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Boligforeningen lancerer 

om få uger et nyt design, 

hvor logo, hjemmeside, 

brevpapir og SAB-Nyt  

bliver moderniseret 

og opdateret   

NYT DESIGN

FOTOGRAF PÅ ARBEJDE
En lokal fotojournalist - Søren 

Skarby - har den sidste måneds-

tid kørt rundt i boligforenin-

gens områder. Fotografen har 

taget en række rigtigt f lotte 

billeder, der skal bruges på den 

nye hjemmeside for boligfor-

eningen.

HØMARKEN 
Udbuddet for de fysiske arbej-

der i afdeling 16 - Skovparken 

er i gang. Jørn Wistesen giver 

den aktuelle status, og beretter 

om hvad der skal til for at et 

område bliver et attraktivt sted 

at bo.

5 3 23

NY MAND I SKOVBYHUS 
Boligforeningen har pr. 2. maj 

ansat Martin Olsen som ny ser-

vicemedarbejder i Skovbyhus - 

lær Martin bedre at kende inde 

i bladet.
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FORMANDENS KLUMME
Af John Andersen – Formand

Det er med glæde at jeg kan 
oplyse jer om, at der nu har 
været afholdt prækvalifika-
tion vedrørende renoveringen 
i Hømarken. I første omgang 
er det Skovparken som står for tur, da det er den 
afdeling der skal startes med. Renoveringen har 
været udbudt i fagentreprise sideordnet med ho-
vedentreprise. Jeg vil i det følgende redegøre for, 
hvad det betyder.

Når opgaven er så stor som den er, skal man ud-
byde den i EU licitation, det siger lovgivningen. 
For at kunne få lov til at afgive et tilbud, skal de 
interesserede firmaer prækvalificeres. Det bety-
der, at de skal kunne give oplysninger om og do-
kumentere, at deres økonomi er i orden, og at de 
har erfaringer med den slags opgaver, samt at de 
er store nok til at klare det. Dette gøres for det 
første for at minimere risikoen for at firmaerne 
ikke lukker midt i projektet, for det andet for at 
minimere antallet af fejl, og endelig for det tredje 
for så vidt muligt at sikre sig, at de bydende fir-
maer kan og vil overholde tidsplanen til gavn for 
vores beboere.

Ordet fagentreprise betyder, at en Tømrer-, Mu-
rermester eller lignende kan give tilbud på kun 
deres faggruppe. Nu skete der desværre det, at 
der ikke var firmaer nok som ønskede at blive 
prækvalificeret til fagentrepriserne – ej heller af 
de lokale firmaer.

Nu hvor prækvalifikationsrunden er afsluttet, har 
det vist sig, at fem hovedentreprenører er blevet 
godkendt til at byde på opgaven – at stå for hoved-
parten af de fysiske arbejder i Skovparken. Den 
hovedentreprenør der ender med at få opgaven, 
kommer altså sammen med de øvrige rådgivere 
til at bære ansvaret for at projektet løses til fuld 
tilfredshed.

Jeg vil her til sidst benytte lejligheden til at ønske 
jer alle en god og behagelig sommer

Venlig hilsen
John Andersen
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Af Jørn Wistesen Andersen
Kuben Management A/S

Der kan sikkert ikke findes en beboer i Svend-
borg Andels-Boligforening, der er uvidende om, at 
Landsbyggefonden har givet en meget stor pose 
penge til renoveringen af afdeling 14 og 16, de 2 
afdelinger i Hømarken.

En af betingelserne for at give pengene er, at de 
– naturligvis - går til det de skal, nemlig en frem-
tidssikring af boligområdet Hømarken. Landsbyg-
gefonden forudsætter, at alle involverede trækker 
i samme retning og tager medansvar, så Hømar-
ken bliver et mere attraktivt sted at bo og bliver 
et trygt og stabilt område at søge til.

