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Så nåede vi årets sidste klumme. Kulden udenfor 
svarer til december, men heldigvis lyser masser af 
lyskæder op rundt omkring i mørket. Og det er 
bedst at opholde sig indendørs . Desværre er prisen 
på varme på himmelfart i øjeblikket, så uldne sok-
ker og andet varmt tøj står nok højt på ønskesedler-
ne mange steder. Selvom man vidste, at energipri-
serne er voldsomt stigende, blev mange af os nok 
alligevel lidt rystede, da vi så vores a conto betaling 
for varme og el næste år. I bladet er der denne gang 
lidt gode råd til, hvordan man kan spare på var-
men, så det ikke går helt amok med priserne.

Som nævnt i sidste klumme har vi haft en tema-
dag for alle beboervalgte d. 30 oktober. Der var 
god tilslutning, og jeg har kun hørt positive til-
bagemeldinger på dagen. BL, Danmarks Almene 
Boliger, stod for dagen, og vi fik alle lært noget nyt 
om beboerdemokratiet - uanset om man har været 
med i kort eller lang tid. Så der er god grund til at 
gentage succesen efter afdelingsmøderne næste år. 
Så får de, der ikke kunne i år, også en chance for at 
deltage sammen med os, der gerne deltager en gang 
mere. Læs mere om dagen på side 10-11.

Vi har også som noget nyt afholdt et valgmøde for-
ud for kommunalvalget den 16. november. 5 kan-
didater mødte op, og gav deres bud på behovet for 
almene boliger i kommunen i de kommende år. Vi 
lavede mødet i samarbejde med BL og Boligselska-
bet Sydfyn. Forud for mødet havde vi kaffemøder 
med 3 af spidskandidaterne, hvilket er godt for det 
fremtidige samarbejde med kommunalbestyrelsen.

I november havde organisationsbestyrelsen sit 
årlige styringsdialogmøde med kommunen. Vi fik 

drøftet mange ting. Fra kommunen er der vægt på, 
at vi fortsat arbejder målrettet med besparelser og 
samtidig har øje for, hvordan vi kan gavne klimaet. 

Der blev spurgt ind til vores tanker om ladestan-
dere. Vi er opmærksomme på, at flere beboere 
efterspørger muligheden for at oplade en elbil, selv-
om man bor i etagebyggeri, hvor man ikke uden 
videre kan sætte en lader op i egen lejlighed og 
oplade bilen derfra. Vi er gået i gang med at under-
søge mulighederne for at lave et forsøgsprojekt med 
ladestandere, for ad den vej at undersøge hvilke 
løsninger, der passer bedst til SAB.

For første gang i år har vi holdt formandsmøde. 
Vi fik bl.a. en god debat om løsninger for affalds-
sortering i forskellige afdelinger, og vi glæder os 
fortsat til Vand og Affalds løsninger på plastaffald 
og farligt affald.

Endvidere drøftede formændene ”de nye refera-
ter” fra årets afdelingsmøder - herunder hvordan 
referaterne kan gøres nemmere at læse og lettere 
tilgængelige for alle SABs lejere. Formændene var 
enige om at tage en drøftelse med administrationen 
omkring udformningen af referater fra næste års 
afdelingsmøder.  

Det bliver spændende at se de mange tiltag om 
biodiversitet, der er på vej i afdelingerne. Det giver 
helt klart basis for meget erfaringsudveksling  på de 
kommende formandsmøder.

Til slut ønsker organisationsbestyrelsen alle bebo-
ere, medarbejdere og samarbejdspartnere en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

Formandens  
klumme
AF ANNe JØrGeNseN
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HISTORIEN Om 
BL & ALmENT
BOLIgByggERI

1853 
SÅDAN STARTEDE DET
   I sommeren 1853 blev København og dele af 
det øvrige Danmark ramt af en voldsom kolera-
epidemi. I løbet af få måneder døde knap 5.000 
mennesker. Det var især de ældre der blev ramt, 
og således døde en sjettedel af personer over 70 år 
af koleraepidemien. Epidemien skyldtes ekstremt 
dårlig hygiejne. Afføring fra mennesker og dyr flød 
i gaderne, døde dyr sejlede i kanalerne, og drikke-
vandet var stærkt forurenet. 
   Boligforholdene for underklassen var horrible. 
myndighederne accepterede en boligstandard, 
hvor der kun var 2½-3 kvadratmeter gulvplads pr. 
beboer. Det svarer til, at der i en moderne lejlighed 
på 80 kvadratmeter måtte bo over 20 personer, og 
det var ikke ualmindeligt, at en boligs største rum 
var under 10 kvadratmeter. Boligerne indeholdt 
ikke faciliteter som rindende vand og toiletter. 
Toiletterne lå nede i gården, og var udstyret med 
lokumspapir 00, hvis man var heldig.
   men selv koleraepidemien fik ikke staten til at 
stramme grebet om boligmarkedet. I stedet tog 
læger og folk fra overklassen med social indig-

