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Boligforeningen SØBO’s administrationskontor
Sundsmarkvej 14 – 6400 Sønderborg
Telefon: 74 43 05 60

E-mail: info@soebo.dk

Åbningstider på kontoret:
Mandag

9.00 – 14.00

Tirsdag

9.00 – 14.00

Onsdag

9.00 – 14.00

Torsdag

9.00 – 14.00 og 15.00 – 17.00

Fredag

9.00 – 12.00

Endvidere kan henvendelser ske til lokalkontoret på Hertugtorvet 14
i Augustenborg – torsdage mellem kl. 10.00 og 17.00
Herudover kan du døgnet rundt hente oplysninger, se boliger, blive medlem,
melde driftsforstyrrelser og meget andet på vores hjemmeside:

www.soebo.dk
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ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Jens Erik Nielsen
Skovkrogen 7
6400 Sønderborg
Tlf.: 26 77 06 81

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Frederikparken 5 st. 4
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 99 10 02

Lavbrinkevej 27
6400 Sønderborg
Tlf.: 27 83 87 60

Annalise Lyngkilde

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Sdr. Landevej 51 s.h.
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 43 77 65

Hjortevej 12
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 27 86 71

Poul Erik Jørgensen

Bestyrelsesmedlem:

Anne Cathrine
Sørensen

Hertugtorvet 2
6440 Augustenborg
Tlf.: 27 92 51 13

Erling Jørgensen

Bestyrelsesmedlem:

Christian Møller

Kavsløkke 89
Hørup - 6470 Sydals
Tlf.: 26 25 13 98

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Kavsløkke 95
Hørup – 6470 Sydals
Tlf.: 29 60 34 02

Kløvermarken 33
6440 Augustenborg
Tlf.: 29 37 93 35

Charlotte Sørensen
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Hanne Petz

Birger Persson

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Vi
er
kommet
godt
igennem
de
ordinære
afdelingsmøder som - efter fusionen med ASBO - i år
også har omfattet afdelingerne i Augustenborg og
Sydals.
Møderne har været afholdt i august og september
måned og vi har primært benyttet lokaler hos
Sønderborg Vandrehjem og Augustenborg Hallen.
Begge steder har afdelingerne haft mulighed for at
tilmelde sig et fælles traktement enten før eller efter
afvikling af afdelingsmødet og det er mit indtryk, at
rigtig mange af vore beboere har benyttet sig af denne
mulighed.
Organisationsbestyrelsen har i lighed med tidligere år
været repræsenteret ved samtlige afdelingsmøder og
efterfølgende er møderne evalueret.
Samstemmende er det vor oplevelse, at der i mange
af afdelinger er et rigtigt godt socialt liv men også, at
der er afdelinger som halter endda noget bagefter.
Vi har derfor nedsat en Projektgruppe bestående af
vor næstformand Annalise Lyngkilde, Anne Cathrine
Sørensen og Birger Persson.
Gruppen vil meget gerne have input fra beboerne til
det videre arbejde så min opfordring til Jer er at fatte
pennen og send nogle gode ideer til Projektgruppen.
I Administrationen har året budt på ekstraordinære
store udfordringer bl.a. for at få implementeret den
fælles Administrationsplatform således at begge de
fusionerede Boligorganisationer arbejder med samme
IT-system.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke både
det
administrative
personale
samt
vore
ejendomsfunktionærer for en rigtig god arbejdsindsats
til gavn for vor Boligforening.
Jeg kan allerede nu love, at udfordringerne ikke bliver
mindre i 2016.
Også for Organisationsbestyrelsen har året budt på
udfordringer. I enighed har vi løst opgaverne og nu
synes jeg, at vi har fået en homogen bestyrelsen som
arbejder for fælles mål.

Jeg ønsker alle beboere, afdelingsbestyrelser, personale samt
Organisationsbestyrelse en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.
Jens Erik Nielsen
Formand
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Medarbejdere i Boligforeningen SØBO

Forretningsfører
Hans Peter Hollænder
hph@soebo.dk

Ekspedition -Udlejning

Økonomi – Bogholderi – Husleje - Forbrugsregnskaber

Sekretariatsleder

Regnskab – Budget

Bogholderi – Husleje

Nina Frederiksen

Jette Pørksen Kristensen

Anita Conrad Jensen

nif@soebo.dk

jpk@soebo.dk

ac@soebo.dk

Inspektørafdelingen

Forbrugsregnskaber
Bogholderi – Husleje

Natascha Ulderup
nau@soebo.dk

Inspektør

Jesper Baun
Schmidt

jbs@soebo.dk

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Inspektørelev

Inspektørassistent

Inspektørassistent

kfh@soebo.dk

lab@soebo.dk

tak@soebo.dk

Brian Lybæk
Petersen

blp@soebo.dk

Peter Walmar
Ankerstjerne

Karsten Bjerre
Gjerlevsen

Karin
Frederiksen Hell

Lene
A. Bergmann

Tanja
Knudsen

pwa@soebo.dk

kgb@soebo.dk

Grafisk layout: Poul Erik Mikkelsen
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Oversigt over Boligforeningen SØBO’s
ejendomsfunktionærer findes på side 18

Forretningsførers indlæg
Det har været en stor opgave at
implementere fusionen med ASBO
– Augustenborg Sydals Boligforening og gå over på et nyt IT
system Unik Bolig 4, som
fremover købes ved Domea.
Vi arbejder stadig hårdt, og er
her ultimo 2015 ved at få kørt de
digitale syn ind i Sønderborg.
Vore ejendomsfunktionærer i
Sønderborg er blevet udstyret
med tablets ligesom de i
Augustenborg og Sydals og skal
vende sig til den nye teknik.
Til gengæld har ejendomsfunktionærerne i Augustenborg og
Sydals fået udleveret arbejdstøj
og værktøj for at holde vedligeholdelsesomkostningerne til fremmede håndværkere nede.
1. november 2015, hvor der var
mulighed for det i vor egen
arbejdstilrettelæggelse, har vi
ændret lidt på arbejdsdelingen på
kontoret
og
taget
en
ny
udlejningsmedarbejder ind for at
være bedre rustet til fremtiden.
En fremtid, der også byder på
nye opgaver.
Den 1. oktober 2013 har Søbo
overtaget Bülowsvej 6 på Dybbøl.
Vi har foretaget en nedrivning af
de gamle forurenede industribygninger og lagt en membran ud
på grunden, så forureningen er
stoppet.

Arbejdet med en lokalplan er
påbegyndt i samarbejde med
arkitektfirmaet A78 og Sønderborg
Kommune.
Den centrale beliggenhed tæt
på afd. 29 og mulighed for udsigt
fra en del af de kommende boliger
har været udslagsgivende for, at
vi er gået ind i projektet.
På repræsentantskabsmøde 23.
november 2015 fortalte vor
formand om muligheden for også
at købe Bülowsvej 9, Akk Industri,
som flytter til Ragebøl, og hermed
få en pæn samlet helhedsløsning
for et helt nyt boligområde.
I skrivende stund venter vi, og
håber vi, på en kommunal
godkendelse af en sådan handel.
På repræsentantskabsmødet fik
bestyrelsen også bemyndigelse til
at arbejde videre med overtagelse
af 2 kollegier, som ønskes
omdannet til almene boliger.
Vi er glade for igen at være på
banen udviklingsmæssigt og for at
få nogle nye attraktive boliger,
samtidig med, at vi kan medvirke
til at kabalen omkring havneprojekt og ungdomsboliger på
havnen gå op.
Vore afdelingsmøder med i alt
484 deltagere forløb godt, og det
er glædeligt, at så mange møder
op, får indflydelse og støtter op
omkring beboerdemokratiet.

Af Hans Peter Hollænder.
Vi ser gerne, at endnu flere vil
bruge vor hjemmeside, og kritik
og forbedringsforslag modtages
gerne heraf.
Vær opmærksom på, at man
nu via vor hjemmeside kan gå
direkte over på Domeas sider og
få indblik i sin egen lejesag og sin
afdelings økonomi, hvis man er
med i afdelingsbestyrelsen.
Vi ser også gerne, at endnu
flere indsender referater fra
afdelingsbestyrelsesmøder til at
lægge på siden.

