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John Andersen, formand

Fremgang i 75 år
Tillykke med os og de 75 år

Vi har i år 75-års jubilæum som boligforening i rivende udvikling.  
Det har været år med fremgang for foreningen. Det skal forstås således, at vi i

dag er nået op på at have ca. 2300 lejemål baseret på det beboerdemokrati, som al-
tid har været grundtanken, siden den første afdeling blev stiftet. Jeg er overbevist
om, at vi i fremtiden kan drive en sund, selvstændig og stabil forening i samme
ånd.

Et sundt beboerdemokrati indebærer, at de forskellige afdelinger aktivt kan
medvirke til at udvikle deres afdelinger og på den måde få indflydelse på stort set
alt, hvad der skal ske. Jeg er så privilegeret, at jeg har mulighed for at deltage i de
fleste afdelingsmøder og som formand at have gode dialoger om afdelingernes for-
skellige interesser om alt fra økologiske veje med genbrug af regnvand til solpane-
ler på tagene. 

Mit ønske for fremtiden er, at vi kan fortsætte med at bringe alle boliger op til
nye standarder, og at vi på et tidspunkt får mulighed for at bygge flere attraktive 
seniorboliger. Det er der brug for. 

Jeg ser meget positivt på fremtiden for vores boligforening, og jeg er ikke et
øjeblik i tvivl om, at vi om 25 år kan fejre 100-års dagen som selvstændig enhed.

Så derfor tillykke med os.

John Andersen
Formand

SAB i stort og småt

Når jeg ser tilbage på de sidste ti år, er det med et positivt blik på alt det, vi har op-
nået. Stort set samtlige afdelinger har været igennem renoveringsrunder, og den
helt store udfordring, helhedsplanen for Hømarken, er efter syv aktive år tilende-
bragt ved jubilæumsårets udgang.

Vi har indført nye it-systemer og elektroniske synsrapporter, der gør arbejdet
nemmere både på kontoret og ude i ’marken’. Jeg mener, vi roligt kan sige, at vi føl-
ger med udviklingen, og det inden for de økonomiske rammer og muligheder, der
er til rådighed for en forening som vores.

Et jubilæumsår giver anledning til et kig i krystalkuglen, og her ser jeg en ræk-
ke nye lovkrav, som helt sikkert vil indebære en ændret struktur for Danmarks 
boligforeninger.

Tak til medarbejderne for jeres trofaste indstilling til arbejdet i Svendborg An-
dels-Boligforening og til beboerne, der har været tålmodige og samarbejdsvillige i
renoveringsfaserne.

Vi fejrer os selv med denne udgivelse, der bringer os rundt i foreningens hjør-
ner og kroge i stort og småt fra foreningens stiftelse til i dag.

Jeg ønsker god læsning og hjertelig til lykke til os alle.

Jørgen Berg Jensen
Direktør

Jørgen Berg Jensen, direktør
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Fem mænd mødes i en toværelses lejlighed på Brydegaards-
vej 6 i Svendborg den 13. maj 1938. De har det socialdemo-
kratiske hjerte på rette sted, de tror på fællesskabet og 
fremtiden. Formålet med mødet er at drøfte, hvordan den
håbløse boligsituation kan forbedres – og vigtigst af alt – 
at omsætte tankerne til handling. 

I trediverne er familierne børnerige, og det hører livet til for de fleste familier, at de
som minimum tæller fem børn og to voksne. Det er desværre også et faktum, at
mange lever under kummerlige forhold. 

Det sidste ønsker de fem socialdemokrater at ændre på, og de lykkes med deres
forehavende. Den pågældende aften stifter de Svendborg Andels-Boligforening.
De første grunde købes for henholdsvis 45 øre og 35 øre pr. kvadrat-alen. Albert
Jensen bliver foreningens første formand, og han bestrider posten fra 1938 til
1949.

Foreningens primære formål er at skaffe arbejderklassen gode og sunde boliger
til en rimelig pris. Som eksempel vil en toværelses lejlighed med et værelse på lof-
tet koste 450 kr. pr. år. Et dobbelthus i to etager omkring 730 kr. pr. år.  

Fem mænd og en planDen første bestyrelse: Karl Andersen, 

Rudolf Madsen, Poul Hansen, Simon 

Simonsen, Ferd. Jensen, Albert Jensen og

A.L.H. Elmquist.

Forhandlingsprotokol for Svendborg 

Andels-Boligforening, 22. februar 1938 

til 23. marts 1946.

1938: På den første generalforsamling den 13. maj døbes den nye 

forening Svendborg Andels-Boligforening. Indskuddet er 10 kr. 
!
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1938–1949 
Albert 
Jensen

1949–1951 
Simon 

Simonsen

1951–1964 
Julius 

Andersen

1964–1967
Svendåge 

Jensen

1967–2003 
Robert 
Jensen

2003–2009 
Torben 
Olsen

2009–
John 

Andersen

Slag i slag

Og så går det ellers slag i slag fra 1939 til 2000 med at forbedre Svend-
borgs boligmasse. At der ikke er bygget nyt i SAB’s navn siden 2000 skyl-
des ikke manglende byggelyst. Flere projekter – blandt andet seniorboli-
ger i lavt, tæt byggeri – har været på tegnebrættet, men det økonomiske
fundament og den opbakning, der skal til fra de kommunale myndighe-
der, har ikke været til stede. 

Nr. Afdelingsnavn Opførelsesår
1 Nylandsvej 01-01-1939
3 Rødeledsvej 01-01-1944
4 Brydevej 01-01-1945
5 Glentevej – Blokke 01-01-1949
6 Glentevej – Huse 01-01-1951
7 St. Byhavevej 01-01-1949
8 Strynøvej/Lyøvej 01-01-1953
9 Bispeløkken/Priorvej 01-01-1949

10 Struebjerg 01-01-1954
11 Munkevænget 01-01-1957
12 Elmevænget 01-01-1964
13 Sanddalsparken 01-01-1969
14 Byparken 01-01-1972
15 Hjortøvænge 01-01-1970
16 Skovparken 01-01-1985
17 Svendborg-Bo 01-01-1958
18 Bregnegårdsparken/vænget/haven 01-01-1985
19 Søsterhaven 01-01-1985
20 Wiggers Park 01-01-1989
21 Solsikkevej 01-01-1989
22 Sofielund 01-01-1998
23 Troldehøj/Kvistvænget 01-01-2000
24 Frøavlen 01-01-2000

Formænd gennem tiderne:

Hver femte bolig i Danmark er en almen bolig. I mere end

540.000 almene boliger bor omkring 1 million mennesker. 
!

Priser – dengang og nu

2013

En nyistandsat lejlighed på Marslevvej med

tre værelser og 85 m2, 6.178 kr. pr. måned

inkl. varme.

1988

Lejlighed i Sanddalsparken 10, 2. sal, 2.074 kr.

pr. måned inkl. varme.

1953

Strynøvej 17, tre værelser, 117 kr. pr. måned –

ugelønnen var 165 kr.

1939

I 1939 tjente en butiksassistent 213 kr.

om måneden. En direktør 1.680 kr. 

Arbejdsugen var på 48 timer. Søndag var

fridag. 

SAB – dengang og nu

1938

Der bor omkring 200 mennesker i den nye

boligforening i 40 lejligheder. Administratio-

nen foretages af bestyrelsen.

1988

Omkring 6500 mennesker har nu adresse 

under et af boligforeningens tage. Antallet af

boliger er 1.850. I hovedkvarteret arbejder

ni medarbejdere.

2013

75 år efter foreningens oprettelse er der

2200 boliger. Administrationen tæller 10

medarbejdere. I marken arbejder 31.



Boligministeriet og Statens 

Byggeforskningsinstitut 

oprettes i 1947. 
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HUSORDEN
Al udvendig vedligeholdelse, 

herunder gas og vandhaner, 

afbryder og ringeanlæg 

(dørklokker) påhviles hver 

enkelt beboer, tillige med

den tilhørende have.