Erik Bang Boesen skriver denne gang om det 
almene boligbyggeri’s historie

Beboelse i København, 1870.
Fotografi af Peder Madsens gang, Køben-
havns Museum.Erik Bang Boesen, der er SAB-Nyt’s 

faste skribent - skriver denne gang 
om BL og det almene boligbyggeri’s 
historie.

Artiklen er første del af en serie, og 
dækker perioden fra 1853 frem til 
1922.

Læs også 
Erik’s juledigt 

på side 16

Kilde: www.fagbladetboligen.dk
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nation initiativ til at 
bygge de første boliger, 
som skulle højne stan-
darden for underklas-
sen, og give sundere 
boliger. Brumleby, der 
stadig eksisterer på 
Østerbro, var blandt 
de første boliger der 
blev bygget.

1880’ERNE
DE FØRSTE BYGGE-
FORENINGER
   Arbejderklassen 
begyndte at organisere 
sig i fagforeninger og 
byggeforeninger, og 
staten gav langsomt de 
første bidrag til at for-
bedre boligstandarden 
for underklassen. 
   men initiativerne 
fyldte ikke meget i en 
tid, hvor byerne – især 
København – var i en 
befolkningseksplosion 
på grund af industria-
liseringen. Handel og 

industri blomstrede, 
der blev behov for 
mere arbejdskraft, og 
stor tilflytning fandt 
sted fra land til by.
    Forøgelsen af bo-
ligantallet skabtes i 
første omgang pri-
mært ved at velhaven-
de ejere opførte tilbyg-
ninger af lejeboliger 
som side- og baghuse 
bag deres egen boliger 
i forhuset mod gaden.

1912
DE FØRSTE
ALMENE BOLIG-
FORENINGER
   For første gang 
italesatte og praktise-
rede man ideen om, 
at boliger kan rejses 
med et almennyttigt 
sigte. Altså boligområ-
der, der kan bebos af 
forskellige klasser. 
   De første boligfore-
ninger stiftedes og fik 

i de to første årtier af 
det nye århundrede 
en stærkere stemme i 
forhold til lokale myn-
digheder. Nybyggeri 
af boliger med socialt 
sigte blev gradvist 
øget.

1919
BL BLIVER TIL
   Den spirende soci-
ale almene boligbe-
vægelse samledes den 
22. februar 1919 med 
24 boligforeninger 
og tilsammen 2.500 
lejligheder på Køben-
havns Rådhus. De 
dannede en forening, 
der skulle arbejde for 
egne og beboernes 
interesser og søge ind-
flydelse på bolig- og 
socialpolitik. Derfor 
skulle foreningen søge 
samarbejde med andre 
organisationer, som 
interesserede sig for 

boligsagen. 
   Foreningens navn 
blev Fællesorgani-
sationen Af Almen-
nyttige Danske Bo-
ligselskaber. En af de 
første sager, som den 
nystiftede forening 
fik indflydelse på, var 
det første ministerielle 
cirkulære om almen-
nyttigt byggeri.

1922
STATENS
BOLIGFOND
   Hidtidige støtte-
former til det sociale 
byggeri bortfaldt og 
Statens Boligfond 
blev oprettet. I stedet 
for, at bygherrerne 
selv skulle indhente 
lån, udstedte Statens 
Boligfond lån i form 
af obligationer, som 
de almene boligorga-
nisationer selv skulle 
afsætte på markedet.

Boligforening på 
Edvard Griegs Gade i 
København, 1922.
Fotograf: Peter Elfelt, 
Københavns Muse-
um.