Juleferie!
Boligforeningen Søbo holder lukket
i julen og nytåret fra
mandag den 21. dec. 2015 kl. 14.00.
Vi åbner igen mandag den 4. jan. 2016

Personalet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
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Portræt af næstformanden
Jeg er i skrivende stund 48 år og
arbejder til daglig med telefonsupport.
Jeg har været medlem af Søbo i 6
år, og boet i Frederiksparken de sidste
5 år.
Jeg
har
været
medlem
af
afdelingsbestyrelsen i afd. 25 alle 5 år
og medlem af organisationsbestyrelsen
i 3 år.
Min interesse for at være med til at
skabe gode og dejlige rammer for os
beboere har været støt stigende lige
siden jeg flyttede ind.
Jeg har altid boet i en lejebolig,
men det at komme fra den private
sektor over i den almene sektor har
været en stor fornøjelse.
En
af
mine
mærkesager
er
videreudvikling af beboerdemokratiet,
som er det største og vigtigste ved at
bo alment.
Derudover brænder jeg også for at
vi
kan
tilbyde
energibesparende
boliger og hvor affaldssortering har
topprioritet.
Som næstformand ønsker jeg at
være med til at skabe boligområder
med plads til alle og hvor mennesker
kan trives og har lyst til bo.
Jeg vil gerne være med til at
fremme det sociale liv i vores
afdelinger, for når man kender sin
nabo, er evt. uenigheder lettere at
løse.
Du behøver ikke at klippe i SØBO Nyt.

I de 6 år jeg har boet i Søbo har
boligorganisationen været i konstant
udvikling og vækst.
Nybyggeri
og
renoveringer
er
jævnligt i gang for at vi kan tilbyde
boliger som lever op nutiden.
Arbejdet i organisationsbestyrelsen
er derfor utrolig spændende, og jeg
håber og glæder mig til at være en del
af dette i fremtiden.
Annalise Lyngkilde
Måske fin havepleje !

Bladet finder
du også på
internettet.
Gå ind på
følgende
adresse:
www.nab-soebo-nyt.dk
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Men absolut ikke god nabopleje !

Søbos aftale med Domea og udtræden af Dalbo.
Selv om vor forening er vokset gennem årene, er der opgaver, som er så store og komplekse, at det er en
fordel at alliere sig med større aktører på markedet.
Det drejer sig bl.a. om IT, lønbehandling mv.
Ved fusionen mellem Søbo og Asbo købte Søbo i mindre omfang ydelser hos Dalbo og Asbo var administreret
fuldt ud af Domea.
I forbindelse med fusionen blev det aftalt, at de ydelser som Søbo indtil 2014 havde købt ved Dalbo, IT og
lønbehandling, fremover skulle købes ved Domea.
Det blev vurderet, at det IT system Unik Bolig 4, som Domea kører med, havde nogle fordele frem for det
system, som Dalbo kører med, nemlig EG Bolig.
I samme ombæring blev det også aftalt, at afdelingerne i Sønderborg skulle overgå til digitale syn som
afdelingerne i Augustenborg og Sydals allerede bruger.
Samarbejdet med Dalbo har fungeret upåklageligt og det er lidt med vemod at det stopper, men nu faldt
vurderingen af IT systemerne sådan ud, som de gjorde.
For afdelingerne i Augustenborg og Sydals er fordelene, at de fortsætter med samme system som hidtil og
med den direkte adgang for afdelingsbestyrelserne til at kunne se afdelingens økonomi, betalte fakturaer mv.
over nettet.
En facilitet som nu via Domea websupport er tilgængelig for alle afdelingsbestyrelser.
Ændringen betyder, at Boligforeningen Søbo udtræder som andelshaver i Dalbo med udgangen af 2015 og i
stedet er indtrådt med tegning af garantbeviser i Domea.
Foreningen kan hermed gøre brug af de tilbud Domea som landsdækkende organisation stiller til rådighed for
de administrerede foreninger.
Hans Peter Hollænder.
Forretningsfører
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pas på de levende lys i juletiden.
December er den måned på året, hvor der
rykkes ud til flest brande i private hjem.
Hermed tre gode råd til, hvordan du sikrer dig
mod brand.

Levende lys er indbegrebet af dansk julehygge.
De lyser op i en kold og mørk tid og sætter prikken
over i’et. Men desværre kan de også udgøre en stor
brandfare.
Tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at december er
den måned, hvor der i gennemsnit rykkes ud til flest
brande i private boliger. Hele 650 udrykninger i
gennemsnit, hvilket er cirka 200 flere end normalt.

Røgalarmer redder liv
Med almindelig omtanke kan man forhindre mange
brande i at opstå.
Forlad derfor aldrig din bolig med tændte
stearinlys, for hvis lysene får fat eller vælter ned på
brandbart materiale, udvikler branden sig hurtigt.
Inden for kort tid når temperaturen op på 800
grader, og ild og røg spreder sig eksplosivt, fortæller
seniorkonsulent i bygge- og boligadministrationen
Domea.dk, Preben Christensen.
Domea.dk opfordrer derfor til at tjekke dine
røgalarmer ved juletid, eller sørge for at få sat nogle
op.
Røgalarmer er den bedste og billigste sikkerhed
mod brand.
De opdager røgudvikling meget hurtigt, så du får
længere tid til at reagere og alarmere både
alarmcentralen og naboer.
De redder ganske enkelt liv, fastslår Preben
Christensen.

Følg tre gode råd og undgå uheld.
Domea.dk giver her tre simple råd til et mere
sikkert og trygt hjem i juletiden:




Sluk levende lys, når du forlader rummet, går
i seng, eller hvis du forlader boligen.
Stil aldrig levende lys i nærheden af
gardiner, i bogreoler eller under hylder og
skabe.
Pas
især
på
adventskranse
og
juledekorationer. Placér lysene, så de kan
brænde ned uden at sætte ild til noget og
med god afstand til brændbar pynt og bånd.
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Garantforsamling - Repræsentantskabsmøde og Landskonference
i DOMEA den 19. og 20. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand.
På det ordinære bestyrelsesmøde i SØBO den 6.
juni
2015
blev
det
besluttet,
at
bestyrelsesmedlemmerne Anne Catrine Sørensen,
Charlotte Sørensen og Poul Erik Jørgensen blev
udpeget til at deltage i ovennævnte arrangement.

Der var flere kandidater som præsenterede sig,
men med en overvældende tilslutning fra
repræsentantskabet blev Jens-Anker Gjelstrup, Vejle
valgt til ny formand.

For Poul Erik Jørgensen`s vedkommende var det
nyt, hvorimod de 2 kolleger fra det tidligere ASBO,
havde deltaget hos DOMEA tidligere.
Indledningsvis bød direktøren for DOMEA, Thomas
Holluf Nielsen, den store forsamling velkommen samt
orienterede om de næste 2 dages arrangementer.
Første punkt var selve Garantforsamlingen.
Her orienterede Thomas Holluf Nielsen om selve
virksomheden og om den store omstilling der er sket,
herunder finansiering af prisnedsættelserne for 2016,
som allerede på nuværende tidspunkt er i orden.
Hertil kommer, at man nu har ca. 42.000 kunder
og flere er på vej.

Jens-Anker Gjelstrup – nyvalgt formand for DOMEA
Mødet blev afsluttet med digitale afstemninger om
vedtægtsændringer, samt ændring af virksomhedens
navn til Domea.dk.
Hvis man ønsker at stille op til Domea´s bestyrelse,
skal der skaffes 25 stillere.
I dag er der 9 regioner, men der ønskes en
ændring til 5 regioner, ligesom Danmark er opdelt i.
Det tilstræbes endvidere, at bestyrelsesmedlemmer
fremover kun kan sidde i 8 år.
Tredje punkt var Landskonferencen.
Her bød den afgående formand Karin Thomsen
velkommen og præsenterede programmet for
konferencen samt almindelig information.

Engagerede deltagere i mødet på Nyborg Strand.
Andet punkt var repræsentantskabsmødet.
Det var en stor dagsorden.
Ud over aflæggelse af bestyrelsens
det
forløbne
år,
var
der
vedtægtsændringer,
diverse
bestyrelsesmedlemmer samt valg af ny

beretning for
forslag
om
valg
af
formand.

Adm. Direktør i BL Bent Madsen fortalte om det
netop overståede folketingsvalg.
Han roste i øvrigt Domea for at have en
førerposition i den almene sektor gennem
effektiviseringer til gavn for beboerne.
Han fortalte i øvrigt om den boligpolitiske situation.
Et interessant foredrag.

Den mangeårige, nu afgående formand Karin
Thomsen, gennemgik årsberetningen og roste
repræsentantskabets opbakning til 2015-strategien,
som på indeværende tidspunkt er implementeret.
Endvidere opfordrede hun de folkevalgte til at
engagere sig i den fortsatte debat om, hvordan
branchen kan effektiviseres yderligere.
Efter mere orientering af Karin Thomsen var der
valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter,
hvoraf flere blev genvalgt.
Ligeledes valg af ny formand, idet Karin Thomsen
ønskede at stoppe.
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2 medarbejdere fra Charlottekvarteret i Hedehusene

Garantforsamling - Repræsentantskabsmøde og Landskonference
i DOMEA den 19. og 20. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand fortsat.
To
medarbejdere
fra
Charlottekvarteret
i
Hedehusene havde derefter et indlæg om, hvordan
man kan samarbejde med uroskabende unge ved at
give dem nogle opgaver i selve boligområdet, fremfor
bare at lade stå til.
Det har været en god ide, og der er nu mindre
utryghed i bebyggelsen.
Deres arbejdsmetode kan bruges mange steder,
hvor der kan være vanskeligheder med de unge
mennesker.
Et godt initiativ.