Medansvaret skal findes på alle niveauer og i alle 
de måder, man har med Hømarken at gøre på.

Beboerne skal føle et medansvar for deres eget 
boligområde, passe på det, holde det ryddeligt og 
pænt og trygt og i det hele taget virke for det po-
sitive fællesskab, det er at bo i en almen boligfor-
ening.

Boligorganisationen, SAB, driftspersonalet, admi-
nistrationen skal sørge for, at de besparelser en 
renovering måtte medføre, bliver omsat til gode 
for den daglige drift. Det undersøges, hvilke kon-
krete stordriftsfordele det vil medføre at se de 2 
afdelinger som ét hele, som Landsbyggefonden 
faktisk allerede gør det. Landsbyggefonden har 
godkendt én helhedsplan for de 2 afdelinger ud fra 
den vinkel, at der skal ske udnyttelse af de fælles 
fordele, renoveringen og den daglige drift giver.

Det er derfor nødvendigt hele tiden at kigge på, 
om ombygningen samtidig kan give besparelser, 
da Landsbyggefonden forudsætter, at dette sker i 
området. Den mest optimale økonomi skal hele ti-

Helhedsplanen og det fælles ansvar
den søges. Det er Fondens grundforudsætning for 
at give støtten og det er der vel heller ikke nogen, 
der kan være uenig i.

Arbejdsgrupperne

Arbejdet i arbejdsgrupperne i afd. 16 er nu færdigt 
og de tilknyttede tekniske rådgivere har fået gode 
inputs i det videre arbejde med køkkener, badevæ-
relser, indgangspartier og sammenlægningen af 
lejlighederne. De tekniske rådgivere har nu fær-
diggjort forslag til, hvordan disse arbejder kunne 
udføres og de præsenteres i et møde i Skovbyhus, 
hvor alle beboere inviteres til at se dem.
Når vi skal til at gennemføre ombygningen, vil 
alle beboere blive kontaktet personligt for at væl-
ge den løsning, der passer dem bedst af de forelig-
gende.

I afdeling 16 regner vi med at skulle i gang med de 
første fysiske arbejder i oktober 2011

Nøjagtig samme beboerproces har været i gang i 
afdeling 14 over de seneste måneder og her regner 
vi med at skulle i gang med de fysiske arbejder 
omkring årsskiftet. 

Genhusning
HUSK at returnere de skemaer om genhusning 
m.v. som I fik udleveret for nogle uger siden! 

Det er meget vigtigt, vi snarest muligt får et over-
blik over jeres ønsker og behov i forbindelse med 
genhusningen. Som det flere gange tidligere er 
oplyst, får alle beboere besked i god inden, de skal 
genhuses.

Såfremt der er noget i forbindelse med genhus-
ningen som du er i tvivl om så kontakt:
Arne Simonsen på telefon 6029 6038, eller Bente 
Kjær på telefon 2338 9369

Foto af det nye køkken i prøvelej-
ligheden i opgang 9.

Flere billeder fra prøvelejlighe-
den på www.hømarken.dk
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SUND I HØMARKEN
Af Trine Hald Christiansen

Sund i Hømarken støtter op om sommer-
ferieaktiviteter – og har fået ny hjemme-
side

Her i SAB-nyt har der tidligere været skrevet om 
et nyt sundhedsprojekt, som hedder Sund i Hø-
marken. Projektet skal hjælpe med til, at sund-
heden og trivslen i området bliver bedre ved at 
der laves nogle sunde aktiviteter, som beboerne 
kan deltage i. Her i starten er der foretaget nogle 
spørgeundersøgelser, som over halvdelen af jer 
beboere har deltaget i. Projektholdet bag Sund i 
Hømarken har også været ude og interviewe nog-
le af jer, fordi det er beboernes ønsker og behov, 
der skal bestemme, hvilke sunde aktiviteter, der 
skal startes op. I første omgang er der bl.a. ønsker 
om flere aktiviteter for børn og deres familier. 
Derfor vil Sund i Hømarken bakke op om Som-
mersjov, der foregår i uge 26 i Værestedet, hvor 
Hømarkens børn kan deltage i street basket, hip 
hop og dans. Her vil holdet bag projektet og Hos 
Narges sørge for, at der serveres sund mad. I uge 
27 vil projektet også stå for nogle familieaktivi-
teter, kaldet Familiesjov, hvor alle børn fra 4-10 
år kan deltage med følge af en person over 14 år. 
Her vil der blive mulighed for mange former for 
leg og aktiviteter – så meld gerne ind med ideer 
og forslag!

