafaldet, og 
de resterende 4 blev 
vedtaget. Et af de ved-
tagne forslag gør det 
valgfrit om man vil 
have 1 kat og 1 hund, 
eller om man vil have 
2 katte.

Afdeling 10 og 17  
Struebjerg  
(huslejestigning 2,2%) 
og Svendborg Bo  
(huslejestigning 2,4%).
Formand William 
Benton sørgede 
for god afvikling af 
mødet, og styrede 
slagets gang med sik-
ker hånd. Der var in-
gen indkomne forslag 
til behandling, og der 
var genvalg til besty-
relsesmedlem Kurt B. 
Christiansen.

Afdeling 11  
munkevænget 
(uændret husleje).
Referat fra formanden:
Vi havde et rigtig godt 
møde, med en del nye 
ansigter, hvilket var en 
stor glæde for besty-
relsen.
Der kom mange 
emner på bordet. Og 
selvfølgelig kunne det 
heller ikke undgås, at 
varmechecken blev 
diskuteret. Nok især 
fordi ikke en eneste i 

Munkevænget, hvad vi 
kender til, har mod-
taget denne check. 
Mange vil nok glæde 
sig over, at der ar-
bejdes på, at få endnu 
en vaskemaskine i 
begge vaskerier. Og 
vasketiderne ændres 
endnu engang, så der 
fremover vil blive 2 
timer pr. vask. Og så 
fik vi en ekstra supple-
ant til bestyrelsen. En 
ung mand ved navn 
Barry Gaarsmann. Vi i 
bestyrelsen, glæder os 
til samarbejdet.
Endelig kan vi 
meddele, at vi selv-
samme aften, fik den 
fantastiske nyhed, 
at vi til næste år, har 
Sanddalsparken med i 
vores skønne sommer-
fest. Hold nu op, hvor 
vi glæder os til et brag 
af en fest.

Afdeling 12  
Elmevænget  
(uændret husleje).
På afdelingsmødet 
for Elmevænget blev 
det vedtaget at hæve 
prisen for en vask med 
2 kr., samt at etablere 
beplantning der især 
i vinterhalvåret kan 
bryde vinden, og hele 
året være kønt at se på.

Afdeling 13  
Sanddalsparken 
(1,7% huslejestigning 
for både familieboliger 
ældreboliger).
Referat fra formanden: 
Der var 14 husstande 
repræsenteret, og 15 
deltagere.
Inspektør Karsten 
Brandt blev valgt som 
dirigent. Beretnin-
gen blev enstemmigt 
vedtaget efter en debat 
om genvordigheder-
ne i forbindelse med 
renoveringen. Karsten 
lovede at presse på for 
bedre kommunika-
tion, bedre oprydning 
og udbedring af de 
hængepartier, der 
særligt i nr 18 er en 
kilde til frustration for 
beboerne. Det kunne 
være godt med en fest, 
når renoveringen er 
slut.

Forslag, der blev be-
handlet på mødet:
1. Afsæt 50.000 kr i år 
og 100.000 kr de næste 
tre år til projektet i 
marken. Vedtaget med 
24 stemmer for.
2. Forslag om affalds-
spande med affalds-
sortering til legeplad-
ser. Vedtaget med 
forventning om, at der 

findes billigere løsning 
end den i forslaget.
3. Forslag om glasind-
dækning af enderne i 
svalegange i nr. 18 og 
19. Vedtaget.
4. Forslag om gæste-
værelser som erstat-
ning for de nedlagte 
i nr. 18. Besluttet at 
administration og afd.
bestyrelsen skal prøve 
at finde en løsning - 
evt i samarbejde med 
naboafdelingerne.
5. Der blev uddelt 
driftvejledning for 
fuger i vådrum. Be-
boere, der ikke var 
på afdelingsmødet vil 
også få den uddelt.
6. Der kommer en ma-
nual om håndtering 
af de nye vinduer, og 
hvor man skal henven-
de sig, hvis man har 
problemer med dem.
7. Forslag om sam-
arbejde med Mun-
kevænget og Bispe-
løkken/Priorvej om 
sommerfest. Vedtaget.