Fortsættes i næste nummer...NR. 4
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Vil du undgå en høj 
varmeregning er der 
faktisk flere simple 
ting du kan gøre. 
Og det er slet ikke så 
svært, som du måske 
går og tror 
 
1. Sænk temperaturen 
Det første råd er meget nemt 
at gå til. Du kan nemlig starte 
med at skrue ned for tempe-
raturen i din lejebolig. Det 
forholder sig faktisk sådan, at 
du kan spare 5% på din var-
meregning for hver grad, du 
skruer ned for varmen. 

2. Indstil termostaterne ens 
og opvarm alle rum
Det er en god idé at sikre dig, 
at termostaterne på dine ra-
diatorer er indstillet ens i hele 
din bolig. Jo flere radiatorer du 
har tændt, jo mindre varme 
skal radiatorene være for at 
holde den ønskede temperatur. 
Det er derfor billigere at holde 
samme temperatur med 3 radi-
atorer end med 1 radiator. 
Ved at opvarme alle rum i din 
bolig undgår du, at den varme 
luft slipper ind i de kolde rum, 
og skaber træk. Udover at gøre 
ondt på din varmeregning er 
der også en risiko for, at det 
kan medføre både kondens og i 

værste fald skimmelsvamp.

3. Luft ud
Det er vigtigt for indeklimaet 
at få luftet ud med gennem-
træk hver dag – og især efter 
bad og madlavning. Lufter du 
ud i lang tid, så når dine vægge 
og møbler at blive kolde, og 
det kræver meget at varme op 
igen. Ved at lufte ud flere gange 
om dagen, men i kortere tid, 
så er det kun luften der bliver 
udskiftet, og den er langt hur-
tigere og billigere at opvarme. 
Ved at sørge for at få luftet ud, 
sikres et større luftskifte i din 
bolig, hvilket både bidrager 
positivt til et godt indeklima 
og til en lavere varmeregning.

4. Husk at slukke radiatorer-
ne, når du lufter ud
Du skal i de fleste tilfælde 
skrue ned for termostaterne, 
mens du lufter ud. Undtagel-
ser kan dog f.eks. være, hvis 
du har en spritny radiator, der 
selv kan regulere og slukke for 

varmen, når den registrerer 
lavere temperaturer, eller hvis 
din termostat er placeret langt 
væk fra vinduet. Det er en lille 
ting at slukke for radiatorerne, 
mens du laver gennemtræk,  
men det kan faktisk gøre en 
forskel i kampen mod en høj 
varmeregning.

5. Sørg for at holde afstand til 
radiatorerne
Sæt ikke møbler for tæt på ra-
diatorerne, da varmen dermed 
ikke kan blive fordelt ordent-
ligt. Lader du være med at 
placere din sofa eller et andet 
stort møbel foran radiatorerne, 
giver du varmen mulighed for 
at cirkulere rundt i rummet, så 
du ikke behøver at skrue unød-
vendigt op for varmen.

6. Andre gode råd til at spare 
på varmeregningen
Udover ovenstående er der 
også andre ting, du kan gøre 
for at spare på din varmereg-
ning. Der er penge at hente ved 
at sørge for at lukke dine vin-
duer helt og ved at trække dine 
gardiner og persienner for om 
aftenen, da disse også hjælper 
med at holde på varmen natten 
igennem. Omvendt er det en 
god idé at huske at trække 
gardiner og persienner fra om 
morgenen, da solens varme 
kan fungere som et gratis boost 
til temperaturen i din lejebolig.

Tips til at få
en lavere
varmeregning

Der kan være 
penge at spare

ved at tjekke dit 
varmeforbrug 

NR. 4
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        * Målt på de 7 
       fokusmaterialer

GLAS         PLAST

PAP            MAD

    PAPIR        METAL       TRÆ

Det går godt med sorteringen i Svendborg
I første halvår af 2021 er 56% af affaldet* fra hushold- 
ningerne sorteret til genanvendelse. 
 
I 2020 genanvendte vi 37%, så vores fælles indsats 
gør en kæmpe forskel.

Tak fordi du gi’r affaldet igen. 

Husk at du altid kan få god information om sortering på 
vores hjemmeside og i APP’en Affaldsportal. 

Følg også med på vandogaffald.dk/facebook.

YES! 
  Vi er oppe på 56%     
    genanvendelse

INFORMATION TIL BEBOERNE
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Nyt fra 
inspektørafdelingen

Maling af Frøavlens 
facader 
Der er indgået aftale 
med maler om maling 
af Frøavlens facader i 
sommerhalvåret 2022. 
I forbindelse med 
arbejdet udføres der 
samtidig duesikring.