Til efteråret vil inddragelsen af jer beboere for al-
vor gå i gang. I vil efter sommerferien få mere 
information om, hvornår og hvor det sker. Her vil 
I kunne byde ind med jeres ønsker til flere aktivi-
teter, der kan sættes i gang. Sund i Hømarken vil 
kunne give penge og hjælp til nye motionstilbud, 

sociale arrangementer, gratis rygestopkurser, 
madlavningskurser osv. Så længe det er sundt, 
enten for kroppen eller sindet, så kan Sund i Hø-
marken støtte op om det.

Arbejdet med en hjemmeside, hvor man kan læse 
om projektet, aktiviteterne og de andre tiltag i 
Hømarken, er nu gået i luften. Adressen er www.
sund-i-hømarken.dk – vi håber, I vil bruge den.

Sund i Hømarken har i april måned sagt velkom-
men til en ny medarbejder, Benny, som skal hjælpe 
beboerne med aktiviteter. Projektholdet består nu 
af Sedsel, Benny og Trine og de holder til i samme 
opgang som Anemonen i Byparken 42. Der er der-
for mulighed for at møde personligt op, hvis man 
har nogle ideer til, hvad der kan startes op. Det er 
også muligt at kontakte projektholdet telefonisk: 
Trine 3017 4457, Sedsel 3017 4458 og Benny 3017 
4459 eller per mail kontakt@s-i-h.dk 

SUNDHE D E R HVE RDAGSKOST

Projektholdet bag Sund i Hømarken.
Fra højre er det Trine, Benny
og Sedsel. Klik ind på det nye
website www.sund-i-hømarken.dk
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Fotojournalist på arbejde i SAB

Af Thomas Jeppesen

Den lokale fotojournalist - Søren Skarby har 
gennem den sidste måneds tid arbejdet for 
SAB. Opgaven som boligforeningen stillede 
Søren var: Dokumenter livet som det leves og  
menneskene som de er er. 

Billederne skal blandt andet bruges på for-
eningens nye hjemmeside, der lanceres efter 
sommerferien. Søren har for SAB-Nyt selv 
udvalgt fire af sine mange pletskud, og takker 
i samme forbindelse for den store gæstfrihed 
han har mødt rundt omkring i afdelingerne. 
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Fra Organisationsbestyrelsen har redak-
tionen modtaget følgende:

Organisationsbestyrelsen har afholdt 3 
møder her i foråret, på disse møder har 
følgende været drøftet:

1. Revisionsfirmaet Ernst & Young, Odense af-
deling er blevet købt af revisionsfirmaet Price-
WaterHouse Coopers. Medarbejderne fra Ernst 
& Young følger med over i det nye firma som 
reviderer SAB. Bestyrelsen har tiltrådt at det 
nye selskab forsætter med revisionen af SAB. 
Repræsentantskabet vælger revisionsfirma på 
det årlige møde.

2. Organisationsbestyrelsen har drøftet kom-
munens afvisning af nybyggeri af seniorboliger. 
Se artikel i SAB-nyt fra marts 2011. Der er rettet 
henvendelse til Svendborg Kommune om forlø-
bet, dog uden respons.