Der var 5 kandidater 
til afdelingsbesty-
relsen. Valgt blev 
Kowry fra nr 7 og 
Lisbeth fra nr. 2.

Under eventuelt blev 
spurgt, om de gamle 
skraldecontainere ikke 
snart kunne blive flyt-
tet. Nogle er allerede 
solgt, og resten er også 
på vej væk.

Afdeling 14  
Skovparken  
(2,3% huslejestigning).
I Skovparken blev 
et forslag om at ud-
tage porte og stoppe 
genudlejningen af 
afdelingens carpor-
te nedstemt. Under 
debatten om forslaget 
oplyste bestyrelsen og 
SABs administration 
afdelingsmødet om, 
at arbejdet med at 
etablere ca. 100 nye 
parkeringspladser i 
afdelingen pt. er under 
projektering – og at de 
første ca. 50 pladser 
forventeligt kan tages i 
brug i løbet af 2023.
Forslag om at gå fra 5 
til 7 bestyrelsesmed-
lemmer blev vedtaget, 
og Kaj Riber og Leif 
Nielsen blev i forlæn-

gelse heraf valgt som 
nye medlemmer af 
bestyrelsen. Der var 
samtidig genvalg til 
Knud Clemmensen og 
Nadia Duchen.

Afdeling 15  
Hjortøvænge  
(2,1% huslejestigning).
På afdelingsmødet 
i afdeling 15 blev 
vamepriserne drøftet. 
Det blev vedtaget at 
afsætte 35.000 kr. til 
at undersøge mulig-
hederne for efterisole-
ring. Det blev desuden 
besluttet at installere 
digitale termostater.
Afdelingens hidtidige 
formand Henning 
Jensen ønskede ikke 
at fortsætte, og Jan 
Bentzen blev derfor 
valgt som ny formand. 

Velkomst til 
nyvalgte
”organisationsbestyrelsen planlægger 
som noget nyt at holde et møde, hvor vi 
vil invitere alle nyvalgte til en snak om 
deres roller og forventninger, og de ram-
mer, der er for vores arbejde. Håber alle 
nyvalgte vil prioritere at deltage.”

Fra formandens klumme s. 2
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formænd i
afdelings-
bestyrelserne

2022-2023

Afdeling formand Adresse

1-3 Torben Olsen Nylandsvej 13

4 Yvonne Hansen Brydevej 21

5-6 Martin Svendsen Glentevej 26, st.

7 Ingen bestyrelse

8 Betina Rosenkjær Strynøvej 7

9 Bent Wernay Bispeløkken 9

10-17 William Benton Struebjerg 15

11 Anne Dorthe Larsen Munkevænget 12

12 Anita Lauridsen Elmevænget 11

13 Anne Jørgensen Sanddalsparken 7

14 Karina Frederiksen Byparken 9

15 Jan Bentzen Hjortøvænge 22

18 Steen Hyldgaard Bregnegårdsvænget 9

19 Karina Jensen Søsterhaven 18

20 Brian Petersen Wiggers Park 80

21 Jonna Hansen Solsikkevej 91

22 Birger Gotfredsen Sofielund 42

23 Ingen bestyrelse

25 Mangler konstituering

Afdeling 18  
Bregnegården 
(huslejestigning 1,3%).
I afdeling 18 oriente-
rede formand Steen 
Hyldgaard om udfor-
dringer ved installa-
tion af el-ladestandere 
i afdelingen.
Der er pt. ingen 
husbestyrer for fæl-
leshuset, og der skal 
hermed lyde en op-
fordring til eventuelt 
interesserede om at 
henvende sig til besty-
relsen. 

Afdeling 19  
Søsterhaven  
(uændret husleje).
I Søsterhaven blev 
der vedtaget en fæl-
les arbejdsweekend 
om foråret, samt en 
arbejdsdag til vinter-
klargøring i efteråret. 
Desuden var der en 
drøftelse af, hvordan 
det skal håndteres når 
gassen med tiden skal 
udfases, og der så skal 
findes alternative op-

varmningsmuligheder. 
i afdelingen.