Vibe Klarup Voetmann holder foredrag om
udfordringer for bestyrelser
Til sidst var Torben Wiese fra Habitmanager på
scenen med et foredrag om, hvis noget af vore vaner
skal forandres, skal man begynde med én selv.
Det kræver hårdt arbejde og tilvænning at ændre
vaner, men med en positiv vilje kan det lade sig
gøre.

Anne Cathrine Sørensen med kost og skovl,
som hun vandt under spisningen.
Næste dag fortalte Vibe Klarup Voetmann, formand
for
Frivillighedsrådet,
om
de
udfordringer
bestyrelserne kan se frem til, når de skal rekruttere
nye frivillige i fremtiden.
Bestyrelser skal være villige til at motivere og lede
frivillige, og det var et særdeles godt og vel
tilrettelagt og interessant foredrag, hun havde lavet.

Poul Erik Jørgensen i samtale med tidligere
forretningsfører i ASBO – Per Lønborg Andersen.
Med ryggen til Anne Cathrine Sørensen samt
inspektørassistent Peter Walmar Ankerstjerne.
Det var 2 intense dage, men der var dog også tid
til socialt samvær om aftenen - så alt i alt var det et
spændende arrangement.
Tekst: Poul Erik Jørgensen.
Fotos: Charlotte Sørensen.
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Boligforeningen SØBO på Messe

Søbo deltog i weekenden den 10. og 11. oktober i
messen Bolig - Mad - Design i Augustenborg Hallerne
med en stand, som var besat af personale fra Søbo`s
administration og fra organisationsbestyrelsen.

Ved fotografens besøg om søndagen var det Karin
og Nina fra administrationen der sammen med Erling
fra Organisationsbestyrelsen betjente de mange
besøgende på standen.

Der var rigtig mange mennesker der besøgte
standen, hvoraf en del meldte sig ind i Søbo og nogle
der meldte sig ind som aktive bolig søgende.
Der var nogle med eget hus der meldte sig ind, da
de godt kunne se, når de blev ældre og ikke kunne
klare hus, have og trapper m.m. var det en fordel at
have et lavere nummer, når det var så vidt.
Der blev ført mange gode samtaler om hvilke
boliger vi har og hvor lang tid det tager at få en
bolig, der blev også fortalt om hvilke nye boliger der
bliver opført. Der blev også udleveret mange
kataloger, hvor alle de afdelinger Søbo har, var vist
med billede og hvor de ligger, samt hvad de koster i
husleje.
Anne Cathrine fra organisationsbestyrelsen på vagt
sammen med Lene fra administrationen.

Tekst: Erling Jürgensen.
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Der var også en del beboere fra Søbo, som fortalte,
at de var glade for at bo i boligforeningen.

Kredskonference for 3. og 8. kreds - den 2. og 3. okt. 2015
I år blev kredskonferencen for 3. og 8. kreds holdt
i Kolding og havde som overskrift:
Opgaverne i den almene boligsektor før og nu.
Direktøren for BL – Danmarks almene boliger lagde
ud med kort at fortælle om den aktuelle boligpolitik
og hvad vi kan forvente:
Vi har en stor opgave sammen med kommunerne
og regionerne at få fordelt og integreret de
flygtninge som ankommer.
Ligeledes sker der netop nu en flytning af offentlige
arbejdspladser til yderområderne, som især vi i
Sønderborg kommune kan og vil få stor glæde af.
Derudover er et vigtigt punkt de igangværende
finanslovsforhandlinger som vil påvirke beboerne i de
almene boliger.
F.eks. forslaget om at boligydelsen beskæres ned
til et loft i 2020 - Dette loft kendes endnu ikke.
Ligeledes forhandles der om et loft på
kontanthjælpen.
Alt dette har betydning for boligforeningerne som
må
sætte
fokus
på
effektiviseringen
er
driftsomkostningerne, således at huslejen fortsat kan
holdes på et rimeligt niveau.
BL,
Finansministeriet
og
Landsbyggefonden
arbejder i fællesskab på at udarbejde nogle måltal,
så vi har noget at gå efter.
Allerede nu har de enkelte boligforeninger
mulighed for at trække nogle måltal via
tvillingeværktøjet, således at man kan sammenligne
sine udgifter med andre boligforeninger i samme
størrelse og derudfra udveksle erfaringer.
Herefter tog fremtidsforsker Anne-Marie Dahl fra
Futuria over, og gav sit bud på hvordan fremtidens
bolig skal se ud og hvordan vi vil bruge den.
Fra at have bygget boliger for at dække beboernes
fysiske behov skal vi til at bygge boliger som
tilfredsstiller deres følelser.
Boliger, som fortæller en historie, da fremtidens
gruppe af beboer iflg. Anne-Marie Dahl er mennesker
som kigger mere på hvad kan ”jeg” få ud af det end
at boligen er praktisk indrettet. Vi vil være unikke og
ikke bare en del af massen.
Antropolog Mark Vacher fra Københavns Universitet
underbyggede den teori i sit indlæg under temaet
Fra Bolig til Hjem.
Med sætningerne: At bo er at kunne – hvis jeg bor
der kan jeg… det er spørgsmål vi i boligforeningerne
skal huske at stille arkitekterne, når de kommer med
tegninger til nybyggeri eller renoveringer.
Lørdag lagde ud med et foredrag af Jesper Ulsø fra
Dare Disrupt om at forstå fremtiden.
Den teknologiske udvikling spurter derudad – aldrig
har det gået så stærkt.
Den skaber masser af forandringer for alle.
Af eksempler kan nævnes E-boks og førerløsebiler.
En ting er sikkert.
Vi er nødt til at følge med for fremtiden er kommet
for at blive  og den teknologiske udvikling bringer
hele tiden ting, som vi aldrig havde drømt om.

Vores hverdag bliver lettere for nogle med alle
disse tiltag men også sværere for andre.
Det betyder dog ikke at vi i boligforeningerne skal
læne os tilbage med hænderne i skødet og sige det
går jo godt som det går.
Der stilles dagligt større og større krav til
boligadministrationen både fra stat men også fra
beboere, som f.eks. ikke ønsker at modtage post i
papirform.
Næste mand på banen adm. Direktør Michael
Demsitz i Boligkontoret Danmark fortalte i sit indlæg
om hvordan følelsen af og stoltheden ved at bo
alment kan styrkes.
Ikke at han fortalte så meget nyt.
Vi ved det jo godt: Vores fornemste opgave er at
lave boliger til alle – unge som ældre, enlige og
børnefamilier.
En vigtig samfundsopgave som varetages via de
almene boligforeninger.
Samtidig har man via beboerdemokratiet mulighed
for at præge sin egen på bolig og det omkring
liggende område.
At bo alment giver grobund for fællesskab og øget
social forståelse.
Service niveauet i en almen bolig er højt.
Vi som beboere skal f.eks. ikke selv stå for den
ydre vedligeholdelse af boligerne.
Bliver
skraldespandene
ikke
tømt
sørger
boligadministrationen for at dette bliver udbedret.
Går vandhanen i stykker ordner gårdmanden det
osv.
Konklusionen må være:
Vi skal være meget bedre til at sprede budskabet.
At bo alment er en boligform som giver en masse
muligheder uden større forpligtelser end at alle kan
være med.
De almene boligforeninger er ikke en forretning,
som skal give overskud men løser en vigtig
samfundsmæssig opgave ved at skabe hjem til alle
uanset målgruppe.
Konferencen sluttede med at alle deltagere gik ud
til forskellige workshops.
Undertegnede deltog i nr. 1 som havde
overskriften:
Opgaverne i den almene boligsektor.
Deltagerne i workshoppen kom frem til at
boligorganisationerne skal fokusere mere på at
effektivisere driften/administrationen.
Dette kan gøres via digitale syn og øget fokus på
resultater, hvor man i højere grad sammenligner sine
udgifter med andre boligforeninger og dyrker
erfaringsudveksling boligforeningerne i blandt.
Netop dette punkt har høj prioritet fordi vi i dag
står overfor mere komplicerede opgaver end bare at
administrere og vedligeholde boliger samt opførsel af
gode og sunde leje boliger til alle.
Alle boligforeninger står i dag med mange ældre og
utidssvarende huse, med mange flere boligsociale
udfordringer og ventelisterne til en bolig er blevet
væsentlig tyndere.
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Kredsweekendkonference den 2. og 3. okt. 2015 fortsat…
Samtidig skal der fremadrettet arbejdes med
fornyelse af beboerdemokratiet, f.eks. er der digitale
værktøj på vej, således at der bliver mulighed for
afstemning via internet og oprettelse af debatforums.
Alt i alt var det en meget givende konference, som
gav meget at tænke over men også en masse
indspark som vi i Boligforeningen Søbo kan arbejde
videre med.
Mange tiltag er vi allerede godt i gang med f.eks.
det digitale syn og det digitale bestyrelsesforum.