3.Bestyrelsen har endvidere drøftet udlejnings-
vanskeligheder i Sanddalsparken. Organisati-
onsbestyrelsen har truffet beslutning om hjælp, 

Møder i organisationsbestyrelsen
såfremt afdelingsmødet i afd. 13 siger ja hertil.

4. På mødet i april var temaet Hømarken og hvor-
dan forløbet bliver efter at de sidste tilsagn er 
kommet. Tilsagnene fra Landsbyggefonden for-
udsætter at afdelingerne sammenlægges. Emnet 
behandles på repræsentantskabsmødet i juni, her-
efter på afdelingsmøderne.

5. Maj mødet var regnskabets time. Revisionen 
gennemgik foreningens mange regnskaber. Der 
var ingen bemærkninger til regnskaber. Hoved-
foreningen regnskab viser et overskud på knap 1 
mill. kr. 5 afdelinger kommer ud med et samlet 
underskud på kr. 377.000,- Disse underskud dæk-
kes af dispositionsfonden. Øvrige afdelinger kom-
mer med overskud af varierende størrelse.

6. Til det kommende repræsentantskabsmøde gen-
opstiller følgende:

John Andersen, 
Erik Bang Boesen og 
Steen Mørk

Referat af møde i repræsentantskabet 
– Svendborg Andels-Boligforening
Onsdag den 15. juni 2011 kl. 19:00 i Skov-
byhus.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Endelig godkendelse af regnskab 2010 med til-
hørende revisionsberetning
4. Forelæggelse af budget 2012
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
sammenlægning af afdelinger
6. Valg af formand
     John Andersen er på valg, genopstiller
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     Erik Bang Boesen er på valg, genopstiller
     Steen Mørk er på valg, genopstiller
8. Valg af suppleanter

Referat fra repræsentantskabsmødet
9. Valg af revisor, bestyrelsen indstiller til genvalg af 
pwc, Odense
10. Eventuelt

43 fremmødte ud af 59

John Andersen bød velkommen til repræentantskabs-
mødet.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår advokat Henning Moritzen
Henning Moritzen blev valgt og fastslog, at indkaldel-
sen var i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning
Den skriftlige beretning kan læses i sin helhed på 
www.svanbo.dk 

Bemærkninger:
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Der var fra flere afdelinger bemærkninger til 
beboersammensætningen, emnet tages med til 
drøftelse med Svendborg kommune.

Beretningen er taget til efterretning

3. Endelig godkendelse af regnskab 2010 
med tilhørende revisionsberetning
Direktør Jørgen Berg Jensen gennemgik regnska-
bet og revisionens bemærkninger.

Enkelte afklarende spørgsmål blev besvaret.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget 2012
Direktør Jørgen Berg Jensen gennemgik budgettet.

Budgettet er taget til efterretning

5. Behandling af eventuelle indkomne for-
slag
Fremsat af Organisationsbestyrelsen:

Repræsentantskabet giver samtykke til, at to el-
ler flere afdelinger sammenlægges til en fortsæt-
tende afdeling.

Forslag og baggrund herfor er vedlagt referatet.
Jørgen Berg Jensen gav en redegørelse for forsla-
get, herefter blev afklarende spørgsmål besvaret.

Afstemning:
40 stemmer for
3 stemmer imod

Forslaget er vedtaget.

6. Valg af formand
John Andersen er på valg og genopstiller.

Erik Bang Boesen opfordrede i indlæg til genvalg 
af John Andersen.

John Andersen blev herefter enstemmigt genvalgt 
for en 2-årig periode.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erik Bang Boesen og Sten Mørk er på valg, begge 
genopstiller.

John Andersen opfordrede til genvalg af begge. In-
gen andre opstillede.

Erik Bang Boesen og Steen Mørk herefter genvalgt 

for en 2-årig periode

8. Valg af suppleanter
Opstillede:
         Bruno Laulund, afd. 16 - 1. suppleant
         Steen Hyldgaard, afd. 18 - 2. suppleant
         John Hem, afd. 12 - 3. suppleant

9. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller genvalg af pwc, Odense.
Pwc herefter genvalgt.