Storvask må ikke foretages i

køkkenet.

På WC må ikke bruges avis-

papir eller andet stærkt papir 

der kan tilstoppe kloaken. 

Det tilrådes kun at bruge 

toiletpapir 00.

Hunde og katte må ikke 

holdes uden beboerstyrelsens

særlige tilladelse. 

Andre former for husdyr må

overhovedet ikke holdes.

Husorden – om vi må bede!

I 1939 vedtages et regulativ for SAB’s be-

boere, der sender tankerne tilbage til en

svunden tid og minder om, at ”de gode

gamle dage” nu også havde sine besvær-

ligheder.

!

Tilbageblik
Hvordan så boligerne ud, og hvordan indrettede man sig i
huse og lejligheder efter omkring 1800?

Samtalekøkken til én person
I 1800-tallet havde de fine hjem mellem otte og ti rum – naturligvis med en skarp
opdeling af, hvad der var til fint og til hverdagsbrug. Plads til tjenestefolk var der
også – ofte på loftet. De almindelige mennesker boede i et- til toværelses lejlig-
heder med små køkkener. Der var absolut ikke tale om samtalekøkkener, bortset
fra de samtaler, husmoderen måtte have med sig selv i sit lille køkkenrige. Vi skal
helt op til efter 1950’erne, før boligerne fik et egentligt spisekøkken – forløberen
for nutidens store køkken-alrum med plads til både madlavning, børnenes leg og
et enkelt glas vin eller to før middagen.

Lejlighederne var frem til samme tidspunkt på højst to til tre værelser, som
blev delt af far, mor og helt op til 10 børn eller flere. Det krævede en vis fleksibili-
tet i forhold til indretning og placering af senge, og hvem der skulle sove sammen
med hvem og hvor.

Det moderne samfund udviklede sig i takt med industrialiseringen fra midten
af 1800-tallet til anden halvdel af 1900-tallet. Der kom gang i maskineriet, og en
del af danskerne bliver virksomhedsejere. Der opstod behov for arbejdskraft og
boliger! Folk flyttede til byerne; arbejderne i små lejligheder eller huse, middel-
klassen i etageejendomme og de rigtig fine folk i nybyggede villaer. I 1851 blev
Østifternes Kreditforening etableret, og deciderede lejeboliger skød op langs byer-
nes udfaldsveje. 
(Kilde: Erik Bang Boesen)

Krigsår

Historiker Erik Bang Boesen har trawlet foreningens protokoller fra 1938 til 1946,

og det fremgår, at 2. verdenskrig spiller en rolle i foreningen i stort og småt. Ar-

bejdsløshed og fattigdom er to af følgerne, og det er svært for beboerne at beta-

le deres husleje. I 1941 overvejer bestyrelsen et nyt byggeri på en byggegrund

Mølmarksvej-Rødeledsvej. Bestyrelsesmedlemmerne bliver imidlertid enige om

at se tiden an. Byggeomkostningerne er nemlig steget hele 40 procent fra 1939

til 41. I 1943 er materialemangel et stort problem. Bly er ikke til at opdrive.

På et bestyrelsesmøde den 28. oktober 1943, byder formand Jensen velkommen

og meddeler, at bestyrelsen overvejer et nyt byggeri på Brydegårdsvej og Dron-

ningholmsvej. Arkitekt Niels Mikkelsen er inviteret med til mødet for at fremlæg-

ge en tegning og en plan for byggeriet. Man påtænker bl.a. at lægge en gasled-

ning ind og en koldtvandsbruser i badeværelset. Ovenikøbet skal boligerne også

udstyres med elektriske installationer til lamper og stikkontakter.

1851 etableres 

Østifternes Kreditforening

1919 etableres Bolig-

selskabernes Landsforening 
! !



Øverst: Nylandsvej – andelsboligforeningens første byggeri.

Herunder: Papirerne skal være i orden. Formand Alfred Jensen 

indgår aftale med Svendborg Andels-Boligforening om leje af 

bolig på Nylandsvej i 1939.

Arbejderbevægelsen reagerede omkring 1900
mod særdeles ringe boligforhold for børnerige fa-
milier. Det resulterede i byggeforeninger, der byg-
gede ’kartoffelrækker’ efter engelsk forbillede. Der-
efter skød boligselskabernes store karréer op. 

I 1922 blev der opført 35.000 lejligheder i Dan-
mark. De fleste som karréer med opholdsstuer ud
mod gaden og soveværelse og køkken mod gården. I
30’erne og 40’erne anlægges boligbyggeriet som
park-bebyggelser med grønne områder, altaner og
stilleveje. Funktionelle byggerier med hvide glatte,
pudsede facader.

De første højhuse i jernbeton skød op i forstæder-
ne på grund af bolignøden i begyndelsen af 50’erne.
Tyve år efter kom modreaktionen i form af tæt og lavt
byggeri. I 80’erne bestod de almene boliger i vid ud-
strækning af række- og klyngehuse. Fra 80’erne og frem
bliver arkitekturen mere eksperimenterende og afhæn-
gig af arkitekternes blik for og ønske om at bygge økolo-
gisk. 

7HISTORIENS VINGESUS 1938–2013 • 7

Det almene 
boligbyggeri - 
kort fortalt

I 1988 fejrede SAB sin 50-års fødselsdag. 

På daværende tidspunkt bestod foreningen af

1853 lejligheder. I anledning af jubilæet modtog 

foreningens medlemmer en check på 50 kr.

!



En blomst i 
Hømarken

Nyrenoverede karreer, grønne plæner med nyplantede træer, borde og bænke. 
Ovenover alting stråler sensommersolen, og alt ånder fred og idyl. Stedet er 

Byparken og Anemonen, der er centralnervesystemet i foreningens boligsociale arbejde.
Det er her, beboerne mødes, taler sammen, syr, bager og får en håndsrækning om alt fra

jobmuligheder til økonomi. Og det er her, dedikerede medarbejdere har til huse.

EN BLOMST I HØMARKEN

Bente Kjær har været beboerrådgiver siden 1995, og hun
kender hver en krog og hver en afdeling omtrent som sin
egen bukselomme. Det er hende, der sætter de nye initiativer
i søen, der medvirker til at gøre livet lidt bedre og lidt sjovere
for boligforeningens beboere. 

Ude på gangen lyder der en høj stemme. En mandlig beboer kommer ind fra ga-
den for at tale med Bente Kjær. Han er træt og frustreret over, at han snart skal flyt-
te tilbage til sin bolig i Byparken efter genhusningen. Vist er hans lejlighed ny-
renoveret og klar, men de to opgange ved siden af ham er netop nu fyldt med stil-
ladser, og byggemateriel fylder godt op på tilkørselsvejen. Konsekvensen er, at der
ikke kan køre biler op til hans hovedindgang. Det kan få katastrofale følger for et
menneske, der to gange har været akut indlagt med alvorlige hjerteproblemer. 

– Jeg skal nok give dig besked, og vi finder en løsning. Det lover jeg dig, lyder
svaret fra Bente Kjær.

Beboeren er kun en ud af de mange, der hver eneste dag hiver fat i beboerråd-
giveren om stort og småt, og hun må kunne lide det efter 18 år under SAB’s vinger
og med hjertet forankret i Hømarkens beboere og bebyggelser. Det er fra Ane-
monen, Bente styrer tropperne, og det er også der og i beboerhuset Skovbyhus, de
fleste aktiviteter finder sted. 

Væk fra listen

Bente Kjærs arbejdsområde er og har altid været under forandring. Når kommu-
nen og boligforeningen sammen udarbejder en ny helhedsplan for en periode, er
det med specifikke overskrifter på de kommende satsninger. Og den plan, der skal
udarbejdes i 2013 for 2014 og fire år frem, har som overordnet sigte, at Hømarken
i 2020 er fjernet fra ghettolisten. For første gang foregår planlægningen i samarbej-
de med Boligselskabet BSB-Svendborg, der indgår i et fælles sekretariat med SAB
og Svendborg Kommune og med Landsbyggefonden som det økonomiske funda-
ment.