Nye vejnavne til El-
mevænget
Efter kommunens øn-
ske ændres vejnavne-
ne, så det nuværende 
Elmevænget deles op 
i 3. SABs forslag er, at 
blokkene fortsat kom-
mer til at have adresse 
på Elmevænget, imens 
rækkehusene tildeles 
2 nye vejnavne; hen-
holdsvis Elmelunden 
og Elmehaven. Frem-
over vil området som 
helhed efter planen 
blive benævnt Elme-
parken. De nye vej-
navne skal godkendes 
i Svendborg Kommu-

nes Plan- og Lokal-
samfundsudvalg i 
midten af januar 2022.
De berørte lejere vil få 
direkte besked.

Nye kældervinduer til 
Elmevænget
Der er bestilt nye 
kældervinduer til 
Elmevænget, og trods 
generelle leverance-
problemer på byg-
gematerialer forventes 
de monteret først i det 
nye år. Det bliver tøm-
rer Carsten Knudsen, 
der står for arbejdet 
med udskiftningen.

Flisearbejde i flere 
afdelinger
I Bregnegårdshaven 
er anlægsgartner Lars 
Albertsen i fuld gang 
med udskiftning af 
flisebelægningen. 
Arbejdet opdeles i eta-
per, og der udskiftes 
udvalgte områder.

I Wiggers Park har 
anlægsgartner Arne 
Vogn foretaget både 
reparationer og ud-
skiftninger/omlægnin-
ger af delarealer.

Renovering af Sand-
dalsparken
Udskiftning af vindu-
erne i Sanddalsparken 
nr. 1-5 er begyndt.

Ny mobilantenne i 
Munkevænget
Den nye mobilan-
tenne, der sættes op i 
munkevænget, skulle 
gerne komme til at 
give bedre mobildæk-
ning (5g).

Skybrudssager 
Der er blevet arbejdet 
på højtryk med at få 
udbedret skaderne 
i forbindelse med 
sommerens skybrud. 
Vi kan konstatere, at 
det fokuserede ar-

bejde har båret frugt, 
og med udgangen af 
december vil alle for-
sikringssager således 
være afsluttede. 

Nye databaser i
vaskerierne
Electrolux er ved at 
være i mål med at 
give alle SABs vaske-
rier en opgradering 
til den nyeste databa-

Inspektørafdelingen 
består af (fra ven-
stre): 
Karsten Brandt, 
Rikke Fløjborg og 
Thorstein Larsen

NR. 4
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I forbindelse med renoveringen af Sand-
dalsparken er udskiftning af vinduerne på-
begyndt i nr. 1-5. Munkevænget får ny mo-
bilantenne og Elmevænget får nye vejnavne. 
Det er bare noget af det du denne gang kan 
læse om i Nyt fra inspektørafdelingen.

Sanddalsparkens fine juletræ med 
stillads i baggrunden

Frøavlen skal have malet facader i sommerhalvåret 2022

Det er planen, at det 
nuværende Elme-
vænget bliver opdelt 
i 3 vejnavne: Elme-
vænget, Elmelunden 
og Elmehaven.

Alle SABs vaskerier får en 
opgradering til den nyeste 
databaseløsning for at forbedre 
stabiliteten.

seløsning. Dette skulle 
blandt andet betyde 
forbedret stabilitet for 
dem som bruger web-
booking.

NR. 4
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Temadag
for 

beboerdemokrater

Alle valgte i SAB var lørdag 
den 30. oktober inviteret til 

temadag om roller og opgaver
i beboerdemokratiet, 

samt arbejdet 
i afdelingsbestyrelserne.

Formålet med tema-
dagen var at give nye 
såvel som erfarne be-
boerdemokrater i SAB 
inspiration, ny viden og 
mulighed for erfarings-
udveksling

Til at lede de 31 deltagere 
sikkert igennem dagen 
havde SAB truffet aftale 
med Søren madsen, der 
er konsulent hos BL. 
Søren kom med for-
skellige oplæg i løbet af 
dagen, og ellers blev der 
arbejdet i mindre grup-
per. grupperne spillede 
blandt andet et spil, der 

synliggjorde de forskelli-
ge roller og opgaver, der 
ligger hos henholdsvis 
repræsentantskabet, or-
ganisationsbestyrelsen og 
afdelingsbestyrelserne.