10. Eventuelt
Drøftelse af blandt andet:
- renoveringen i afdeling 14 & 16
- overholdelse af husorden, der står mange ting i 
opgangene
- affald i opgangene
- diverse referater og offentliggørelse heraf

Dirigenten takkede for et godt møde og nedlagde 
herefter sit hverv.

John Andersen takkede for valg og ligeledes for et 
godt møde.

Ledelsen for Svendborg Andels-Boligforening be-
står for perioden 01. juli 2011 til 30. juni 2012 af:

Bestyrelse:
John Andersen, afdeling 5, formand
Anne Jørgensen, afdeling 13, næstformand
Steen Mørk, afdeling 17, 
Bo Erik Nielsen, afdeling 16,
Erik Bang Boesen, afdeling 14
Karsten Brandt Davidsen, medarbejdervalgt
Arne Christensen, medarbejdervalgt.

Direktør:
Jørgen Berg Jensen

Ovenstående referat tiltrådt:
Dirigent: 
Henning Moritzen
Advokat  I afdeling 

14 & 16 afhentes der storskrald den 2. torsdag i hver måned. Næste gang 14. juli, 11. august og 8. september.
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Af Aina Jørgensen

Beboerhuset Skovbyhus har fået ny førstemand. 
Martin Olsen startede på jobbet i Skovbyhus d. 2. 
maj. Han er 37 år og har boet i Svendborg nogle 
år og læst på navigationsskolen hvorefter han har 
sejlet som befaren skibsassistent. ”Det er dog lidt 
lang tid at være hjemme fra når man er på lang-
fart, men at komme ind i den verden er en ople-
velse”, siger Martin. 

Hjemmelivet trak og Martin fik hyre på vores lo-
kale turistattraktion Helge, hvor han sejlede med 
i 6 år. Det var nogle dejlige dage ombord. Martin 
nyder daglig kontakt med alle typer mennesker og 
det gør ham særdeles egnet til det job han nu har 
påtaget sig i Skovbyhus.
 
”Jeg glæder mig”, siger Martin, ”til at møde be-
boerne, og høre hvad de forventer af mig. Jeg kan 
godt lide at have kontakt med mange forskellige 
mennesker og møde dem der, hvor de er i livet lige 
nu, og jeg håber de vil møde mig med samme åben-
hed. Jeg er overbevist om at vi kan få et rigtigt godt 
samarbejde her i huset, hvor beboernes ønsker er 
det vigtigste, det er jo deres hus. Det kunne være 
så godt, hvis der kom flere klubber Jeg har hørt der 
før i tiden har været flere klubber end der er nu, og 
jeg vil gerne være den der opfordrer beboerne til 
at bruge huset til det de måtte ønske – selvfølgelig 
indenfor de rammer der nu engang er her.”
 
”Her er så smukt i det område huset her ligger. Jo, 
jeg mener det. Mange har måske en anden opfat-
telse, men det må være fordi de ikke kender stedet 
rigtigt. Her er skov og grønne områder, og der er 
masser af plads til at plante flere blomster rundt 
om huset her. Jeg bliver nok ikke en der sidder 
mange timer på kontoret og venter på at beboerne 
vil komme og snakke. Jeg vil så gerne ud og arbejde 
i jorden, og jeg kan gøre området endnu smukkere 
med flere blomster. Beboerne kan da godt finde 

mig selvom jeg ikke sidder på kontoret. Jeg er jo 
lige her omkring huset. Papirarbejdet skal jo laves, 
men hvis jeg kan få det tilrettelagt sådan, at det 
mest bliver på regnvejrsdage, så gør jeg det! Kon-
tortiden er derfor ændret lidt, men jeg er her jo 
hele tiden, så kan vi ikke bare sige at alle beboere 
er velkomne, så finder vi tid til den snak vi skal 
ha .́”

Martin har en gammel pc stående. Den driller lidt 
og der kommer da også en ny, men den fungerer 
fint smiler han, den har bare nogle sjove farver på 
skærmen. 