8 • SAB 75 ÅR

SAB’s brandslukker
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Et fodboldhold på 11 opstod ved at 

’krydse’ to 7-mandshold fra henholdsvis

Rantzausminde og Hømarken. Resultatet

blev på en gang en masse mål og vellykket

integration.

Færre problemstillinger i dag

I 1995, da Bente Kjær begyndte som boligrådgiver, var tiden en anden. Man kunne
måske tro, at alt var bedre i ’de gode gamle dage’, men der tager vi fejl, mener hun.
– Faktisk er det min opfattelse, at der er færre problemer nu. Dengang var krimi-
naliteten hårdere, børnene voksede op med synlige spor efter slagsmål, og det
hændte, at der lå fulde folk og narkomaner i opgange og kældre. Det var et mere
råt miljø dengang, og det var et langt sejt træk at vende udviklingen. 

Helhedsplanen for området dengang bestod af hele 30 indsatsområder, der ef-
terhånden fik tre hovedoverskrifter; ældre, image og misbrug. Det sidste punkt var
et stort problem. Der var åbenlys narkohandel døgnet rundt i hele bebyggelsen, og
første skridt i den rigtige retning var at ansætte en misbrugskonsulent. I samarbej-
de med nærpolitiet, som i øvrigt dengang var personificeret af nuværende trivsels-
konsulent Kaj Kruse, fik konsulenten flyttet problemet væk fra Hømarken. Mis-
brugerne selv var direkte involveret og hjalp til med at bygge et skur, hvor de
kunne være i fred. Det gjorde de i øvrigt tydeligt, da de skrev et skilt med teksten
”Forbudt for børn.”

– I dag mærker vi følgerne af en større arbejdsløshed. Folk har færre penge til
rådighed, og det er sværere for nogle familier at få betalt huslejen til tiden. Men
antallet er faldende, og jeg aner en bedring inden for en overskuelig fremtid, fast-
slår Bente Kjær. – Det boligsociale arbejde og det netværksarbejde, vi laver, er
svært at måle. Men al erfaring siger, at det giver tryghed, når beboerne har en hånd
under sig og ved, hvor de kan gå hen for at få hjælp og råd.

Børn og unge har høj prioritet

Børne- og ungeområdet fik hovedprioritet i helhedsplanen for 2000–2005. En af
indsatserne dengang lever stadig i bedste velgående; Værestedet, der ligger ved 
siden af Nymarksskolen og er for børn og unge mellem ni og atten år. En anden
betydningsfuld aktivitet var oprettelsen af fodboldklubben FC Hømarken, der op-
stod, da Hømarkens fodbolddrenge slog sig sammen med spillere fra en klub i
Rantzausminde. To 7-mands hold blev til et 11-mands hold, og projektet blev et
værdifuldt bevis på vellykket integration af børn og voksne på tværs af byens kvar-
terer.

I 23 år har ’Venner af Skovby-

hus’ arrangeret bankospil. 

Hver anden onsdag i ulige uger åbnes

dørene 17.30, og trækker timerne ud,

kan spillerne købe sig et stykke brød

med ost eller rullepølse. 

!



Måden at blive modtaget på

Skal Bente Kjær fremhæve særlige aktiviteter i forbindelse med sidste handlings-
plan, er det etablering af jobcenter og projekt Nøddeknækkeren. Nøddeknække-
ren er en kommunalt ansat sundhedsplejerske, Jeanette Ullum, der i dag varetager
interesserne for godt tyve familier, der står over for særligt vanskelige vilkår. I
Nøddeknækkeren har de nu en kontaktperson, hvis fornemmeste opgave er at læ-
re familierne og deres problematikker at kende og at lede dem på rette spor. Ind-
satsen er anerkendt af Svendborg Kommune, der satte Jeanette Ullum på lønnings-
listen, da projektperioden i boligforeningens regi udløb.

– Jobcentret her i Anemonen er også en betydningsfuld funktion, fortæller
Bente Kjær. – Centret tager sit udgangspunkt i en tidligere omfattende åben råd-
givning hver torsdag mellem 14 og 16, hvor en medarbejder fra jobcentret, borger-
service, SSP, sagsbehandlere og uddannelsesvejledere sad parat til at besvare
spørgsmål. Det viste sig imidlertid, at langt de fleste henvendelser handlede om
spørgsmål til jobcentret, der efterfølgende udvidede sin åbningstid til tre dage om
ugen. Konsekvensen er, at langt flere end tidligere kommer frivilligt til centret for
at få afklaret, hvad der skal til for at komme ud på arbejdsmarkedet.  

Bente Kjær er ikke i tvivl om, hvorfor tilstrømningen er stor. – Det handler om
måden at blive forstået og modtaget på. Borgerne føler sig trygge, hørt og set. De
øvrige kontaktpersoner er også til at få fat i, men kun en gang pr. måned. I vores
evaluering viste det sig desuden, at mange henvendelser handlede om økonomiske
spørgsmål. Så det var en stor glæde, at SAB, BSB-Svendborg og Cama Kollegierne
fik midler til at ansætte en økonomisk rådgiver, der hjælper på vej med spørgsmål
om boligstøtte, budgetlægning og meget mere.   

Beboerdemokrati, der virker

Et af de absolut største projekter, Bente Kjær har deltaget i, var planlægningen af
renoveringen af Hømarken, og det har været enormt spændende, siger hun. – Her
kunne jeg bruge det, jeg lærte af projekt Verdens Haver, hvor vi etablerede haver i
samarbejde med alle de forskellige nationaliteter. Det indebar samarbejde på kryds
og tværs med fokus på tryghed og kultur. Det fungerede utrolig godt, og metoden
tog vi i brug igen forud for renoveringsarbejdet. Vi nedsatte grupper med beboere,
tolke og byggerådgiverne. Alle fik information om formål og procedurer i god tid,
og jeg ved, at det medvirkede til, at flere end sædvanligt gik til stemmeurnerne, da
vi skulle have planen vedtaget. Det var en fantastisk og givende proces, der løftede
beboerdemokratiet til nye højder og med den enkelte beboer i fokus. 

Hømarken og ghettolisten

Byparken og Skovparken har et fælles navn; Hømarken. 

Pr. 1. 1. 2014 råder SAB over 728 lejligheder i Hømarken. I begyndelsen af 2014 er

bebyggelsen totalt renoveret. Hømarken er optaget på den såkaldte ghettoliste.

Grundlaget, for at være med på listen er, at området er præget af kriminalitet og

arbejdsløshed, samt at et stort antal beboere har udenlandsk oprindelse. At være

på listen har som økonomisk konsekvens, at Landsbyggefonden tilfører midler til

det boligsociale arbejde

Anemonens tilbud:

● Lektiehjælp to gange om ugen

● Sund i Hømarken – et samar-

bejde med Svendborg Kom-

mune

● Børnetøjsbytning

● Kvindegruppe, der laver mad

sammen en gang om ugen

● Syklub – hvor man også kan

låne en maskine
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Sund i Hømarken tilbyder 

aktiviteter for mænd. Hver

tirsdag 13 til 17 åbner Skovbyhus 

dørene for mandehørm.  

!



Hvordan styrker SAB trivslen i boligforeningen? Det spørgsmål stillede bestyrel-
sen sig i 2012. Svaret på spørgsmålet blev Kaj Kruse, pensioneret politibetjent og et
kendt ansigt i området blandt andet fra sit arbejde som politiets SSP-koordinator. 