Afdeling 20  
Wiggers park  
(uændret husleje).
Et forslag om svæve-
bane i Wiggers Park 
blev vedtaget med et 
snævert flertal efter en 
længere debat.
Afdelingens hidtidige 
formand John Madsen 
ønskede ikke genvalg, 
og efter kampvalg 
blev Brian Petersen 
valgt som ny formand. 
Derudover er Christi-
ne Hedwig og Claus 
Andersen nye med-
lemmer i bestyrelsen. 

Afdeling 21  
Solsikkevej  
(uændret husleje).
Referat fra formanden: 
Vi startede i Skov-
byhus med spisning; 
kalvesteg med alt 
tilbehør fra Christians 
Madhus, og det var 
rigtig vellykket. Der 
var 26 beboere til-

meldt, og inviteret var 
også Inspektør Thor-
stein, Henrik fra Team 
3 og Steen Mørk fra 
organisationsbesty-
relsen. Mødet startede 
kl. 18 og forløb fint, 
dirigent var Steen 
Mørk. Formandens 
beretning var blevet 
omdelt på forhånd, så 
alle kunne læse den, 
også dem som ikke var 
til mødet, og den blev 
godkendt.
Der var ingen ind-
komne forslag.
Genvalg til formand 
Jonna Hansen og be-
styrelsesmedlem Birgit 
Foli. Mødet sluttede 
med god ro og orden 
kl. 20.15.

Afdeling 22
Sofielund  
(huslejestigning 2,6%).
Referat fra bestyrelsen:
Formanden bød vel-
kommen til alle frem-
mødte; i alt 46 per-
soner fra afdelingen, 
samt 3 fra SAB.
Thomas Jeppesen fra 
SAB blev enstemmigt 
valgt som dirigent.
Formanden aflagde 
herefter bestyrelsens 
beretning for året 
2021.
Orientering om regn-
skab 2021,v/ Karsten 

Brandt.  Det sluttede 
med et underskud på 
ca. kr. 16.000.
Fremlæggelse af bud-
get for året 2023, v/ 
Karsten Brandt. Hvor 
der  forventes et un-
derskud på kr. 40.000
Der forventes en hus-
lejestigning på 2,6% 
eller ca. kr. 20 pr m2, 
pr lejlighed i 2023.. 
Forsamlingen vedtog 
de af bestyrelsen frem-
satte forslag:
- Udskiftning af glas 
i samtlige vinduer i 
boligerne med mere 
energivenlige ruder.
Forventet pris pr. md. 
kr. 155. 
- Vedtagelse af forslag 
på max. huslejestig-
ning ved køkkeninve-
stering på kr. 800 pr. 
md.
Forslag fremsat af 
Rigmor vedr. gen-
nemgang af husor-
denskatalog blev 
henvist til senere, idet 
bestyrelsen har påbe-
gyndt en opdatering 
af dette katalog, og 
det vil blive fremsat i 
det kommende år for 
afdelingen.
Valg af formand: 
Birger Gotfredsen blev 
genvalgt, dog for 1 år.
Valg af bestyrelses-
medlemmer:  Flem-
ming Bech og Steen 
Ejersbo blev genvalgt 
for en 2 årig periode.
Ove Christensen blev 
genvalgt for en 1 årig 
periode.
Eventuelt:

Vedr. tyverimærkning.
Man kan via sin Ipad gå ind på 
adressen nabohjælp, og bruge 
appen https://nabohjælp.botrygt.
dk. Her kan man tilmelde sig 
ordningen.
Efter afdelingsmødet hyggede 
beboerne sig med et par stykker 
smørrebrød og en dram.

Afdeling 23
ældre og plejeboligerne i trol-
lemosen, trollehøj, Kvistvænget 
og frøavlen
(huslejestigning på 3,6%).
Etableringen af demenshusene i 
hus 20 og 22 i Trollemosen blev 
drøftet.