Men formidling af stoltheden ved at bo alment kan
vi alle være med til at bidrage med.
Så her er en lille opfordring til alle.
Ud og spred det glade budskab.
I bund og grund er vi jo alle glade for vores
lejligheder og rækkehuse.
At bo alment er fantastisk og man kan sagtens
være unik og få en bolig som passer til mine behov.
Tekst: Annalise Lyngkilde.

ERFA–møde mellem NAB og SØBO torsdag den 5. november 2015
Igen i år blev det traditionsrige årlige
erfaringsudvekslingsmøde afholdt mellem NAB
(Nordborg Andelsboligforening) og SØBO.
Denne gang foregik det hos NAB.
Alle bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Jens
Erik Nielsen og Chr. Møller, Søbo var til stede samt
forretningsførerne fra Søbo og NAB.
NAB’s
formand,
Børge
Munksgaard
bød
forsamlingen velkommen, og indledningsvis blev der
blandt deltagerne lavet en præsentationsrunde til
glæde for nyvalgte medlemmer i begge foreninger.

Det første emne var Boligforeningernes rolle i
flygtningearbejdet. BL opfordres til at få en snak med
kommunerne. Det gælder primært boligsituationen i
de enkelte kommuner. Der skal arbejdes meget med
at få etableret kontakt med de respektive
myndigheder, således at man i videst mulige omfang
også kan hjælpe kommunerne med de store
udfordringer. Lokalt skal der være møde med
Sønderborg Kommune den 9. november, hvor disse
problemer er på dagsordenen.
I kampen om social dumpning blev der på den
netop afholdte kredskonference diskuteret byggeri
med eventuelle underbetalte jobs. Som boligforening
er man forpligtet til, at alt arbejde bliver udført efter
reglerne, - altså som minimum de danske
minimaltakster. Der er måske enkelte ”brådne kar”,
men generelt overholder håndværkerne de danske
regler.
Udlejningssituationen hos NAB er lige for øjeblikket
fin. For tiden kun 1 ledig bolig, men det kan hurtigt
ændre sig. Der er ingen nybyggeri i gang, men
renoveringer bliver udført efter behov.
Det var forretningsfører Jan Mortensen som
orienterede, og han viste på en stor planche en ide
om udviklingen på Nordals fra 2015 frem til 2026.
Det var en imponerende oversigt, som kan findes
på NAB’s hjemmeside.
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NAB’s formand Børge Munksgaard orienterede om
eventuelle tiltag, herunder mulighed for at omkring
300 boliger skal fjernes på Nordals inden 2018 i
samarbejde med boligforeningerne på Nordals.

Forretningsfører Hans Peter Hollænder orienterede
herefter om udlejningssituationen hos SØBO. Der er
flere ledige boliger i ”det gl. ASBO”, ligesom der er
ledige boliger i SÆBO (Sydals Ældre Boliger), som
SØBO administrerer siden 1.1.2015.
SØBO har udført flere mindre renoveringer i årets
løb.
Der blev også talt om eventuelle altaner i afd. 26.
Der er desværre stor udskiftning blandt beboerne i
denne afdeling på grund af manglende altaner. Der
bliver arbejdet ihærdigt på sagen.
I 2016 skal en større renoveringsopgave i gang i
afdeling 11 – Borgmester Andersens Vej.
Der skal blandt andet etableres solceller samt
udskiftning/reparation af vinduer.
Erfaringerne med den nye it-platform hos DOMEA
blev drøftet.
Hans Peter Hollænder fortalte om brugen af denne
og konstaterede, at brugen på sigt er en lettelse for
administrationen/personalet.
En så stor forandring vil altid give lidt problemer i
starten.
Afdelingsbestyrelsen for den enkelte afdeling kan
med en kode komme ind i systemet, og bl.a. se
regnskaber og flere andre informationer.
Det fremtidige samarbejde mellem NAB og SØBO
blev drøftet, og der var bred enighed om, at de
mange års samarbejde skal fortsætte uændret.
Næste Erfa-møde skal afholdes hos SØBO den 3.
november 2016.
Tekst: Poul Erik Jørgensen.

SÆBO – Sydals ældreboliger
Tekst: Hans Peter Hollænder.
Fotos: Poul Erik Mikkelsen.
Den 1. januar 2015 har Boligforeningen Søbo
overtaget administrationen af den selvejende
institution Sæbo med 39 boliger fra Sønderborg
Kommune.
Boligerne ligger i Høruphav, Tandslet, Lysabild og
på Kegnæs.

Der er fælleshuse i de enkelte bebyggelser og et
højt serviceniveau, hvor ejendomsfunktionærer og
gartnere sørger for vedligeholdelse og havearbejde,
også af de små haver, som hører til de enkelte huse,
der alle er 1-plans rækkehuse.

Midthave – ældreboligerne i Lysabild.

Vimmelskaftet – ældreboligerne i Høruphav.
Boligerne er allerede nu med i den fælles
opnotering for Søbo, NAB og GAB.
Dette er en fordel, da der ikke er mange, der har
kendt til disse huse, da man tidligere kun kunne
komme i betragtning, hvis man kunne visiteres til en
ældrebolig af Sønderborg Kommune.
De bliver nu lejet ud til alle over 50 år – altså som
seniorboliger.

Tandsbusk – ældreboligerne i Tandslet

Man kan se husene under Søbos hjemmeside
www.soebo.dk og de er også optaget i Søbos trykte
brochure.
Institutionen ledes af en bestyrelse på 3 bestående
af Ole Stisen, der er formand og udpeget af
Sønderborg Byråd, Birtha Blank, der er beboervalgt
og Poul Erik Jørgensen, der er udpeget af
administrator - det vil sige Boligforeningen Søbos
organisationsbestyrelse.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder er sekretær
for bestyrelsen.

Kobbelled – ældreboligerne på Kegnæs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktionen ønsker alle vore læsere
en rigtig god jul og et godt nytår.
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Fælleshuset på Kløverholm i Hørup kan lejes af foreningens beboere.

Huset består af en sal med plads til 45 personer
samt køkken med et stort køle-/fryseskab,
komfur,
opvaskemaskine,
kaffemaskine,
serveringsvogne og komplet spise-/ kaffeservice.
Der forefindes endvidere div. serveringsfade og
skåle samt øl-, rød-, hvid-, portvins- og
snapseglas.
Herudover er der 2 gæsteværelser med bad og
toilet.

Weekend leje kr. 1.500,00 - Nøglen udleveres
fredag kl. 12 og afleveres mandag kl. 12.
Hverdags leje kr. 1.000,00 – eksempelvis fra
mandag kl. 12 til onsdag kl. 12.
Leje af gæsteværelse pr. døgn kr. 150,00.
Kontakt venligst administrationen for nærmere
information eller aftale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domea udgiver eget blad til beboere i tilsluttede boligforeninger.
Efter fusionen med boligforeningen ASBO er
der som omtalt flere steder i bladet indledt et
samarbejde med Domea på flere fronter.
Det betyder blandt andet, at vore beboere i
Boligforeningen SØBO nu også har mulighed for
at læse Domea Magasinet.
Bladet – der udkommer 3 gange årligt - i
marts, juni og november er fyldt artikler
omkring boligforhold, personlige oplevelser,
energi, miljø og meget andet – ja, sågar
madopskrifter kan man finde i bladet.
Har du interesse i at læse bladet kan det
afhentes på Boligforeningen SØBO’s kontorer i
Augustenborg eller Sønderborg.
Naturligvis kan du også finde det på nettet
som en PDF-fil, der kan downloades.
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En beboers oplevelse af vejen fra ASBO Boligforening til Boligforeningen SØBO.
Jeg er blevet bedt om, at skrive
lidt om Boligforeningen Asbo samt
vores afdelingssammenlægning i
den
tidligere
afdeling
23,
Hertugtorvet i Augustenborg.