– Min opgave er kort sagt at komme udfordringerne i forkøbet, før det går op i
en masse papirarbejde. Indløber der en klage til administrationen om for eksempel
høj musik i en lejlighed, tager jeg cyklen og kører ud og ringer på hos de øvrige i
opgangen, så vi finder ud af, om der ligger andre motiver bag anmeldelsen, eller
om der er noget om snakken. I rigtig mange tilfælde fører det til, at vi finder en
løsning uden en masse skriveri frem og tilbage efterfulgt af langvarig sagsbehand-
ling i Beboerklagenævnet. Konsekvensen er, at vi sparer ressourcer, og beboerne
får hurtigt lagt låg på tvisten. Faktisk har der ikke været sager i nævnet, mens jeg
har været ansat. Det er en stor glæde, at arbejdet bærer frugt. 

Sager om skæbner

Der er også sager, der er langt mere problematiske end klager over overtrædelse af
husorden. Kaj Kruse støder også på det, han selv kalder deprimerende sager om
skæbner. – Det hænder, jeg hører om beboere, der lever bag lukkede døre. Det kan
være, fordi de er syge eller har et misbrugsproblem. I de tilfælde tager jeg kontakt
til naboer, gårdmænd, varmemestre og gode kolleger og samarbejdspartnere i
Anemonen, så vi sammen får taget hånd om de pågældende.

For Kaj Kruse er arbejdet som trivselskonsulent både godt og givende. At ryd-
de sten af vejen, før de hober sig op, er for ham en perfekt glidende overgang fra et
liv som betjent til fuldtidspensionist. At stå til rådighed, at rykke ud, når det gæl-
der, passer til hans temperament. Og så gør det absolut ikke noget, at arbejdet og-
så flytter noget for andre mennesker! 

Han rydder sten af vejen 

Kaj Kruse

Trivselskonsulent Kaj Kruse er for-

henværende politibetjent med en

uddannelse som konfliktmægler i

bagagen. Han arbejder for SAB i

12 timer om ugen. 

De fleste klager til boligforenin-

gen handler om støj fra høj musik

og festlige lag. Andre klagepunk-

ter handler om overtrædelse af

husorden. 

Trivselskonsulent Kaj Kruse
befinder sig på to hjul mel-
lem alle boligforeningens 
huse og karréer de fleste af
ugens arbejdstimer. Papir-
arbejdet klarer han fra sit
kontor i Anemonen nr. 40.
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TILBAGEBLIK

Tidligere formand for SAB, Robert Jensen, var 10 år, da hans far Albert i 1938 sam-
men med fire kammerater tog initiativet til Svendborg Andels-Boligforening. Bo-
ligforeningens ve og vel blev også Robert Jensens liv sideløbende med et aktivt liv
som socialdemokrat og senere byrådsmedlem. Hans drivkraft var et ønske om at
forbedre boligsituationen for de mennesker, der ikke havde nok penge på kiste-
bunden til at kunne købe eget hus. 

Robert Jensen kom i SAB’s bestyrelse i 1953 og blev valgt til formand fjorten år
senere. Han kendte byens borgere og politikere, havde fingeren på pulsen og fik en
stærk indflydelse på udviklingen af boligforeningen og byens boligpolitik i det he-
le taget. 

Han var en kendt mand, som borgerne nærede tillid til. Han var også en mand
med stærke meninger og mod til at give udtryk for dem. I anledning af forenin-
gens 50-års jubilæum fik han stillet spørgsmålet om, hvorvidt han var en ”lettere
diktatorisk formand”, og han svarede: ”Mit bagland er altid i orden, når de store
projekter er på bordet, men der skal være en, der har ansvaret for, at afgørelserne fø-
res ud i livet. Og det er mig.”

Løbende modernisering

Ifølge forskellige kilder er der ingen tvivl om, at Robert Jensen følte et stort ansvar
for at videreføre alt det, som stifterne af foreningen havde afleveret. Også derfor
prioriterede han moderniseringer, der førte boligerne op til tidens standard. Hvis
det også førte til en højere grad af livskvalitet, var det kun et ekstra plus. ”Man må
have for øje, at pæne og rekreative omgivelser og kvalitetsprægede beboelser skaber
glade og trygge mennesker,” sagde Robert Jensen i 1988.
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Robert Jensen – et liv-
stykke i SAB’s historie

Tidligere formand Robert Jensen var søn af

en af andelsboligforeningens stiftere og

første formand, Albert Jensen.

Robert Jensen sagde til Fyens Stiftstidende

i december 2003, at han for det meste

brugte sin lejlighed på Strynøvej som kon-

tor. “Det var her, beboerne kunne finde

mig.”

Man kan ikke sige Svend-
borg Andels-Boligforening
uden samtidig at nævne 
Robert Jensen, der var 
foreningens formand fra
1967 til 2003. 



INTERVIEW

En anden tid 
Ole Blikdal var ansat i SAB fra 1974 til udgangen af 2005. 31 år i boligforeningens 
tjeneste blev det til, og i langt de fleste var han tæt på Robert Jensen.

– Robert Jensen var jo både formand for boligforeningen og medlem af byrådet i Svendborg. Det stillede os i en gunstig
situation, fortæller Ole Blikdal, som selv arbejdede med udlejning af boliger. 

– På en måde kunne alt lade sig gøre. Det var som om, tingene gik lidt nemmere. Når jeg i dag snakker med tidlige-
re kolleger, giver vi hinanden ret i, at det var en skøn tid. 

Om den tidligere og markante formand, siger Ole Blikdal: 
– Robert var en meget venlig og folkelig mand, som folk så op til. Der skete noget i hans ’regeringsperiode’ med

masser af nybyggerier. Og så stolede han blindt på sine medarbejdere – måske endda lidt for meget, og det er beklage-
ligt, at det gik, som det gik. Det fortjente han ikke.
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En trist udgang

Det viste sig i 2003, at der var uregelmæssigheder i foreningens regnskaber, og

det resulterede i, at både daværende forretningsfører Jørgen Omme Mogensen

og formand Robert Jensen måtte trække sig fra deres poster. Problematikken

opstod i forbindelse med en huslejestigning, der kaldte på en revisionsgennem-

gang. Fra det tidspunkt blev situationen forværret, da det viste sig, at der også

var posteringer på honorarer til Jensen og Omme Mogensen, der ikke stemte

overens med de indgåede aftaler. I de følgende år kørte dels en civilret, dels en

strafferet. I civilretten blev Jørgen Omme Mogensen frikendt efter at have anket

sin dom, og retten frafaldt derefter sagen mod Robert Jensen. I den strafferet-

lige sag fik begge en dom i 2005 på 30 dages betinget fængsel for mandatsvig.

Robert Jensen døde i 2009 i en alder af 82 år.  

Albert Jensen og hans hustru Mary Jensen flyttede på Nylandsvej allerede ved juletid 1938.

Mary Jensen siger i et tidligere jubilæumsskrift: 

”Det var ved juletid i 1938, de første seks familier flyttede ind på Nylandsvej, og det var store

dage. Vi fulgte selv efter, og hvor var det dog en fornøjelse at flytte fra den lille lejlighed på

Brydegaardsvej med fire børn og ind i et helt hus med kælder, køkken og to stuer. Og der var

et vaskehus med gruekedel. Her blev der tændt op, når familien holdt badedag.”
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Kirsten og Carlo i 
Sanddalsparken nr. 3
Parret Christensen har boet på adressen siden 15. april 1978.
35 år er det blevet til, og Kirsten synes egentlig, at tiden er
kommet til at rykke teltpælene op. Om Carlo følger med – tja,
det kan kun tiden vise. 

To børn er kommet til verden i lejligheden på 85 kvadratmeter på 3. sal. De er for
længst fløjet fra reden, og de to små børneværelser har ændret karakter. Væggene
blev revet ned, og så kunne man jo lægge en vinkelstue til opholdsstuen. Man kun-
ne også lave kontor, ja, man kunne så meget, tænkte Kirsten, der vist nok fik sin
vilje og indrettede en spisestue.