Roller og opgaver
Det blev via spillet blandt 
andet mere klart, at der 
er tre beslutningsorganer 
i SAB. 
Det er således repræ-
sentantskabet, der er 
øverste myndighed, og 
for eksempel godken-
der grundkøb, vedtager 
(eller forkaster) forslag til 
vedtægtsændringer mv. 

RolleR og opgaveR
i beboeRdemokRatiet,

Samt aRbejdet i
afdelingSbeStyRelSen

Beboerdemokrater fra afdelingsbesty-
relserne, repræsentantskabet og organi-
sationsbestyrelsen samlet til temadag i 
Fælleshuset i Bregnegården.

NR. 4
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En anden af de vigtige opgaver 
for repræsentantskabet er at 
vælge formand, samt de øvrige 
fire lejervalgte medlemmer af 
organisationsbestyrelsen. 

Det er herefter den valgte orga-
nisationsbestyrelse, der sætter 
retningen og i sidste ende har 
det juridiske og økonomiske 
ansvar for boligorganisationens 
drift. Afdelingsmødet er det 
tredje beslutningsorgan, imens 
afdelingsbestyrelsen er et sam-
arbejdsorgan.

Medlemmerne af afdelingsbe-
styrelsen er tillidspersoner
Det er afdelingsbestyrelsens 
vigtigste opgave at varetage be-
boernes interesser, og at bidrage 
til den generelle trivsel i afde-
lingen. Afdelingsbestyrelsen 
koordinerer og er kontaktled 
mellem beboerne i afdelingen 
og organisationsbestyrelsen/
administrationen - i et godt og 
tillidsfuldt samarbejde - som 
det blev formuleret på tema-
dagen.

I praksis fører afdelingsbesty-
relsen tilsyn med, at der er god 
orden i afdelingen, deltager i 
den årlige markvandring, og 
udarbejder sammen med admi-
nistrationen forslag til næste års 
budget. Afdelingsbestyrelsen er 
også ansvarlig for afviklingen 
af det årlige afdelingsmøde, 
kommer med forslag hertil og 
fungerer som tovholder på de 
vedtagne forslag.

”en god 
og lærerig 
dag”
”en god og lærerig 
dag” - sådan karak-
teriserer formand for 
sABs organisations-
bestyrelse, Anne Jør-
gensen, temadagen 
for de 31 beboerde-
mokrater, og fort-
sætter: ”i organisa-
tionsbestyrelsen er vi 
oprigtigt glade for at 
så mange beboerde-
mokrater møder op 
fem timer en lørdag 
i oktober - og vores 
fælles kursusaktivite-
ter er gode for både 
samarbejdet og sam-
menholdet i forenin-
gen.”

Der blev debatteret livligt ved bordene under gruppearbejdet

Spillet, der fokuserede på roller 
og opgaver i SAB

NR. 4
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Nye træffetider
 
Du kan ringe eller skrive til os:
Mandag til torsdag mellem kl.  9 - 15,
og aftale tid og sted for et møde med os. 
Tager vi ikke telefonen, så vender vi tilbage 
hurtigst muligt.

KAN DU LIDE AT SY / BRODERE / 
HÆKLE / STRIKKE / LAVE SMYKKER ?

Vi er et par stykker som prøver 
at få en ‘‘KLUB” op at stå i SKOVBYHUS. 

Hvis du har lyst til at være med, 
så kontakt Heidi Tlf. 27128133 eller 

Disha Tlf. 50305218. 
Det bliver sandsynligvis tirsdag eller torsdag 

eftermiddag. 
Glæder mig til at høre fra dig.

 Tag din nabo med i nørkleklubberne 
Kom forbi til en kop kaffe og hygge—Vi strikker, maler, spiller og meget mere... 

Fælleshuset Lyøvej 18A  
Tirsdag kl. 14-17 for voksne  

Fredag for børn (hold øje for mere info) 

Pavillonen Munkevænget 6A 
Onsdag kl. 12.30-15.30 for voksne 

Torsdag kl. 19-21 for voksne 

Fælleshuset Frilandsvej 43 
Torsdag kl. 14-17 for børn og voksne 

I december serverer vi æbleskiver  
og klipper julepynt  

Vi holder 
julelukket

fra d. 17. dec.
til d. 4. jan.

NR. 4
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Årets Fastelavn
i Skovbyhus

Vær med til at arrangere
årets fastelavnsfest.