Anne Cathrine Sørensen
Afdeling 151 - Byhusene
Jeg har boet i afdelingen siden
2004.
Jeg har oplevet en boligforening
som måske ikke altid fungerede
som ”vi beboere” kunne ønske os.
Da jeg flyttede ind, havde Asbo
administrativt samarbejde med
ALBO - dette blev efter nogle år
udvidet til DALBO.
En administration der blev
betydeligt udvidet, hvor der var
mange flere boligforeninger der
blev administreret.
Et samarbejde der måske ikke
var optimalt men fungerede.
Der var nogle personer i Asbo,
der ikke mente, at vi skulle være i
DALBO og på en generalforsamling blev der besluttet, at
træde ud af DALBO og ansætte
en forretningsfører og få eget
kontorhold.
Vi har haft forskellige formænd
for
organisationsbestyrelsen
i
Asbo og altid haft en god økonomi
- dette blev dog vendt da vi fik
selvstændig administration.
Det blev efter min egen mening
en nedtur med en ”topstyret”
bestyrelse for boligforeningen idet der ikke blev lyttet til - hvad
de menige mente.
På sigt kunne selv bestyrelsen
ikke blive enige.
Der var faneflugt og der blev
nødtvunget
udskrevet
en
ekstraordinær generalforsamling.
Den resterende bestyrelse blev
væltet og en ny blev valgt.
Efter min mening havde den
daværende formand dog gjort
noget godt - han havde kontaktet

Domea for et administrativt
samarbejde.
Der fulgte en tid med mange
møder og på den ordinære
generalforsamling blev der stemt
for, at Domea skulle være
administrator for Asbo foreløbig
for en 5 års periode.
Der blev i den følgende tid
ryddet op i de sager der lå.
Efter min mening lykkedes det
godt.
Alt godt får en ende og Domea
meldte ud til organisationsbestyrelsen, at de ikke ville
fortsætte efter de aftalte 5 år.
Hvem skulle vi nu samarbejde
med - der blev sammen med
Domea rettet henvendelse til Søbo
og fusion med Asbo og Søbo blev
en realitet fra januar 2015.
Da det gamle Søbo havde de
samme afdelings numre som Asbo
blev det vedtaget, at de gamle
Asbos afdelinger skulle have et 1
foran afdelingsnummeret.
Således blev den gamle afdeling
1 i Asbo nu til afdeling 101.
Det
var
selvfølgelig
ikke
gnidningsfrit - men det er
lykkedes godt mener jeg.
Vi kom ved repræsentantskabsmødet i maj til navnekonkurrence
og det blev besluttet, at den nye
forening skulle hedde SØBO.

Fra 2015 er vi nu blevet til
afdeling 151 efter fusionen med
SØBO.
Der var sendt følere ud på
afdelingsmøderne i 2014 om at
Hofgården og Parkgade/Kettingvej
gerne ville lægges sammen med
os.
Dette er nu også blevet en
realitet fra januar 2015.
Der blev igen lavet nye
ordensregler, der blev vedtaget på
afdelingsmødet i september 2015.
Vi er 88 lejemål, en skøn
blanding af familieboliger og
ældreboliger.

Vi har fået lavet en legeplads i
afdelingen til stor glæde for
afdelingens børn og for de
besøgende børn.

Afdelings sammenlægning.
Der var igennem flere år talt
om, at afdeling 21 - Enghaven og
afdeling 23 - Hertugtorvet skulle
arbejde på sammenlægning.

Afdelingerne er naboer har
næsten samme niveau huslejemæssigt.
Det administrative blev ordnet
af Domea og der blev lavet fælles
ordensregler for afdelingen.
Afdelingen fik nyt nummer og
kom til at hedde afdeling 51 Byhusene.

Der er opsat nye postkasser, vi
har fremtidssikret og investeret i
pakke postkasser i Enghaven og
Hertugtorvet.
Eller har vi fulgt den fastlagte
langtidsplan der er lavet for
afdelingen.
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Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer

Jan Toft
40 87 53 41

Thorvald Lorenzen
40 87 53 45

Morten Pedersen
40 87 53 40

Susan Burmeister
40 87 53 35

Claus Thomsen
40 92 94 46

Thomas Teichert
40 33 38 26

Henning Haakensen
40 15 34 58

Christian Nielsen
20 15 56 18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ejendomsfunktionærer
ORIENTERER

Alle henvendelser vedrørende reparationer skal rettes til ejendomsfunktionæren i afdelinger, der er ejendomsfunktionærbetjente.
Udenfor normal arbejdstid kan du vælge, at indtale besked på
ejendomsfunktionærens telefonsvarer eller udfylde fejlmeldingsformularen på vores hjemmeside www.soebo.dk

Ejendomsfunktionær:

Arbejdsområde:

Kontor:

Telefon:

Jan Toft

Afdeling 3 – 10 og 11

Friheds Allé 39

40 87 53 41

Thorvald Lorenzen

Afdeling 1 – 12 - 19

Friheds Allé 39

40 87 53 45

Morten Pedersen

Afdeling 21 - 25 og 34

Frederikparken 8

40 87 53 40

Susan Burmeister

Afdeling 6 og 20

Ler-Bo

40 87 53 35

Claus Thomsen

Afdeling 9 – 26 og 29

Frederikparken 8

40 92 94 46

Thomas Teichert

Afdeling 16 – 28 og 32

Vesterkobbel 36

40 33 38 26

Henning Haakensen

Afd. i Augustenborg/Ketting/Fynshav

Hertugtorvet 14

40 15 34 58

Christian Nielsen

Afdelinger i Hørup og Sydals

Kløverholm 29

20 15 56 18

Ved akutte problemer f. eks. ledningsbrud eller lignende udenfor normal arbejdstid kan henvendelse ske til
Falck på telefon 70 10 20 30
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Indboforsikring
Boligforeningen anbefaler, at man som lejer har
tegnet en indboforsikring, når man flytter ind i en af
vore boliger.
Det er som sagt en anbefaling, det er ikke noget
krav for at få en bolig tildelt, men lad mig give et
rigtig godt eksempel på, hvorfor det er så vigtigt, at
alle der bor i vores boligforening har denne
forsikring.
Vi har et rækkehus i afd. 106, og oplevede i
begyndelsen af juni at få en rørskade i vores
badeværelse.
Det var et temmelig voldsomt rørbrud, for lige
pludselig havde vi overhovedet ikke noget varmt
vand.
Det blev udført en sporing, og bruddet fundet,
gulvet hakket op, og skaden blev udbedret, man ak,
kædereaktionen var startet.

Reglerne er sådan, at det er din egen
indboforsikring der skal betale for en genhusning, det
er altså ikke hverken boligforeningens forsikring, eller
boligforeningen der er ansvarlige for dette.
Havde vi ikke haft en indboforsikring, ville vi
således have stået uden tag over hovedet i den tid
det tager at få repareret skaden.
Jeg må indrømme, min egen formodning var, at
det var boligforeningens ansvar at vi har tag over
hovedet, men en opringning til mit forsikringsselskab
bekræftede omgående at det rent faktisk er mit eget
ansvar.
Jeg er overbevist om, at langt hovedparten af
beboerne i Søbo har en indboforsikring, men der er
ganske givet nogle få der har sparet den forsikring
væk, og det er årsagen til denne lille artikel.
Det kan ske for alle, det kan ske i morgen, det er
noget vi ikke selv er herre over.
Vi har vores på det rene, og vi har tag over
hovedet, har du det hvis skaden skulle ske?

Der fulgte yderligere to brud andre steder, hvoraf
det sidste er af en sådan karakter at det ikke kan
repareres.

Artikel er skrevet af:

Vi må formode at det sidste brud har været der et
stykke tid, da der er trukket fugt ud i vindfang og
mellemgang, og op i væggene.

Birger Persson
Afdeling 106

Det betyder at vi skal genhuses i op til 8 uger, og
her er det at vigtigheden af, at du som lejer har en
indboforsikring kommer frem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktisk nøgleservice
hos Falck
Deponér en af dine nøgler hos Falck på Fynsgade 2 i
Sønderborg.
Boligforeningen Søbo har indgået en aftale med
Falck om nøgledeponering.
Som beboer kan du aflevere en nøgle til din bolig
hos Falck.
Falck opbevarer nøglen og hvis du er uheldig, at låse
dig ude eller miste din nøgle, kan du hente den
deponerede nøgle hos Falck på Fynsgade 2.
Ved henvendelse til Falck skal du huske
dokumentation, der viser, at du er beboer i
Boligforeningen Søbo.
Ring til Falck på tlf. nr. 87 43 32 64 for nærmere
aftale inden du afhenter din nøgle.

Forsikringsforhold.
Det er vigtigt, at du
selv sørger for at tegne
en familieforsikring /
indboforsikring.
Ved
brand
Boligforeningen
bygningerne.

eller
SØBO’s

andet
dækker
forsikringer kun

Dine egne møbler og indbo skal du selv
sørge for at forsikre.
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Den årlige rundgang med inspektørafdelingen

Den
25.juni
var
organisationsbestyrelsen inviteret på tur af inspektør
afdelingen.
Vi startede med kaffe på kontoret.
Derefter med bus til afdeling 26 i
Frederiksparken - der påtænkes, at der
over råderetten kan etableres altan til
deres lejemål.
Det vil give en fantastisk udsigt, især
til de øverste lejemål.
Derefter gik turen til afdeling 110 hvor
der i flere år har været problemer med
den støtte mur der er sat op ved
parkeringspladsen.
Der vil blive igangsat en løsning alle
kan være tilfredse med.
Derefter gik turen til Kavsløkke,
afdeling
108
hvor
der
var
etableringsarbejde i gang,
Afdelingen har valgt at der skal
installeres fjernvarme i stedet for gas.
Gravearbejdet var netop afsluttet og i
skrivende stund er der gang i fjernelse
af skorstene på bygningerne.
Turen sluttede med socialt samvær på
kontoret.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen
Fotos: Inspektørafdelingen
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Efterårets mange afdelingsmøder er afholdt.
I efteråret blev der holdt afdelingsmøder i samtlige afdelinger. Her havde alle beboere for at komme og høre lidt om
de ting, der er sket i årets løb i deres egen afdeling og være med til at træffe beslutninger om budgettet for det nye år
– herunder vedligeholdelsesarbejder med mere. Samtidig var der mulighed for at nye beboerdemokrater kunne blive
valgt ind i afdelingsbestyrelsen, og det var der en del der gjorde.
Andre steder blev medlemmer af den eksisterende afdelingsbestyrelse genvalgt.