Sanddalsparken blev renoveret for seks et halvt år siden. Kirsten Christensen er
familiens omvandrende hukommelse. Indflytningsdage, halve og hele årstal, dato-
er, hvornår der skete hvad, det har hun fuldstændig styr på, selv om Carlo mener,
at han husker lige så godt. På den anden side behøver han så ikke at tage sig af den
slags detaljer, men kan nøjes med de store linjer – blandt andet i sit foreningsar-
bejde i afdeling 13. Tilbage til renoveringen. Parret blev genhuset og kom tilbage
til en renoveret lejlighed med nyt badeværelse og nyt køkken og en huslejestigning
på 2.000 kroner. Men de er vel egentlig givet godt ud. Det er parret enige om. 

Dengang og nu

Om livet er blevet lysere med nye installationer, kan man diskutere. Der er nemlig
andre punkter at måle tilfredsheden på. På socialt samvær for eksempel. – Da vo-
res unger var små, legede de på boldbanerne med alle de andre børn fra bebyggel-
se hver eneste dag, fortæller Kirsten. – Vi forældre arrangerede en masse; fælles 
fester i gildesalen for voksne, fastelavnsfester, ”ind under jul”-arrangementer og
konkurrencer på sportspladsen. Der var en livlig renden ind og ud i opgangene og
et godt sammenhold.

Carlo kommer ind med en kort sidebemærkning. – Tiderne har skiftet! Han
sekunderes ivrigt af sin hustru, der mener, at i dag passer hver især sig selv. Fælles
er de om at konkludere, at de jo også selv har fået andet at tage sig til. Børnebørne-

... da vores unger var   
små, legede de på 

boldbanerne med alle 
de andre børn fra 

bebyggelsen 
hver eneste dag ...

’’
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...vi mødes og 
snakker om det, 

når der er et eller andet, 
der skal vendes. 

Vi er ikke så vanskelige 
– synes vi selv.

Kirsten og Carlo Christensen diskuterer

jævnligt en mulig flytning til Sofielund. 

De er ikke enige, og hvordan det vil gå, vil

tiden vise.

ne og arbejdet. Da parrets børn var små, gik Kirsten hjemme og opretholdt god ro
og orden, mens Carlo passede tjansen først som skibstømrer, derefter som tømrer
på Lindø for derefter at lande på Ring Andersens Træskibsværft. I dag arbejder
han i Idrætshallen som teknisk medarbejder og Kirsten som serveringsperson
rundt omkring, når der er brug for et par flittige hænder.

Det var, hvad der var

At hr. og fru Christensen slog sig ned i Sanddalsparken, skyldes ganske enkelt, at
det var, hvad der var på det tidspunkt. Men nogle år forinden, dengang Kirsten fra
Svendborg gaflede Carlo fra Marstal, og resultatet kort efter lod sig ane på den un-
ge kvindes maverunding, flyttede de ind hos Kirstens forældre i Ørkildsgade. 
Siden fulgte kortere ophold på Glarmestervej og endelig var den der; en lejlighed i
Sanddalsparken 15. Carlo peger på datidens alvorlige boligmangel: – Vi måtte tage,
hvad vi kunne få, og lejligheden var egentlig alt for stor og for dyr til os. Men efter
tre år byttede vi til den, vi har den dag i dag, fortæller Carlo.

At parret er godt tilfreds med livet i boligforeningen, skyldes måske også, at de
forsøger at ændre det, der ikke er, som det bør være. Carlo kom med i afdelingsbe-
styrelsen i 1979, og indtog formandsposten i 2001. Og det går godt, forklarer han.
– Arbejdet kører upåklageligt. Vi har ikke så mange møder, men vi mødes og
snakker om det, når der er et eller andet, der skal vendes. Vi er ikke så vanskelige –
synes vi selv. 

Skal vi flytte eller hva’?

Der er sket en del gennem så mange år. Nye fortove, nye vinduer, renoveringen
med gode faciliteter til følge, et vandreservoir og et dagcenter med ældrevenlige
boliger i den ene blok. Der er gildesal og fire gæsteværelser, som lejerne kan leje
formedelst 75 kr. pr. døgn. Kabel-tv har også indfundet sig i Sanddalsparken. Jo, de
er tilpas, de to. Og dog. Kirsten er godt træt af alle de trapper, så hun kunne sagtens
se sig selv i Sofielund, et attraktivt boligfællesskab for seniorer. Men senior, hvor-
når er man det? – Jeg er da ikke gammel, erklærer Carlo. – Nu er vi skrevet op, og
den dag, vi får en lejlighed tilbudt, så flytter vi, konstaterer Kirsten. – Så bliver det
da uden mig, lyder svaret fra ægtemanden på ægte ’marstalsk’. Der er nu intet, der
tyder på, at de to skal bo noget som helst sted uden hinanden.

’’
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Rathna og Selvam

Her snakker folk 
høfligt med hinanden, 

de er glade og 
hjælpsomme. 
Sådan ser jeg 

danskerne. 

’’

Velkommen indenfor på Hjortøvænge hos Rathna og Selvam,
der er søskende. De deler rækkehusets kvadratmeter med
Rathnas to sønner. 

For tre år siden blev 31-årige Rathna enke, da militæret dræbte hendes mand. Den
tragiske begivenhed lagde grunden til en beslutning om at rejse til Danmark – op
til storebroderen Selvam. Nu sidder de i stuen med te på kanden, Rathnas hjem-
mebagte kage og Selvams murukku chips, der ligner små flade garnnøgler og sma-
ger himmelsk. Rathnas to børn er i skole. Selvams mindste bor hos sin mor, mens
de to største er fløjet fra reden og er i gang med en uddannelse. Datteren studerer
IT i London, og sønnen læser biomedicin på SDU.  

Uventet sygdom

Allerede uden for huset ses de første tegn på, at her bor et familiemedlem, der har
brug for at kunne køre ind i huset. Det er Rathnas yngste søn Piravin på 8 år, der li-
der af muskelsvind. Rathna føler sig stadig lidt på usikker grund med de danske
vokaler og konsonanter og lader sin storebror fortælle. 

– Da de kom hertil for tre år siden, kunne han gå, selv om han faldt rigtig man-
ge gange. Det blev værre og værre, og efter mange undersøgelser på OUH fik han
diagnosen, og han får det desværre aldrig bedre.

Når det nu skal være, så er Piravin heldig, siger Selvam. 
– Vi får fantastisk hjælp fra både læger, socialrådgiver, ergoterapeut og Muskel-

svindfonden, og det er vi meget taknemmelige for. På Sri Lanka er sygdommen ik-
ke kendt, og han ville for altid være dømt til enten at sidde eller ligge ned uden
træning og vejledning.

Hjælp fra alle sider

Rathna og Selvam er meget enige om, at den store forskel på Danmark og Sri Lan-
ka er klimaet. Det kan være koldt på de her breddegrader.  

– Og så er der forskel på mennesker, mener Selvam. 
– Her snakker folk høfligt med hinanden, de er glade og hjælpsomme. Sådan

ser jeg danskerne. Man hjælper også hinanden på Sri Lanka, men det er først og
fremmest den nære familie og venner. Her i landet er det alle. I boligforeningen
har vi viceværten, som kommer, lige så snart der opstår et eller andet, Grethe fra
Dansk Flygtningehjælp hjælper Rathna med det danske, og gennem Muskelsvind-
fonden kommer vi på ture med børnene, og det er godt for os alle sammen. 