Vi hjælpes ad med stort og småt.
Duk op og hør mere..

 
 Skovbyhus, Byparken 44

Lørdag d. 8/1-22 kl. 14.00-16.00
Spørgsmål?

Beboerkonsulent Signe Pejstrup,
tlf 2331 8866
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RefeRateR
Husk, at du kan 

finde referater fra 
møder i SABs orga-
nisationsbestyrelse

på sab.dk

velkommen 
til nye  

beboeRe
 

SAB siger  
velkommen til  
35 nye beboere,  
der de seneste 3 

måneder er flyttet 
ind i en af vores 

boliger.

GoDT&KoRT  
infoRmation fRa 

Varmemestrene
Varmemestrene gør venligst opmærksom på følgende 
vedrørende sortering af affald

Alt det affald, der placeres op ad eller ved siden af molokkerne 
medtages IKKE af vognmanden. Stort pap skal derfor rives i 
stykker og puttes i molokken, eller gemmes til den dag gen-
brugsbilen kommer forbi.

Husk desuden, at parkering foran molokkerne er forbudt. 
Vognmanden kan ikke komme til at tømme molokkerne, hvis 
der holder biler parkeret foran dem.

Sab-nyt modtager 
med tak indlæg.

Skriv til  
sabnyt@sab.dk  
- så sørger vi  

for resten.

Den boligsociale helhedsplan
afdeling 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 14

Den boligsociale helheds-
plan blev præsenteret og 
godkendt på årets afdelings-
møder i afdeling 7, 8, 9, 11, 
12, 13 og 14. 
Planen er også blevet god-
kendt af både Landsbygge-

fonden og Boligministeriet. 

Planen kan således opstarte 
i januar 2022 og løber i en 
ny 4-årig periode frem til og 
med 2025.

NR. 4
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Den 1. december offentliggjorde 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
listen over Udsatte Boligområ-
der i Danmark. SABs afdeling 
14 – Skovparken er ligesom i de 
foregående år også på listen i 
2021. Skovparken er med på li-
sten sammen med 19 andre bo-
ligområder. Listen over Udsatte 
Boligråder omfatter boligområ-
der med mindst 1.000 beboere, 
hvor mindst to af følgende fire 
kriterier er opfyldt. 

1. Andelen af beboere i alderen 
18-64 årige, der er uden tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet eller 
uddannelse overstiger 40 pct. 
opgjort som gennemsnittet over 
de seneste 2 år.
Skovparken: 47%

2. Andelen af beboere dømt for 
overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om eufori-
serende stoffer udgør mindst 
3 gange landsgennemsnittet 
(2,35%) opgjort som gennem-
snit over de seneste 2 år.
Skovparken: 2,03%

3. Andelen af beboere i alderen 
30-59 år, der alene har en grun-

duddannelse, overstiger 60 pct. 
af samtlige beboere i samme 
aldersgruppe.
Skovparken: 68,5%

4. Den gennemsnitlige brut-
toindkomst for skattepligtige i 
alderen 15-64 år i området (eks-
klusive uddannelsessøgende) 
er mindre end 55 pct. af den 
gennemsnitlige bruttoindkomst 
for samme gruppe i regionen. 
Skovparken: 56,5%

I Skovparken bor der i henhold 
til opgørelsen fra Transport-, 
Bygnings- og Boligstyrelsen 
1.480 personer.

Én af konsekvenserne af at være 
på listen over udsatte boligom-
råder er, at der på ventelisten til 
en ledig bolig i SABs afdeling 
14 – Skovparken, fra og med 
2020 gives fortrin til personer 
i arbejde og til personer under 
videregående uddannelse. En 
anden konsekvens af at være på 
listen over udsatte boligområder 
er, at alle børn der er fyldt 1 år 
som udgangspunkt minimum 
skal være 25 timer om ugen i 
en daginstitution. Og endelig 
er det ikke muligt for beboere 
i et udsat boligområde at opnå 
tilladelse til ægtefællesammen-
føring. 

Skovparken er et ”udsat boligområde”
afdeling 14 - SkovpaRken

klager
Bemærk, at klager SKAL være 
skriftlige og sendes til admi-
nistrationen - enten via brev 
eller på mail til post@sab.dk. 
Det er altså ikke nok at ringe 
eller sende en sms. Husk at på-
føre telefonnummer på klagen, 
så trivselskonsulent Kaj Kruse 
kan komme i kontakt med jer.