Referater fra alle afdelingsmøderne kan læses på SØBO´s hjemmeside under nyt fra afdelingen og herunder er der
en kort oversigt over de beslutninger som blev truffet på møderne.
Afdeling 1.
Sdr. Landevej 41–57
I afdelingsmødet deltog 7 beboere.
Rygeforbudsskilte opsættes i vaske og tørrerum !
Omfugning af facade på nr. 53-57 !
Afdeling 2.
Sdr. Landevej 44-106
I afdelingsmødet deltog 12 beboere.
Bestyrelsen arbejder videre i samarbejde med inspektør om priser på udskiftning af
kældervinduer.
Afdeling 3.
Friheds Allé 13-43
I afdelingsmødet deltog 7 beboere.
Lakering af indgangsdøre til trapperum samt nyt låsesystem.

Afdeling 6.
Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12-14
I afdelingsmødet deltog ingen beboere.
Ingen større arbejder planlagt i 2016.

Afdeling 8.
Tandsbjerg 2-8 og Ørstedgade 75-131
I afdelingsmødet deltog 13 beboere.
Ingen større arbejder planlagt i 2016.

Afdeling 9.
Ringgade 240- 270
I afdelingsmødet deltog 19 beboere.
Renovering af miljøhuse samt etablering af belysning ved hus nr. skilte.

21

Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 10.
Orla Lehmannsvej 1-5 og Grundtvigs Allé 1-13
I afdelingsmødet deltog 13 beboere.
Udskiftning af asfaltbelægning til flisebelægning på parkeringspladser.
Opsætning af skilt.
Afdeling 11.
Borgmester Andersens Vej 1-39
I afdelingsmødet deltog 28 beboere.
Udskiftning af vinduer.
Pålægning af asfaltbelægning på 1 indkørsel.
Opsætning af lampe i gavl ved nr. 27.
Afdeling 12.
Grundtvigs Allé 7-29
I afdelingsmødet deltog 11 beboere.
Legeplads – lovlighed ? – tilsyn

Afdeling 14.
Skovkrogen 1-20
I afdelingsmødet deltog 7 beboere.
Tagrender halv fulde med vand - sidste år udbedret med Silicone(?)
Ikke flere reservedele til parklamper - Pris på nye LED hoveder til næste år
Fortsæt med drænløsning ved nr. 8
Afdeling 15.
Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F
I afdelingsmødet deltog 18 beboere.
Maling af Miljøhuse samt garager på Stationsvej
Fjerne beplantning ved nr. 2-4 - plante samme gule blomster som ved Chikanen ved stien.
Borde samles ved gynge på Hjortevej
Beboere vil gerne i fremtiden have besked når der kommer håndværkere.
Afdeling 16.
Vesterkobbel 1-56
I afdelingsmødet deltog 23 beboere.
Komfurer udskiftes
Randbevoksning beskæres
Afdeling 19.
Kirkegade 5 og Sankt Jørgens Bjerg 1-5-9
I afdelingsmødet deltog 7 beboere.
Oprydning i cykelskur
Efeu på murværk fjernes
Altan afskærmning - hvad er lovligt.
Afdeling 20.
Dam-Bo, Ler-Bo og Damgade
I afdelingsmødet deltog 12 beboere.
Batteribokse opsættes ved miljøstationer
Montere 2 stk. Solamagic - Monteres ved den ene siddegruppe (Strålevarme)
Skilt til Handicapparkering
Afdeling 21.
Udsigten 2-6
I afdelingsmødet deltog 13 beboere
Kan der monteres betaling for varme fra kalorifer i kælder - (Ejendomsfunktionær mener, at
det kører på returvarmen)
Nyt plankeværk ved grillplads
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 23.
Lavbrinkevej 11-45
I afdelingsmødet deltog 20 beboere.
Ingen større arbejder planlagt i 2016.

Afdeling 25.
Frederikparken 1-7 og 2-6
I afdelingsmødet deltog 20 beboere.
Ønsker nedvaskning af postkasser
Afdeling 26.
Frederikparken 8-13
I afdelingsmødet deltog 26 beboere.
Etablering af altaner - Rensning af tæpper i trappeopgange.
Montering af lås på kælderdør.
Cykler fjernes okt./nov. - Søjler til sejl fjernes ?
Afdeling 28.
Vøl-Bo
I afdelingsmødet deltog 9 beboere.
Der opsættes overvågning på fællesarealet
Der etableres elektrisk lås på døre til det fri fra fællesareal
Fiber må fremover installeres
Afdeling 29.
Fregatten, Jagten og Galeasen
I afdelingsmødet deltog 13 beboere.
Ingen større arbejder planlagt i 2016

Afdeling 32.
Damgade 34-42
I afdelingsmødet deltog 38 beboere.
Ejendomsfunktionær flytter opslagstavler hen i nærheden af teknikrum
Trådhegn opsættes mod Damgade - Bestyrelse arbejder videre i samarbejde med inspektør.
Side på de sidste to Carporte etableres - hvis nuværende lejere ønsker det
Afdeling 102.
Louisegade 2-32
I afdelingsmødet deltog 15 beboere.
Undersøger nærmere mht. aftale om klipning af hæk ved havelodder og legeplads
Rengøring af trapper - Firmaet kommer som det passer dem - Opsætte seddel, hvor det
står hvornår de har været. Er det hver uge eller hver 14. dag ?
Der arbejdes videre pris på altaner i samarbejde med bestyrelse - Kældervinduer skiftes
Carporte - Bestyrelsen undersøger om der er et behov, ( kun 1 til mødet )
Terrænregulering tilgængelighed ? - Tagrender skubbes i drift - hvor mange år skal det
udskydes ?
Afdeling 106.
Kløvermarken 1-63
I afdelingsmødet deltog 6 beboere.
Ingen større arbejder planlagt i 2016.

Afdeling 107.
Tjørnebakken 1-22
I afdelingsmødet deltog 11 beboere.
Udskiftning af gummifuger - planlagt over 2 år ( 2016 og 2017 )
Der er afsat beløb til udskiftning af 2 varmtvandsbeholdere.
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 108.
Kavsløkke 1-99
I afdelingsmødet deltog 26 beboere.
Ingen større arbejder planlagt i 2016.

Afdeling 109.
Æblehegnet 1-23 og 2-72
I afdelingsmødet deltog 12 beboere.
Nedlægning og fjernelse af legepladsudstyr samt bordbænkesæt.
Indvendige vægge i redskabsrum repareres (gasbeton revnet i samlinger)
Hoved og terrassedøre inkl. karme males - Udskiftning af låsesystem
Der er afsat til udskiftning af bryggersdøre efter behov
Postkasser udskiftes - der er afsat midler til formålet
Udskiftning af varmtvandsbeholdere over de kommende år
Afdeling 110.
Højbo 1-20 og Bakkebo 1-12
I afdelingsmødet deltog 7 beboere.
Malerbehandling af udvendigt træværk.

Afdeling 114.
Mølvang 1-23, Tandsbusk 53A-59C og Midthave 2-24
I afdelingsmødet deltog 3 beboere.
Etablering af læhegn til skraldespande på Mølvang.
Hele afdeling 114 - tagflader behandles for alger og mos.
Afdeling 119.
Tinggården 1-19
I afdelingsmødet deltog ingen beboere.
Male vinduer Tinggården 1-3 samt 17-19

Afdeling 122.
Kløverholm 1-38
I afdelingsmødet deltog 6 beboere.
Udvendigt træværk malerbehandles
Murværk efterses samt repareres i nødvendigt omfang.
Afdeling 124.
Askerøj
I afdelingsmødet deltog 5 beboere.
Ingen større arbejder planlagt i 2016.