”Jeg har foreslået, at når afdelingerne lejer huset 
må de selv gøre lidt mere. Det er da lidt tosset jeg 
sidder her i flere timer til overarbejdspris og ven-
ter på de bliver færdig med et møde. De kan da selv 
stille opvasken ud i køkkenet. Så ordner jeg det næ-
ste dag, det er da meget billigere for afdelingerne 
der ejer huset her. Jeg er meget opmærksom på, at 
det er beboernes penge der driver huset og betaler 
min løn. Det er det gode ved boligforeningen, her 
løfter man økonomisk i flok. Jeg håber, at jeg i min 
stilling kan være medvirkende til at beboerne her 
i huset kan få samhørighed og fællesskab, så man 
også i samarbejde kan løfte socialt. Kan jeg i min 
stilling være med til at give området den omtale 
det fortjener, vil jeg gerne det. Det er et dejligt om-
råde fyldt med mange forskellige mennesker med 
forskellige holdninger fra forskellige kulturer. Det 
giver så store muligheder og jeg fra min post her i 
huset, vil gøre hvad jeg kan for at forskønne områ-
det indenfor det jeg er ansat til.” 

Som I kan læse, er Martin glad for sit arbejde her 
i SAB. Og efter en hyggelig eftermiddag sammen 
med Martin og Erik Boesen, er jeg ikke i tvivl om at 
det er den rigtige mand der er ansat i Skovbyhus! 
Og til Martin skal her fra Erik og jeg lyde - Rigtig 
hjertelig velkommen i SAB.

Ny servicemedarbejder i Skovbyhus

Den nye førstmand i Skovbyhus 
- Martin Olsen igang med arbejdet. 

De nye åbningstider i Skovbyhus er:
mandag: 10.00 - 13.00 
torsdag: 13.00 - 17.00 
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Af Thomas Jeppesen

De store lejligheder på over 100 kvadrat-
meter beliggende i Sanddalsparken, kan 
imødese en huslejenedsættelse på lidt over 
2.000,- kr. om måneden, hvis afdelingsmø-
det den 11. august 2011 stemmer ja til den 
støttemodel som organisations- og afde-
lingsbestyrelsen foreslår. Huslejenedsæt-
telsen skal imødegå udlejningsproblemer-
ne i afdelingen.

Organisationsbestyrelsen har på et møde i foråret 
drøftet udlejningsproblemerne i Sanddalsparken, 
hvor ni of de i alt tolv store lejemål lige nu står 
tomme. På den baggrund har organisationsbesty-
relsen besluttet at lade dispositionsfonden støtte 
afdelingens økonomi de kommende 10 år. I 2012 
bliver det med 442.000,- kr. et beløb som nedtrap-

Huslejenedsættelse på 2.000,-  om 
måneden i Sanddalsparken

pes over de næste 10 år.

Støtten fra dispositionsfonden 
kan alene bruges til at udjæv-
ne huslejen i opgang 14 til 17 i 
Sanddalsparken, hvor lejen pr. 
kvadratmeter herefter vil mat-
che lejen i de andre opgange i 
afdelingen – nemlig ca. 750,- kr. 
pr. år.

Hvis afdelingsmødet vedtager 
støttemodellen betyder det end-
videre at:
- De mindre lejemål i op-
gang 14 til 17 også falder i hus-
leje, startende fra 250,- kr. pr. 
måned.
- Nedtrapningen af støtten 
over 10 år, vil medføre en til-

svarende huslejestigning startende fra 2013.