Selvam fra Svendborg

Selvam, den tidligere partisan, kommer aldrig tilbage til sin fødeø. Broerne er
brændt for altid, og det er længe siden, han var der sidst på familiebesøg. Han kom

HJEMME HOS...
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Der er langt fra Sri Lanka til Svendborg,

men familien på Hjortøvænge føler sig

hjemme. Og især for Selvams vedkommen-

de er broerne brændt for altid.

til Danmark med hjælp fra Røde Kors i 1986. 
– Nu er jeg Selvam fra Svendborg, en dejlig, stille og rolig by. Her har jeg boet,

siden jeg kom hertil og flyttede ind på St. Byhavevej. Nogle år efter flyttede min
kone og jeg til Bregnegårdsvænget, og de sidste ti år har adressen været Hjortø-
vænge. Arbejdsmæssigt har jeg også altid været knyttet til byen. Først seks år på
skibsværftet, derefter som selvstændig med kiosken på Mølmarksvej.

Desværre er Selvams krop begyndt at gøre knuder. Problemer med smerter i
ryg, arme og fingre kombineret med alt for højt blodtryk har sendt ham ud af ar-
bejdsmarkedet. Måske derfor er det endnu vigtigere at være aktiv med andre gøre-
mål. 

– Jeg er sekretær i Dansk-Tamilsk Venskabsforening, og i eftermiddag skal jeg
op til kommunen og fortælle, at jeg ønsker at stille op som kandidat til integra-
tionsrådet og på den måde gøre noget for andre. 

Rathna har fået opholdstilladelse, hendes børn er glade for skole og kammera-
ter, og Selvam selv er som en fisk i vandet i Danmark, i Svendborg og i boligfor-
eningen.

HJEMME HOS...



SAB SOM ARBEJDSPLADS

Den 16. april 1976 blev Steen Jørgensen ansat i håndværkerafdelingen – parat til at
gøre en forskel på en arbejdsplads med mange muligheder. Med i bagagen havde
han dels en uddannelse som VVS-montør fra sin fars virksomhed dels fire års er-
faring fra Svendborg Konservesfabrik. Steens far, der var i afdelingsbestyrelsen i
Afdeling 6, havde ekspederet sine politiske gener videre til søn, der med egne ord
allerede som knægt blev ’drøninteresseret’ i politik. At engagere sig i samfundet var
lige så vigtigt for den unge mand som fodbold og piger. Og variation er jo ikke at
foragte.  

I sin tid som lærling stablede han en klub på benene – en erfaring, der lagde
grunden for tillidsposter for håndværkere og ejendomsfunktionærerne i SAB.
Hjertebarnet var kurser og efteruddannelse. – Det var svært dengang, vi kunne
dårligt undvære arbejdskraften, for boligforeningen var lige som de fleste andre af
sin slags temmelig forsømt. Der var rigeligt at gøre i hverdagen for både malere,
murere, elektrikere, VVS’ere og tømrere.

Andre løbebaner

Sideløbende med arbejdslivet havde Steen Jørgensen andre løbebaner; på grønne
plæner med to mål i hver sin ende. Livet som fodboldtræner fyldte fritiden, og
hvorfor ikke også dyrke den ædle sport i forbindelse med arbejdet? – Aktiviteter
ryster folk sammen, og vi havde stor fornøjelse af at arrangere turneringer mellem
Svendborg Bryghus og foreningens ansatte og beboere. Vi tog også på udflugt med
Bagenkop-Kiel færgen, spiste morgenmad om bord og handlede på den anden si-
de af grænsen og nød i det hele taget samværet med hinanden. Sådan noget giver
fællesskab på en arbejdsplads.

Da flygtningene flyttede ind

Steen Jørgensen kan fortælle længe og engageret om sin tid i SAB. Ikke mindst når
talen falder på tiden fra slutningen af halvfemserne, da de første flygtninge kom til
landet og til Svendborg Andels-Boligforening. – Vi modtog mange iranere plus
bådflygtninge fra Vietnam. De fleste var fra landet og havde aldrig set en bolig-
blok, forklarer han. – Jeg kan tydeligt huske en dag, hvor der rullede en bus ind
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Femogtredive 
gode år

Steen Jørgensen  optræder som dirigent

ved et SAB-møde.

I næsten halvdelen af an-
delsboligforeningens leve-
tid har pensioneret varme-
mester Steen Jørgensen
stået på lønningslisten. Han
bidrager her til fortællingen
om en arbejdsplads i kon-
stant udvikling. 

Beboerdemokrati 
i det små:

– Jeg må sige, at det var et ander-

ledes møde. Maden vi fik, da 

mødet var slut, smagte godt, selv

om der ikke var for meget af den.

Aina Jørgensen, 

SAB nyt nr. 3, september 2012 
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Hjem til Sofienlund

Steen Jørgensen er opvokset på

Struebjerg. Da han mødte sin 

hustru Kirsten var ventetiden på

mellem fem og otte år. Konse-

kvensen blev, at parret Jørgensen

tog murerskeen i egen hånd og

byggede hus. Nu er de under

SAB’s vinger og bor i en af Sofie-

lunds seniorboliger, der er bygget

til at blive gamle i. Det kan jo 

være, fodboldbenene på et tids-

punkt har godt af gulve uden dør-

trin.

med 50 iranere, der skulle besigtige lejligheder. De anede ikke, hvad et elkomfur
var, og vi havde virkelig svært ved at forklare, hvordan man skulle betjene sådan et.
Vi havde en tolk med, men vi anede jo ikke, at der var mindst 16 dialekter at holde
styr på, og at tolken var på lige så hårdt et arbejde som os.

Da Steen blev nervøs

En anden speciel oplevelse fik Steen Jørgensen, da han en dag var på vej hjem fra
arbejde på cykel. – Jeg kørte forbi et buskads, hvor der sad to vietnamesiske kvin-
der med noget service og en spand med vand. De var ved at vaske op. De smurte
jorden ud på tallerkenerne, gned dem og skyllede dem derefter i spanden. Jeg
sprang af cyklen og forsøgte at forklare, at det ikke duede. Jeg blev helt nervøs og
tænkte på, at vi jo sprøjtede med stærke midler mod ukrudt dengang. De rystede
bare på hovedet og smilede venligt. Så kørte jeg hjem i en vis fart og kontaktede
flygtningenævnet, så de kunne få fat i en, der kunne forklare sagens alvor. Ja, der
skete mange sjove og uforudsigelig ting, som vi ikke kunne forstå – og de kunne jo
heller ikke forstå os og vores måde at leve på. 

Frisk luft og god mening

Steen Jørgensen begyndte som håndværker, blev siden gårdmand og endelig var-
memester og bestyrer af Beboerhuset i Hømarken. Et pragtfuldt job, hvor han hver
eneste dag mødte engagerede mennesker, der var med på at tage del i de aktiviteter,
medarbejderne satte i gang. – Når arbejdet giver mening, og det lykkes at få mena-
geriet til at køre på trods af udfordringer, er det livsbekræftende. Det er f.eks. en
stor opgave at overbevise beboere fra andre lande om, at de via de demokratiske
spilleregler kan få reel indflydelse. Men det kan lade sig gøre. Det er en af de mest
aktive beboere, Cafer fra Tyrkiet, bevis på. Han lærte om demokrati i boligforenin-
gen, og nu går han skridtet videre og stiller op for Socialdemokraterne til det næ-
ste kommunalvalg. Sådan noget gør mig rigtig glad.

Ikke rosenrødt

Steen Jørgensens forklarer, at SAB tidligere blev kørt meget politisk. – Robert Jen-
sen, den tidligere formand, var min mentor, og jeg har lært meget af ham og hans
måde at få arbejde og politik til at hænge sammen. Interessen for andre menne-
skers ve og vel gennemsyrede hverdagen, og der var altid vilje til at hjælpe et men-
neske i nød. Havde f.eks. en medarbejder et alkoholproblem, blev det taget op og
løst. Ville fagforeningen give den ene halvdel til afvænning, så betalte SAB den an-
den halvdel.  