Skovparken

Status på infrastrukturplan
afdeling 14 - SkovpaRken

I juni nummeret af SAB-Nyt 
omtalte vi en omfattende 
plan for udviklingen af SABs 
afdeling 14 – Skovparken – en 
såkaldt infrastrukturplan. I 
skrivende stund er status den, 
at planen er godkendt i Svend-
borg Kommune og fremsendt 
til behandling og godkendelse 

i Landsbyggefonen. 
Landsbyggefonden er ikke lige 
nu i stand til at oplyse, hvornår 
de forventer at afslutte deres 
sagsbehandling. Efter god-
kendelse i Landsbyggefonden 
skal planen også godkendes 
af Boligministeriet og på et 
afdelingsmøde.

NR. 4
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nissefamilien

Juledigt af Erik Bang Boesen

Nisselatter, mennesketårer, barnesmil.

Det er tid til et helligt hvil.

Sammen tager vi den sidste mil.

god jul vi ønsker på ny, 

og sender vores hilsen til land og til by.

Vi tænker jo ofte på dem vi har kær,

og får varme tanker når julen er nær.

En hilsen vi sender og håber du får, 

en hyggelig jul og et godt nytår!

Ajourføringsgebyr
2022

Så blev det december og mange beboere har sat 
lyskæder op ude, og de lyser fint op her i den mørke 
tid.

Den 1. december 2021 holdt afdelingen julefrokost 
i Skovbyhus. 16 beboere havde meldt sig til, og vi 
fik en dejlig menu fra meny i Hesselager. Vi havde 
nogle hyggelige timer sammen.

Næste gang mødes vi til påskefrokost 2022 i Skov-
byhus. Lad os håbe, at vi til den tid har fået Corona-
en godt på afstand.

Alle beboere ønskes en rigtig glædelig jul og et godt 
år 2022.

Julehilsen fra bestyrelsen: 

Birgit, Tove, Jonna

Julehilsen fra 
Solsikkevej
afdeling 21 - SolSikkevej

I 2022 hæves det årlige ajourføringsgebyr med 5,- 
kr. fra 175,- til 180,- kr.
gebyret betales af medlemmerne én gang årligt – 
og giver ret til at blive skrevet på venteliste.

Kontoret 
holder 

julelukket
fra d. 23. dec.
til d. 2. jan.

NR. 4
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I 2015 vedtog verdens stats- og 
regeringsledere på FN-top-
mødet i New york en ambitiøs 
dagsorden - 17 verdensmål, som 
skal sætte fælles kurs mod en 
mere bæredygtig verden.

Der er mange sammenfald 
mellem verdensmålene og boli-
gorganisationernes arbejde med 
at skabe gode livsforhold for 
beboerne i de almene boliger. 
Derfor er det naturligt, at 
SAB arbejder med denne 
dagsorden. Herunder 
kan du således læse 
om nogle af de tiltag 
vi gør for at under-
støtte verdensmå-
lene:

Bæredygtig
energi
Alle pærer og lys-
armaturer i SABs 
afdelinger udskiftes 
løbende til mere 
energibesparende 
LED pærer. Desuden 
monteres der sensorer, 
hvor det giver mening, 
for både at skabe tryghed, og 
samtidig spare på strømmen, 
så lyset kun er tændt når der er 
behov for det.

Når vi udskifter hvidevarer i 
boligerne tilstræbes det, at der 
skiftes til produkter med det 
bedst mulige energimærke. 
EU har pr. 1. marts i år ændret 

skalaen tilbage til A-g, fordi der 
var kommet for mange plusser 
efter A’erne, og det gjorde det 
svært at gennemskue hvilket 
energimærke, der var det bed-
ste. EU vil fremover jævnligt 
stramme kriterierne for energi-
mærkerne, så skalaen forbliver 
A-g.

Måling af forbrug
Individuelle målere på vand- og 
varmeforbruget giver mulighed 
for en grønnere adfærd hos 
både jer beboere og SAB, bl.a. 
fordi forbruget kan fjernaflæses 

dag for dag. På den måde får 
vi en meget tidlig indikation af 
eksempelvis et ekstraordinært 
vandforbrug, måske forårsaget 
af en lækage. Samtidig kan 
du som beboer via Techem’s 
webportal følge dit forbrug i de-
taljer. Det er et vigtig grundlag 
for at skabe øget bevidsthed om 
eget forbrug.