Afdeling 25
Langebakke 
(huslejestigning på 2,6%).
Den afgående formand i afdeling 
25, Røskva Møller, havde skrevet 
en fin beretning, der blev læst op 
til mødet. Der blev valgt 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer, og det 
blev Poul Erik Hansen og Karen 
Magrethe Schmidt. Bestyrelsen 
konstituerer sig. 
Der var debat om, hvad der på sigt 
vil være af løsninger på udfasning 
af gas og overgang til anden op-
varmningsform.
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Børnehuset Skovparken
Ny daginstitution for 
ukrainske børn

i SaBs lokaler, der indtil 2020 husede 
en selvejende institution, er der på 
kort tid og med fælles hjælp oprettet 
et nyt børnehus for ukrainske børn, 
der sammen med et hold af både 
danske og ukrainske pædagoger og 
pædagogmedhjælpere nu har glæde 
af lokalerne.

Da der ikke er plads til 
flere børn i kommunens 
øvrige daginstitutio-
ner åbnede Svendborg 
Kommune pr. 1. juni 
en ny institution med 
dagtilbud for at kunne 
modtage de ukrainske 
børn, der kommer til 
Svendborg.

SABs lokaler i Skovpar-
ken, der tidligere har 
været benyttet som, og 
er godkendt til, vugge-
stue og børnehave var et 
oplagt valg til formålet, 
og kommunen lavede 
derfor en aftale om at 
leje sig ind her. Dog 
skulle blandt andet le-

Fra indvielsen af 
Børnehuset Skovparken

Nogle af bidragsyderne besigtiger den nye legeplads. Fra venstre: Jakob 
Mikkelmann  fra A3 Anlægsgartner, Torben Davidsen fra Tonny Madsen 
vognmandsfirma, og yderst til højre Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn fra 
Hvidkilde Skovbrug

geplads og skur genop-
bygges, da bygning og 
arealer i overensstem-
melse med kontrakten 
var afleveret i den stand, 
det var overtaget som 
lejemål. 

For at få det til at lykkes 
har et bredt udsnit af 
det lokale erhvervsliv 
bidraget til hurtigt at få 
skabt en ny daginstitu-
tion både indendørs og 
udendørs.

Der er således bl.a. 
blevet hegnet ind, lavet 
legeplads, kørt sand ind 
og bygget skur - altsam-
men med donationer i 
form af både materialer 
og arbejdskraft.

de bidrog med materialer 
og/eller arbejdskraft:
A3 Anlægsgartner, Tonny Madsen vognmandsfirma, 
Hvidkilde skovbrug, Guldfeldt tømrer og snedkervirk-
somhed, piet Hegn og kapla legetøj

Fra indvielsen 
af Børnehuset 
Skovparken
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Kan du lide at være kreativ, spille
brætspil og snakke over kaffen?

Kom til café i kælderen i Skovbyhus, Byparken 44
Torsdage kl. 15-17

Alle er velkommen!

Har du spørgsmål? - Kontakt 
Disha tlf. 5030 5218
Heidi tlf. 2712 8133

Der var et stemningsfyldt mylder af børn og voksne, da
over 400 gæster deltog i Aktiv Sommer i Skovparken 

d. 5-6 august. Dagene bød på sjove aktiviteter,
fællesskab, popcorn og nye venner. Mere end 30
frivillige beboere hjalp til på dagen, og over 20

forskellige foreninger og aktiviteter deltog.
 