– Selvfølgelig var det ikke rosenrødt det hele. Men overordnet set så har an-
delsboligforeningen haft stor og positiv betydning for mange mennesker. Og den
har fulgt med tiden. Jeg har haft chefer, som jeg respekterer højt; Grumløse, Ro-
bert Jensen og Omme Mogensen, som jeg slår sammen til ét og til sidst Jørgen
Berg Jensen. Robert og Omme står for mig som de to prægtigste mennesker inden
for andelsboligbevægelsen, og jeg er ked af, at det gik, som det gik. Når det er sagt,
vil jeg gerne rose den nye direktør for den måde, han løste en nødvendig og svær
opgave på, da han trådte til. 

Steen Jørgensen ser tilbage på sine 35 år i andelsboligforeningen med både
glæde og tilfredshed. – Med det i mente ønsker jeg SAB til lykke med jubilæet og
god vind fremover! 
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Et sted for børn og unge
Arbnora fra Ørbækvej har tegnet 

tegningen af sit hjem.

Et hjem skal være rent og ryddeligt

– Det er rigtig godt at bo, hvor jeg bor,

og jeg er glad, fordi jeg kan bo i et hus

sammen med mine to søskende. I mit

hjem skal der være rent, og der skal være

ryddet op. Og så skal man kunne have

veninder på besøg.

Myai, 13 år, Byparken

Hjem med hjemmebane

– Jeg bor i lejlighed sammen med min

far og min lillebror. Mit hjem skal ligge

tæt på en fodboldbane, for jeg spiller

fodbold og blive måske udtaget til U14

landsholdet! Og så skal der være mange

venner omkring en. Det er der her i Væ-

restedet, hvor man kan hygge sig og

hænge ud med vennerne.

Emma, 12 år, Byparken

Hjemlig hygge

– Mit hjem er rigtig dejligt, og det er hel-

ler ikke så dyrt. Man får mange gode

venner heromkring. I et hjem skal man

hygge sig med sin familie. Det gør vi, og

vi er syv søskende!

Samaleh, 14 år, Ørbækvej

I Værestedet ved Nymarkskolen er der hjerterum og husrum
til omkring 50 børn, når de får fri fra skole. De tonser ind og
ud ad døren, driller, ser tv, spiller computer, tegner, larmer
og gør som børn er flest. Fælles for de fleste af dem er, at de
bor i en af SAB’s boliger. Her giver en god håndfuld af dem et
bud på, hvad ’hjem’ er for dem. Arbnora fra Ørbækvej har
tegnet tegningen af sit hjem.
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Hjem skal rumme venner

– Et hjem er et sted, hvor man er tryg

med sin familie, og hvor ens venner må

komme på besøg.

Dejan, 15 år, Ørbækvej

Et hjem giver selvtillid

– Et hjem er det sted, jeg bor. Der hvor

jeg har frihed og tilladelse til at gøre 

flere ting end andre steder. Et sted, 

hvor jeg føler mig tryg og har selvtillid.

Kerem, 13 år, Byparken

Passer lige til mig

– Mit hjem! Jeg synes, det er hyggeligt,

jeg elsker det! Det passer lige til mig og

min familie og alle de andre, der bor der

i opgangen. Det er stille og roligt, og det

er et godt hjem.

Arbnora, 14 år, Ørbækvej

Natur for de små

I 2013 blev det lidt sjovere at være barn i
området ved St. Byhavevej og Afdeling
7. Den 17. maj blev den første sydfynske
naturlegeplads indviet. Alle beboere fra
Strynøvej, St. Byhavevej og Hjortøvænge
deltog i fejringen, og der var pølser, soda-
vand, balloner og flag i lange baner. 

Redskaberne er produceret i det bære-
dygtige Robinietræ af firmaet UNO kon-
cept. 

Det bedste sted i Svendborg

Tekst: Endrit Redjepi, Bajram Rizvani og Michael Jørgensen

Men der ikke kun skyggesider, modvind, der også solskin/

lad os fokuser på gode ting/

kulturel mangfoldighed/

variation der kommer når man samler folk et sted/

sociale boligblokke, de er rolige nok/

konerne gør rent på skoler selvom det et lortejob/

mændene knokler 24–7 i pizzaria/

drømmen om at det er DET de bliver pisse rige af/

Byparken er I med, Marslevvej er I med/

Hømarken er I med/

det vores sted, som gir os glæde/ 

ligger negativer sammen, gør dem positive/

det er her vi lever sammen, det go liv/

fordi vi ved vi alle sammen er mennesker/

du burde vide det er det bedste sted i Svendborg/

Alting bliver dag for dag forbedret/

respekter de ældre, glemmer ikk vores forfædre/

selvfølgelig er der steder hvor det går bedre/

men ikk’ den samme charme i de hvide forsteder

der er nye kulturer overalt hvor vi går/ 

de fleste snakker sprog som vi ikk’ forstår/

Paraboler viser kanaler fra Libanon/

To kys på kinden når araber gir dig hånden/



SERVICEAFDELINGEN

Svendborg Andels-Boligforening er en lille kommune i sig
selv. Her er værktøj og maskineri for millioner, fjernstyret
græsklipper, redskabsbærere i alle afskygninger, arbejdsvog-
ne, redskab med lift, renovationsvogn og selvfølgelig også
en budcykel.  

Hvor lang tid tog det for en mand med en buskrydder at slå græsset ved et regn-
vandsbassin for et år siden? Nu er det ikke en matematiktime, så svaret følger her:
Minimum en hel dag! Men i september måned 2012 indkøbte boligforeningen en
fjernstyret klipper, der arbejder sig frem med fuld skrue på skråninger og andre
udfordrende arealer. Med klipperen og en sikker pilot bag fjernbetjeningen tager
samme operation i dag 36 minutter. Og når maskineriet er i gang, snupper den sto-
re bidder af groft buskads i samme ombæring.
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En kommune 

På billedet ses fra venstre: Poul Nielsen, Bo Jensen, Torben Sørensen, Flemming Rasmussen,

Kaj Ove Mørk, Brian Bodenhoff og højt på strå i liften Bent Larsen og Majbritt Hansen.

Intet fejeskarn, spildevand 

eller andet affald må hen-

kastes i gårde eller på gaden. 

(fra Regulativ, 20. marts 1939)

!
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Fræser, der frister
To berusede mandspersoner var en meget tidlig morgen på vej

hjem efter en våd tur i byen. Måske havde de en plan om, at de

egentligt skulle have haven fræset, eller måske havde de bare

travlt eller begge dele. I hvert fald faldt de for en fristelse, da de

passerede garageanlægget i Byparken og en Honda ladvogn. De

smadrede vinduerne i garagen, åbnede døren og trak en fræser

og andet havekram frem og læssede det på Hondaen. De nåede

imidlertid ikke langt med tyvekosterne. En morgenfrisk beboer

havde frit kig til ugerningen og kontaktede politiet, der fangede

tyvene i industrikvarteret. Det var det tredje indbrud i 2012, og

nu er der alarmer i anlægget.

(Kilde: SAB-Nyt nr. 3, 2012)
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Maskineri til de blødere dele
SAB råder også over hjerte-

startere. I 2013 blev der 

opsat seks hjertestartere på

henholdsvis Brydevej 21 

og 23, Glentevej 15, 

Bregnegårdsparken 16, Wiggers Park 191 og 

Byparken 44, stuen.

Det kan ske når som helst, hvor som helst og for

hvem som helst. At hjertets elektriske signaler be-

gynder at løbe løbsk, så blod- og ilttilførsel rundt

i kroppen standser. Så gælder det om at handle

hurtigt. En hjertestarter er et godt sted at starte. 

i kommunen...

100 tons affald
Renovationsafdelingens renova-

tionsvogn er på farten hver eneste

dag. I gennemsnit afleverer renova-

tionsafdelingen 100 tons på for-

brændingen hver måned, altså

1200 tons pr. år. Det koster bolig-

foreningen 930 kr. pr. tons, svaren-

de til 1.116.000 kroner pr. år.
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Øverst: Den samlede medarbejderskare 24. september 2013.