”Det er ærlig talt lidt trist at se på, at sådan 
nogle gode lejligheder står tomme,” siger Carlo 
Christensen, der er formand i afdelingen, og 
fortsætter ”Vi må erkende, at de store lejlighe-
der er blevet for dyre – og derfor har vi i af-
delingsbestyrelsen også drøftet problemet med 
administrationen og med organisationsbesty-
relsen, og vi bakker 100 % op om den foreslåede 
støttemodel.”

Såfremt afdelingsmødet stemmer ja, kan de le-
dige 3 og 5 værelses lejligheder på 106 - 109 
kvadratmeter umiddelbart efter tilbydes til en 
månedlig leje på 7.500,- inklusiv antenne, vand 
og varme.

Billede th.: 100 kvadratmeter med 

stor altan til 7.500,- om måneden 

inklusiv antenne, vand og varme.

Billede herunder: Formanden i  af-

delingen - Carlo Christen viser en af 

de tomme lejligheder frem.
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Referat fra Generalforsamlingen i Støt-
teforeningen ”Skovbyhus’ venner” den 
6. april 2011

Af Birthe Frederiksen
Formand

Preben Jensen blev valgt til dirigent. Iberegnet 
bestyrelsen var vi 20 til mødet.

Formanden Birthe Frederiksen aflagde beretning 
om året der var gået.

Jutta Jensen aflagde beretning om regnskabet.
Der var en del diskussion om, at regnskabet skul-
le deles ud til alle bordene så alle medlemmerne 
kunne få et hver til eftersyn.

Det blev vedtaget, at til næste år vil det blive lavet 
så der kommer et på hvert bord til eftersyn.

Der var kommet fem forslag ind.
Det første blev annulleret fordi det var kommet 
for sent. Forslag 1. var fra Kamma Svensson, der 
forslog at øl og vand skulle stige med en krone pr. 
stk. Det blev vedtaget.

Der var tre forslag om, at udefra kommende skul-
le have lige ret med herboende til at komme med 
i bestyrelsen. Det blev godkendt.

Sonja Jepsen kom med forslag om, at det skulle 
være forbudt selv at medbringe drikkevarer. Der 
blev forslået at man fik regler og vedtægter til ud-
levering sammen med nye medlemskort til januar.

Knud Erik Vinbech mente, at vi kunne få det lavet 
så alle kunne få dem allerede efter sommerferien, 
men det kan ikke lade sig gøre.

Forslaget om kun pengegevinster blev nedstemt.

Valg af bestyrelses medlemmer:
Til formand blev fores!ået:
Birthe Frederiksen og Knud Erik Vinbech.

Birthe Frederiksen blev genvalgt. 

Til bestyrelsesmedlemmer blev foreslået: Knud 
Erik Vinbech, Dorte Elnegaard, Pia Petersen.
Dorte Elnegaard blev valgt.

Til suppleanter blev valgt:
1: Knud Erik Vinbech
2: Pia Petersen
3: Benny Elnegaard

Bilagskonsulenter blev: 
1. Henny Hvid 
2. Kate Bondo
Supplant: Sonja Jepsen.

Efter sommerferien starter vi banko kl: 18.30.

AFDELINGSMØDERNE 2011

Den foreløbige plan for afholdelse af de ordinære 
afdelingsmøder i 2010 ser således ud. Ret til æn-
dringer forbeholdes.

Afdelingsnr. Afdelingsnavn Dato

22 Sofielund tirsdag 21/6

23 Trollemosen onsdag 22/6

24 Frøavlen onsdag 22/6

14 Byparken tirsdag 16/8

16 Skovparken onsdag 17/8

21 Solsikkevej torsdag 18/8

4 Brydevej onsdag 17/8

5 & 6 Glentevej mandag 22/8

7 St. Byhavevej tirsdag 23/8

12 Elmevænget tirsdag 23/8

8 Strynøvej onsdag 24/8

1 & 3 Nylandsvej/Rødeledsvej torsdag 25/8

10 & 17 Struebjerg/Svendborg Bo torsdag 25/8

15 Hjortøvænge mandag 29/8

18 Bregnegården tirsdag 30/8

9 Bispeløkken mandag 5/9

11 Munkevænget mandag 5/9

13 Sandalsparken mandag 5/9

19 Søsterhaven tirsdag 06/9

20 Wiggers Park torsdag 08/9

AFDELINGSMØDER 2011

Renovationen 
siger: 