Livet på land - 
Biodiversitet

De afdelinger i SAB, 
der har fælles udea-

realer - græsplæner, 
bede, beplant-

ninger m.v., har 
i sommer fået 
tilbud om en 
grøn markvan-
dring (hvor 
afdelingen 
selv afholder 
omkostningen). 

Flere afdelinger 
har besluttet at 

benytte sig af til-
buddet, og de vil få 

besøg af en konsulent, 
der rådgiver om hvilke 

tiltag der kan gøres for at 
skabe grønne områder der er 

mere ”vilde med vilje”.
Anne og Trine - to af SABs 
medarbejdere i driften - har 
desuden været på et halvdags-
kursus, hvor de har fået gode 
ideer og input til, hvordan vi 
kan arbejde mere med biodiver-
sitet i afdelingerne.

SAB
&

FN’s verdensmål

NR. 4
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Svendborg Andels-Boligforening 
Tlf. 6221 1976 

ÅbningStideR:   
mandag - onsdag 9.00 - 12.00 
Torsdag 9.00 - 12.00 & 15.30 - 16.30
Fredag 9.00 - 12.00

Notitser
deadlineS
Deadline for næste nummer af 
SAB-Nyt er mandag den 28. 
februar 2022.

Deadlines for SAB-Nyt i 2022:

Nr. 2 - mandag den 13. juni
Nr. 3 - mandag den 19. september
Nr. 4 - mandag den 5. december

’

bankoSpil
Onsdage i ulige uger afholdes der 
bankospil i salen i Skovbyhus med 
start kl. 18.30 - dørene åbner kl. 
17.30.
Kommende datoer i 2022:
5/1 - 19/1 - 2/2 - 16/2 - 2/3 
For yderligere information, kan 
man gå ind på 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  
(Anonym og gratis)  ....8033 0610
Børnetelefonen
(Anonym og gratis)  ....3555 5555
Sydfyns Låseservice
Låsesmedens vagt  .......6220 2828

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

Nyttige
Oplysninger

NR. 4
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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
 18 Bregnegården
 19 Søsterhaven
 20 Wiggers Park
 22 Sofielund

kontortid
Wiggers Park 10:
mandag kl. 9 - 10
Bregnegårdsparken 27:
Torsdag kl. 9 - 10 
glentevej: Onsdag kl. 9 - 9.30

team 2
Varmemester: Bo Jensen
Mail: vrm2@sab.dk

 7 St. Byhavevej
 8 Strynøvej
 9 Bispeløkken og Priorvej
 11 munkevænget
 12 Elmevænget
 13 Sanddalsparken
 15 Hjortøvænge
 17 Svendborg Bo
 23  Trollemosen og - højen,  

gl. Skårupv., Kvistv. og 
Frøavlen

 25 Langebakke

kontortid
Slotsvængevej 5:
mandag kl. 9 - 10
Sanddalsparken 19, kælderen:
Torsdag kl. 9 - 10

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

 14  Skovparken (Ørbækvej, St. 
Byhavevej, Byparken, mars-
levvej & 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

DIVERSE
HjeRteStaRteRe

Der er opsat hjertestartere følgende 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

NR. 4
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FæLLESHUSE
SAB råder over flere fælleshuse, der kan lejes af både 
beboere i afdelingen og udefrakommende

LEJE AF SAL MED KØKKEN
Antal pladser: 80 stk.
Pris for beboere: 1.800 kr.
Pris for øvrige: 3.000 kr.
Depositum (alle): 500 kr.

KÆLDER
Leje af kælder: 200 kr.
Depositum: 250 kr.

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

Wiggers Park

LEJE AF SAL MED KØKKEN
Antal pladser: 50 stk.

1 DAg:
Pris for beboere: 700 kr.
Pris for øvrige: ?
Depositum (alle): 500 kr. 

2 DAgE:
Pris for beboere: 900 kr.
Pris for øvrige: 1.300 kr.
Depositum (alle): 500 kr.

Bregnegården

Udlejning v. Birte Lynge
Træffetid torsdag kl. 16-18 
på tlf. 62 21 01 49 eller 61 71 05 56

Udlejning v. Elise Due Vogn
Træffetid torsdag kl. 16-17 
på tlf. 40 40 69 89 eller på kontoret, Wiggers Park 189

NR. 4