Herunder bestyrelsen anno 2013. Fra venstre: Erik Bang Boesen, beboervalgt.

Jytte Knudsen, medarbejderrepræsentant. Jørgen Berg Jensen, direktør.

Arne Christensen, medarbejderrepræsentant. Anne Margrethe Jørgensen, næstformand.

Steen Mørk, beboervalgt. Finn Rasmussen, beboervalgt. 

John Andersen, formand.
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En god bolig må være en af forudsætningerne for et godt liv her på Sydfyn. Et godt
liv, som rummer uddannelse og beskæftigelse, familieliv, oplevelser og meget me-
re. Men det starter ganske enkelt med en god bolig. Og det har vi her i Svendborg,
og det har vi haft længe. Svendborg Andels-Boligforening runder 75 år og er med
over 2300 boliger og 3500 medlemmer den største almene boligforening i Svend-
borg. På den måde gør SAB en forskel – for byen og for borgerne.

Derfor glæder det mig, at jeg kan se, hvordan SAB fortsat udvikler sig som en
veldreven og fremadskuende boligforening. Gennem de senere år er langt de fleste
af jeres boligafdelinger moderniseret og fremstår i dag lige netop som det var
tænkt – som gode boliger for alle. Sidste skud på stammen, som vist ingen svend-
borgensere har kunne undgå at bemærke er den gennemgribende modernisering
og renovering af Byparken og Skovparken. Også denne sag har SAB håndteret me-
get kompetent. Flot.

Udfordringerne for den almene sektor vokser i disse år. Derfor er Byrådet og
jeg optaget af det overordnede mål med på den ene side at arbejde for tidssvarende
og attraktive boliger og samtidig fastholde et huslejeniveau for de mange. Mine
medarbejdere beretter om, at SAB både fra bestyrelsen og administrationen mø-
der talstærkt op til vores drøftelser i styringsdialogen. Det er godt, for fælles succes
afhænger ofte af viljen til dialog.

I Byrådet ser vi også et fortsat stort behov for at vende udviklingen afgørende i
de udsatte boligområder, særligt i Byparken og Skovparken. Derfor har vi også sto-
re forhåbninger til det tætte samarbejde om de boligsociale indsatser mellem BSB
Svendborg – Jægermarken og Toftemarken/Klintemarken, SAB og Svendborg
Kommune.

Alt dette bestyrker mig i, at SAB og Svendborg Kommune kan fortsætte en tæt
og tillidsbaseret dialog, og det er min overbevisning, at vi i mindst de næste 75 år
kan samle alle gode kræfter til gavn for beboerne. Tillykke.

Curt Sørensen
Borgmester
Svendborg Kommune

Lykønskning i anledning af 
Svendborg Andels-Boligforenings 
75-års jubilæum
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A

Svendborg Andels-Boligforening består af såvel enfamilie-, række- og klyngehuse (H)

samt etageboliger (E), alle opført i Svendborg kommune. Listen viser afdelingernes

nummer og navn, bebyggelsernes adresser og antallet af boliger i hver kategori.

Kort og godt om SAB
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1 3 4

5 6 7

8 9 10

131211

14 15 16

17 18 19

20 21 22

23* 23 24

1 Nylandsvej 

Nylandsvej 1–60

60 H

3 Rødeledsvej 

Rødeledsvej 7–13 & 3–5 

24 E

4 Brydevej 

Brydevej 21–25 

18 E

5 Glentevej 

Glentevej 1–23 & 2–12 

72 E

6 Glentevej 

Glentevej 25–41 & 14–28 

34 H

7 St. Byhavevej 

St. Byhavevej 1–31 & 2–18 

100 E

8 Strynøvej 

Strynøvej 1–23 & 2–24 

168 E 

(heraf 24 pensionistboliger)

9 Bispeløkken 

Bispeløkken/Priorvej 

92 E

10 Struebjerg 

Struebjerg 3–17 

8 H

11 Munkevænget 

Munkevænget 1–13 & 2–12 

95 E

12 Elmevænget 

Elmevænget 1–6 

36 E

Elmevænget 7–22 

16 H

13 Sanddalsparken 

Sanddalsparken 1–19 

148 E

14 Byparken 

Ørbækvej 44–54 

72 E

St. Byhavevej 56–66 

72 E

Byparken 59–75 

108 E

Byparken 3–39 & A–C 

76 H

15 Hjortøvænge 

Hjortøvænge 2–36 

18 H

16 Skovparken 

Byparken 26–42 

81 E

Marslevvej 5–93 

405 E

17 Svendborg Bo 

Spredt på flere adresser 

10 H

18 Bregnegårdsparken 

Bregnegårdsvænget 

3–71 & 4–28

Bregnegårdsvænget 

9–71 & 8–80 

Bregnegårdshaven 

13–39 & 10–38

120 H

19 Søsterhaven 

Søsterhaven 1–20 

20 H

20 Wiggers Park 

Wiggers Park 5–191 

Wiggers Park 10–90 & 102–130

157 H

21 Solsikkevej 

Solsikkevej 21–129 

54 H

22 Sofielund 

Sofielund 4–88 

(seniorboliger) 

42 H

23 Trollemose 

Gl. Skårupvej 2–10 

(støtte/plejeboliger)

56 H

23 Trollehøj* 

Kvistvænget 1–4 

(plejeboliger) 

36 H

24 Frøavlen 

Lerchesvej 3–7 

54 E

A Administrationen 

Bregnegårdshaven 7

H: Enfamilie-, række- 

og klyngehuse

E: Etageboliger



Man må indrette sig efter
forholdene, og det har man
altid gjort.

Før 1600

På landet sover familierne sammen, og

køkken og stue er i et rum. En slags al-

rum med det ene formål at spare på var-

men.

Omkring 1850

Køkken og stue er ikke længere i samme

rum. Mange familier får deres eget ’das’

udendørs.

1870

Det vandskyllende toilet opfindes.

1875

Gassen erstatter stearinlys og tællelam-

per.

1890

Klunkestilen griber om sig. Nu kommer

der tapet på væggene, og fotos af slægt-

ningene hænges på vægge. Polstrede

møbler og nips bliver populært. 

Man indretter sig…
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1900

Arbejderklassen har stadig ’das’ i gården,

efterhånden udskiftes de med vandskyl-

lende toiletter. Forældrene indretter

eget soveværelse. Knap 20 år senere får

de fleste boliger eget toilet.

1920

Elektriciteten er ikke længere for de få.

1925

En arbejderbolig er ofte på 40 m2 og har

to sparsomt møblerede værelser. 

1920–30

Centralvarmen afløser kakkelovnen, og

det er slut med koks i kælderen.

1930

Funkis-stilen vinder frem, og dansk mø-

beldesign kan købes i Brugsforeninger-

ne.

1945 og frem

Nye byggerier indeholder små badevæ-

relser. Et bad på den tid er en ugentlig

begivenhed.

1955
Spisekøkkenet er en realitet, og køleska-

be vinder indpas.

1960

Børnene får eget værelse i de nye boli-

ger. Bryggerset erstatter kælderen i par-

celhusene.

1970

Gæstetoiletter og tv er overskriften i

halvfjerdserne.

1980

Køkken-alrummet bliver hjemmenes

hjerte, forældrenes soveværelser skrum-

per, mens børneværelserne vokser.

1990

It-alderen er over os, og computere fin-

des i mange familier, der også indretter

sig med et kontor.

1999

Samtalekøkken! Køkkenet bliver et stort

rum, der kan matche hele familiens be-

hov – på en gang. 

2005

Badeværelset bliver den rene wellness-

oplevelse, boblebade og vandfaldsbru-

sere finder deres plads.

2010

Vi vil have mere plads, lys og luft.

Kilde: Bedre HJEM, Bolius, august 2013