HUSK DET NU 

- Pak dit 
affald ind.
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Nyt varmemesterkontor under 
opførelse for afdeling 7, 8, 12 og 15

Loppemarked på Glentevej

Beboerne på Glentevej holder loppemarked søndag den 7. august fra 
kl. 10:00 til 15:00.  I tilfælde af regnvejr aflyses arrangementet.

Alle er velkomne til at komme, kigge og købe.
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Svendborg Andels-Boligforening - 6221 1976
Åbningstider:  Mandag - onsdag  9:30 - 13:00  /  Torsdag  9:30 - 13:00 & 15:30 - 16:45  /  Fredag  9:30 - 12:00

TELEFONNUMRE
NYTTIGE TELEFONNUMRE
Varmemester - Ring 6221 1976

(af lyt beskeden - tryk 3 for varme-

mester) Alle varmemestre i SAB har 

telefonisk træffetid alle hverdage 

kl. 9:00 - 9:30 På alle øvrige tids-

punkter kan du lægge en besked på 

varmemesterens telefonsvarer

Vagttelefonen - Ring 6221 1976

og tryk 1 for akut hjælp. Vagttele-

fonen kan benyttes udenfor normal 

arbejdstid ved akutte opståede 

skader.

ØVRIGE 

Lægevagten 7011 0707

Beboerrådgiver

Bente Kjær 2338 9369

Falcks nøgleservice 7010 2030

Skovbyhus (Martin Olsen)

 6220 1795 / 2338 9356

Beboerhuset “Skovly” (afd 20)

Bestilling fredag mellem kl. 16 - 17

 6222 3723

Selskabslokale i Bregnegårdsparken

Bestilling torsdag mellem kl. 16 - 18

 6221 0149 / 6171 0556

YouSee (TV og radio) 8080 4050

TDC (Kundeservice) 8080 4040

TDC (Regninger) 8080 4045

Sydfyns Intranet 6221 2771

Alkolinien  

(Anonym og gratis) 8033 0610

Børnetelefonen

(Anonym og gratis) 3555 5555

DIVERSE
AKUTLINJEN
Boligforeningens vagttelefon kan 

benyttes udenfor normal arbejdstid 

– Ring 62 21 19 76 og tryk 1 for 

akut hjælp. Du bliver nu omstil-

let til vagttelefonen – pt. Midtfyns 

Totalservice.

RYDDELIG OPGANG
Af hensyn til Falck og brandvæsen 

må der ikke stå fodtøj, poser eller 

andet i opgangene.

HJERTESTARTERE
Der er opsat hjertestartere føl-
gende steder:

- Fælleshuset i Wiggers Park
- Fælleshuset i Sofielund
- Fælleshuset i Bregnegården
- og i Skovbyhus

NOTITSER 
DEADLINES
Deadline for næste nummer af SAB-

Nyt er mandag den 12. september 

Deadlines for SAB-Nyt i 2011

Nr. 3 - Mandag den 12. september

Nr. 4 - Mandag den 5. december

BANKOSPIL 
Der afholdes bankospil i Skovbyhus 

i salen kl. 18:30 på følgende datoer:

17. og 31. august

14. og 28. september

12. og 26. oktober

9. og 23. november

7. december

Venlig hilsen

Birthe Frederiksen - Formand

Kontoret holder

ferielukket i uge 30

fra den 25. til den 

29. juli, begge dage

inklusive.