Afdeling 125.
Louisegade 1 A-K
I afdelingsmødet deltog 4 beboere.
Gummifuger udskiftes
Udvendigt træværk malerbehandles
Fælles lokale males
Afdeling 127.
Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29
I afdelingsmødet deltog 11 beboere.
Postkasser udskiftes
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 128.
Ærøvej 1-23 og Svinget 11-33
I afdelingsmødet deltog 11 beboere.
Nuværende kubikmetermåler udskiftes til fjernaflæste energimåler
Indkommet ønske på afdelingsmødet - fjernelse af beplantning
Fliser eller asfalt i de indkørsler der ikke har det
Afdeling 130.
Ringridervænget og Fredsskovvej
I afdelingsmødet deltog 21 beboere.
Anlægge 3 parkeringspladser med græsarmeringssten
Rensning af terrassefliser
Afdeling 131.
Kløverlykke 8-54
I afdelingsmødet deltog 7 beboere.
Ingen større arbejder planlagt i 2016.

Afdeling 151.
Hofgården 1-19 og 2-18, Hertugtorvet, Enghaven, Parkgade 1-11 og Kettingvej 28-38
I afdelingsmødet deltog 23 beboere.
Reparation af trapper på Parkgade/Kettingvej
Opsætning af hegn ved ny etableret legeplads på Hertugtorvet.
Etablering af cykelskur ved ledig carport på Enghaven.
Gummifuger fornyes på Hofgården
Tagrender på Kettingvej/Parkgade renses - skal også være fremadrettet.
Vinterberedskab på fortov på Kettingvej/Parkgade skal bestilles.
Enghaven - Murværk efterses og repareres.
Hertugtorvet - gummifuger udskiftes

Alle de vedtagne arbejder skal være afsluttet senest 1. september 2016.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye medarbejdere i boligforeningen SØBO.
Ny medarbejder i
udlejningsafdelingen.
Tanja Knudsen startede den
1. november og har afløst
Natascha
Ulderup
der
fremover
løser
opgaver
vedrørende
flytteopgørelser,
forbrugsregnskaber,
husleje
m.v. i vores økonomiafdeling.
Tanja kommer fra et job hos Syd Energi hvor hun
gennem en årerække har arbejdet som koordinator
og superbruger på deres afregningssystem.
Tanja er udlært i administrationen på Politigården
i Sønderborg og har efterfølgende været ansat hos
Elco Brandt/Blomberg og Hærens Sergentskole.
Tanja bor i Dybbøl sammen med sin familie.

I
forbindelse
med
Kim
Johansen´s fratrædelse pr. 30.
november har vi fundet en ny
medarbejder til at varetage
hans arbejdsopgaver. Pr. 15.
november
starter
Henning
Haakensen som ny ejendomsfunktionær med ansvarsområde
i Augustenborg, Ketting og
Fynshav.
Frem til hans tiltrædelse i Søbo har han været ansat
som pedel medhjælper på Hørup plejehjem og inden
den tid været ude som VVS mand ved lokale VVS
firmaer.
Oprindelig er han uddannet smed.
Han overtager ligeledes Kim´s tlf. nr. 40 15 34 58
og hans mail adresse bliver: hha@soebo.dk
Held og lykke med Kim´s nye udfordringer og
velkommen til Henning.
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Oversigt over budgetterede huslejestigninger/fald fra 2015 til 2016.
Afdeling:
1
Sdr. Landevej 41 - 57
2
Sdr. Landevej 44 - 106
3
Friheds Allé
6
Helgolandsgade/Arnkilgade
8
Ørstedsgade/Tandsbjerg
9
Ringgade
10 Orla Lehmannsvej/Grundtvigs Allé
11 Borgm. Andersens Vej
12 Grundtvigs Allé
14 Skovkrogen
15 Hjortevej/Stationsvej
16 Vesterkobbel
19 Skt. Jørgens Bjerg/Kirkegade
20 Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade 2A
21 Udsigten/Bosager 13
23 Lavbrinkevej
25 Frederikparken 1-7 & 2-6
26 Frederikparken 8-10 & 9-13
28 Vøl-Bo
29 Fregatten, Jagten, Galeasen
32 Damgade
102 Louisegade 2-32
106 Kløvermarken 1-63
107 Tjørnebakken 1-22
108 Kavsløkke 1-99
109 Æblehegnet 1-23 og 2-72
110 Bakkebo 1-12, Højbo 1-20
114 Mølvang, Tandsbusk og Midthave
119 Tinggården 1-19
122 Kløverholm
124 Askerøj
125 Louisegade 1 A-K
127 Kløverlykke 1-29
128 Ærøvej 1-13 og Svinget 11-33
130 Fredsskovvej og Ringridervænget
131 Kløverlykke 8-54
151 Byhusene, Parkgade, Kettingvej og Hofgården
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Pris i kr. pr. m2:
2015
2016
583,83
583,83
499,57
510,31
637,74
606,30
602,91
602,91
581,36
601,83
526,72
545,52
646,71
601,83
427,46
427,46
497,93
509,93
551,61
567,05
640,16
653,93
695,13
714,45
628,92
652,76
804,99
836,30
726,20
737,81
428,11
428,11
588,00
588,00
671,17
671,17
791,45
791,45
758,85
758,85
766,00
766,00
629,23
629,23
622,56
599,08
636,49
615,87
654,49
654,49
597,75
583,64
874,35
841,30
828,25
782,87
771,41
771,41
685,87
685,87
883,67
810,77
1.062,04
926,95
703,93
703,93
766,60
749,12
772,00
728,92
803,14
803,14
715,98
660,78

Stigning / Fald:
i%
i kr. pr. m2
0,00
0,00
2,15
10,74
-4,93
-31,44
0,00
0,00
3,52
20,46
3,57
18,80
-6,94
-44,88
0,00
0,00
2,41
12,00
2,80
15,45
2,15
13,76
2,78
19,32
3,79
23,84
3,89
31,31
1,60
11,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,77
-23,47
-3,24
-20,62
0,00
0,00
-2,36
-14,11
-3,78
-33,05
-5,48
-45,39
0,00
0,00
0,00
0,00
-8,25
-72,90
-12,72
-135,09
0,00
0,00
-2,28
-17,48
-5,58
-43,08
0,00
0,00
-7,71
-55,20

Nye regler for boligstøtte i 2016
Hvis du får boligstøtte, så bemærk,
at der gælder nye regler fra 2016:
Det er vigtigt, at du læser Boligforeningen SØBO’s kommentar sidst i artiklen.
Fra 2016 behøver du ikke give besked til Udbetaling Danmark, hvis din husstands indkomst ændrer sig i løbet af året.
Udbetaling Danmark får nemlig hver måned besked fra SKAT – dog ikke, hvis du er selvstændig eller har indkomst fra
en udenlandsk arbejdsgiver.
Hver måned bruger Udbetaling Danmark oplysningerne fra SKAT til at se på, hvor meget boligstøtte, du skal have
udbetalt.
Derfor kan du fra 2016 opleve, at din boligstøtte er forskellig fra måned til måned. Det sker, hvis husstandens
indkomst ændrer sig så meget, at du har ret til enten højere eller lavere boligstøtte.
Du får brev fra Udbetaling Danmark, hvis du får mere eller mindre udbetalt, end du plejer.

De nye regler ændrer ikke på, hvem der kan få boligstøtte.
Husk, at Udbetaling Danmark stadig skal have besked, hvis der sker andre ændringer i din situation, som kan
påvirke din boligstøtte.
Udbetaling Danmark skal stadig have
besked om fx:
 Indkomst fra selvstændig virksomhed
 Indkomst fra udenlandsk arbejdsgiver
 Ændringer i, hvor mange personer I er i
husstanden
 Flytning, også selv om du har givet
besked til folkeregistret
 Ophold i udlandet mere end seks
måneder
 Udlejning af hele eller dele af din bolig
Husk, at der skal gives besked om alle personer
i din husstand.

Indkomsten kan svinge, hvis personer i husstanden fx er:
 Lønmodtager og får udbetalt feriepenge
 Timeløns- eller vikaransat med varierende indkomst
 Lønmodtager og har tillæg eller ekstraarbejde
 Kontanthjælpsmodtager
 På dagpenge eller efterløn, der skifter mellem 4 og 5
ugers udbetalinger
 Forældre til store børn, som har skiftende fritidsarbejde
 Studerende og arbejder fuld tid i perioder
Din indkomst kan være stabil, hvis personer i husstanden
fx er:
 Pensionist og kun får folkepension og pension fra ATP
 Lønmodtager, der altid har det samme udbetalt
 Studerende, der kun har SU

Læs også om boligstøtte her: borger.dk/boligstøtte
Du kan også altid ringe eller skrive til Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål.