AKTIV SOMMER IAKTIV SOMMER I
SKOVPARKENSKOVPARKEN

Aktiv Sommer 2022 foregik i samarbejde med Aktive Boligområder i Svendborg 
samt Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg 

og er økonomisk støttet af Broen – Svendborg og Trygfonden.
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Svendborg Andels-Boligforening 
tlf. 6221 1976 

ÅBningSTideR:   
Mandag - fredag 9.00 - 12.00 
Torsdag tillige 15.30 - 16.30

Notitser
deadlineS
Deadline for næste nummer af 
SAB-Nyt er:
Mandag den 5. december 2022

Deadlines for SAB-Nyt i 2023:
Nr. 1 - Mandag den 20. marts
Nr. 2 - Mandag den 12. juni
Nr. 3 - Mandag den 25. september
Nr. 4 - Mandag den 4. december

BanKOSPil
Bankospil i Skovbyhus er p.t. 
lukket ned på grund af for få 
deltagere.
De 2-3 årlige Tysklandsture bibe-
holdes dog.

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

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

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 
(Kontoret i Sanddalsparken er 
pt. lukket grundet renoverigen)

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 mellem kl. 9 
og 9:30. Udenfor træffetiden kan du altid indtale en telefo-
nisk besked eller sende en mail.

Sådan får du fat i din 
varmemester

Løsninger -
Sudoku og
Sjov for børn
FRA SIdE 14-15
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Vigtigt når du afleverer til genbrugsbilen 
• En enhed (sæk/genstand) må maksimalt veje 11 kg med undtagelse af hårde hvidevarer, møbler, 

fjernsyn, cykler, affaldsbeholdere samt benzin- og eldrevne haveredskaber.
• Maks 10 enheder pr. gang og kun 1 fraktion pr. sæk.
• Inden kl. 7 på afhentningsdagen skal du sætte materialerne frem til skel.
• Vi henter på offentlig vej og privat fællesvej.
• Hvis vejen er blind, skal der være vendemulighed for bilen.
• Glemte genbrugsbilen din adresse? Ring til os inden 3 hverdage på tlf. 6321 5515.
• Man er til enhver tid forpligtet til at orientere sig på vandogaffald.dk om gældende regler for brug af 

genbrugsbilen.

Genbrugsbilen henter indbo, møbler, plast og 
haveaffald samt materialer som stort pap og 
stort metal, som ikke kan være i ressourcebe-
holderen. 

Genbrugsbilen medtager ikke byggeaffald 
samt mur- og nagelfaste materialer.

Se en sorteringsvejledning på 
www.vandogaffald.dk. 

Du kan også hente 
app’en Affaldsportal 

Bispeløkken -> 2. fredag i måneden
Bregnegårdshaven -> 1. torsdag i måneden
Bregnegårdsvænget -> 1. fredag i måneden
Brydevej -> 2. torsdag i måneden
Elmelunden -> 3. torsdag i måneden
Elmevænget -> 3. torsdag i måneden
Gammel Skårupvej -> 1. onsdag i måneden
Glentevej Huse -> 2. torsdag i måneden
Glentevej Blokke -> 2. torsdag i måneden
H C Ørsteds Vej -> 3. fredag i måneden
Hjortøvænge -> 3. torsdag i måneden
Johan Lundbyes Vej -> 2. onsdag i måneden
Kvistvænget -> 3. onsdag i måneden
Langebakke -> 2. fredag i måneden
Lerchesvej -> 4. mandag i måneden
Lyøvej -> 3. torsdag i måneden
Marslevvej -> 1. torsdag i måneden
Munkevænget -> 2. fredag i måneden
Mølmarksvej -> 1. fredag i måneden
Mågevej -> 2. torsdag i måneden
Nyborgvej -> 3. onsdag i måneden
Nylandsvej -> 1. fredag i måneden
Rødeledsvej -> 1. fredag i måneden
Sanddalsparken -> 2. fredag i måneden
Sofielund -> 2. fredag i måneden
Solsikkevej -> 1. torsdag i måneden
St Byhavevej -> 3. torsdag i måneden
Struebjerg -> 1. fredag i måneden
Strynøvej -> 3. torsdag i måneden
Søsterhaven -> 4. fredag i måneden
Wiggers Park -> 2. torsdag i måneden
Skovparken -> 1. torsdag i måneden

Find din afhentningsdag

Sådan bruger du Genbrugsbilen
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