Kommentar fra forretningsfører Hans Peter Hollænder i boligforeningen.
”Da Boligforeningen Søbo har aftale med Udbetaling Danmark om, at boligstøtten trækkes fra i husleje, kan
ændringerne få det til at se ud, som om huslejen er ændret i løbet af året. Dette sker kun meget sjældent og
kun efter beslutning på et afdelingsmøde, når store arbejder, der medfører huslejestigninger, er afsluttet. Så
sker der ændringer i din huslejeopkrævning i løbet af året så tjek lige, om du har fået meddelelse fra
Udbetaling Danmark om ændringen.”
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FORMANDSMØDE I BEBOERHUSET – VESTERKOBBEL - 20. OKT. 2015
Boligforeningen
havde
inviteret
alle
afdelingsformænd til det årlige formandsmøde.
Der kom 25 personer incl. 6 medlemmer af
organisationsbestyrelsen samt forretningsfører Hans
Peter Hollænder.

Svend Aage Ottesen fra afdeling 19 lytter godt med
på første række – når Hans Peter Hollænder forklarer
med lyd og billeder.
Fusionen blev omtalt, nyt IT, samarbejdet med
Domea,
mange
råderetssager
og
mindre
moderniseringer.
Der er nye medarbejdere især til udlejning,
ændring af ejedomsfunktionærernes arbejdsopgaver
i Augustenborg og Sydals.
Endvidere overtagelse af administrationen af SÆBO
– Sydals Ældreboliger - og netop afholdt Boligmesse i
Augustenborg.
Der er nu et rimeligt overblik over afdelingernes
økonomi, og nu arbejdes der med den første fælles
kommende regnskabsaflægning.

Formanden, Jens Erik Nielsen, bød forsamlingen
velkommen og foretog navneopråb.
Inden selve mødet begyndte, var der arrangeret
spisning, som blev afviklet mellem kl. 17 og 18.

Efterfølgende indledte forretningsfører Hans Peter
Hollænder med en orientering fra administrationen,
hvor han bl.a. på viewer viste, hvordan man som
afdelingsbestyrelsesmedlem kan se afdelingens
økonomi på Domea´s hjemmeside.
Dette blev grundigt gennemgået, og spørgelysten
omkring dette emne var stor. Afdelingsbestyrelserne
opfordres til selv at prøve sig lidt frem med
mulighederne.
Hans Peter Hollænder orienterede om, hvad der
har fyldt meget i arbejdet i det forgangne år.
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Derefter var der evaluering af de netop afholdte
afdelingsmøder.
Jens Erik Nielsen orienterede og fortalte, at der ved
hvert afdelingsmøde altid er et organisationsbestyrelsesmedlem som deltager enten som dirigent
eller observatør.
Det ”gl. Søbo” har holdt afdelingsmøderne på
Sønderborg Vandrerhjem, og ”gl. Asbo” har afviklet
møderne flere steder, i afdelingerne samt i
Augustenborg Hallen.
Støjniveauet både på Vandrerhjemmet og
Augustenborghallen har været temmelig kraftigt, og
Søbo vil undersøge, om det er muligt at ændre dette
ved de næste afdelingsmøder.
Afdelingsbestyrelserne bedes forberede den
person, som eventuelt vælges fra organisationsbestyrelsen som dirigent så godt som muligt, så at
vedkommende er velorienteret og forberedt på
opgaven.
Antallet af deltagere på afdelingsmøderne har
været faldende for ”gl. Søbo´s” vedkommende.
Derimod kender vi ikke deltagerantallet fra forrige
afdelingsmøder i ”gl. Asbo”.
Det er Boligforeningens håb, at der fremover bliver
udvist større interesse fra afdelingerne ved de
kommende afdelingsmøder.
Hans
Peter
Hollænder
orienterede
huslejeniveauerne i afdelingerne.
Oversigt herom ses i skemaform her i bladet.

om

FORMANDSMØDE I BEBOERHUSET…………………………………………….
Hans Peter Hollænder fortalte endvidere om
helhedsplaner i det ”gl. Asbo”, herunder enkelte
problemer i nogle af afdelingerne – specielt afd. 110
og 114.
Der arbejdes videre sammen med Rambøll, og man
gør alt for at holde omkostningerne så små som
muligt.

Jørgen Brodersen – bestyrelsesmedlem i DOA og
formand for SØBO’s Antenneforening, kom med
supplerende oplysninger til orienteringen fra Jens
Erik Nielsen.

Formanden, Jens Erik Nielsen, orienterede om vore
tidligere omtalte byggeplaner på Bülowsvej og om 2
kollegier, som Kollegiernes Kontor skal afhænde, da
der skal bygges ungdomsboliger på havnen i
Sønderborg.
Det hele er for tiden kun sonderinger, men Søbo
har udtrykt interesse for at ombygge 1 eller 2
kollegier til almene boliger.
Der er ingen konkrete forhandlinger i øjeblikket.
Bestyrelsen håber, at kunne fortælle lidt mere ved
det kommende repræsentantskabsmøde den 23.
november 2015.
Jens Erik Nielsen fortalte om et orienteringsmøde
med SAB, B42 og SØBO i DOA- regi.
Der indføres et kontingentsystem til DOA. Hvert
lejemål skal betalte kr. 245.- pr. år for
vedligeholdelse af ledningsnettet.
Mandag, den 26. oktober 2015 har DOA
repræsentantskabsmøde, hvor mange aktuelle ting
skal drøftes.

Vedrørende – SØBO NYT – vil bladudvalget gerne
have flere indlæg fra afdelingerne. Bladudvalgets
medlemmer hjælper gerne med redigering af
eventuelle indlæg.
Henvend jer trygt til Erling Jürgensen, Anne Catrine
Sørensen og Poul Erik Jørgensen, som udgør
bladudvalget p.t.
Til sidst orienterede Erling Jürgensen om en
”sparekuffert” stillet til rådighed af Projekt Zero,
Sønderborg.
Kufferten indeholder forslag til f.eks. vandsparer til
vandhaner, specielle lavenergipærer m.m. Kufferten
kan lånes af Erling Jürgensen.
Det var et godt og udbytterigt møde, og Jens Erik
Nielsen takkede forsamlingen for en god dialog og
mange gode og relevante spørgsmål.
Kl. ca. 20.30 var mødet slut.
Tekst:

Poul Erik Jørgensen
Hans Peter Hollænder

Fotos:

Erling Jürgensen

Informationsmøde for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Torsdag den 29. oktober 2015, var de nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter inviteret til
informationsmøde i beboerhuset på Vesterkobbel.
Der var mødt 11 nye bestyrelsesmedlemmer op og
fra administrationen deltog Nina Frederiksen og Hans
Peter Hollænder, samt Erling Jürgensen fra
organisationsbestyrelsen.

Hans Peter bød velkommen, hvorefter de
fremmødte medlemmer præsenterede sig, derefter
blev der fortalt om, at mødet handlede om arbejdet i
afdelingsbestyrelsen og boligorganisationen.

Hans Peter og Nina fortalte så hvordan en
boligorganisation er opbygget og hvad arbejdet i en
bestyrelse indeholder.

Der blev stillet en del spørgsmål, som blev besvaret
Efter at have nydt kaffen med berlinere og klejner blev der sagt held og lykke med arbejdet og tak for i
dag.
Tekst og fotos: Erling Jürgensen.

29

Opgradering af legeplads i afdeling 14 - Skovkrogen
I afdeling 14 - Skovkrogen - har man fortsat
foryngelsen af afdelingen ved at opgradere
legepladsen med et nyt legestativ fra
LEDON.
Legestativet er opsat i fællesarbejde af
beboerne og har strakt sig hen over tre
weekender.
Dejligt at man stadig er villig til at give en
hånd denne type tidskrævende projekter.
Lejemålene i afdelingen er bygget til
børnefamilier
og
består
af
stue,
spisekøkken, soveværelse, bad, gæstetoilet,
entre, bryggers og tre børneværelser, i alt
123 m2 + carport og redskabsrum.
En stor del af lejemålene var efter at de
fleste børn i afdelingen er blevet voksne og
fraflyttet, beboet af voksne par og enlige,
som måske kan siges at være lidt oppe i
alderen.
Allerede for 6-7 år siden indledte et enigt afdelingsmøde arbejdet med at forynge afdelingen.
Udlejningsreglerne for afdelingen blev ændret på en sådan måde, at indflyttere/boligsøgende
efter denne beslutning, skal have hjemmeboende børn under 10 år, for at komme i
betragtning til et af lejemålene.
Nødvendige investeringer i afdelingen blev besluttet og klimaskærmen på husene blev fornyet
med nye vinduer og døre. Senest er tagene blevet udskiftet.
Forældede
finansieringsformer
for
modernisering blev afskaffet, således at
moderniserings stigninger ikke mere er
permanente.
Fællesarealer bliver gradvis fornyet.
Legepladsen bliver opgraderet til alle de
børn, der nu begynder at komme til
afdelingen.

Artikel skrevet af: Nils Højsager-Jessen – Afdelingsformand i afdeling 14.
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Det sociale klima i boligafdelinger.
Gennem mit virke i bestyrelsen, både i det tidligere
ASBO og nu i Søbo, oplever jeg gang på gang
afdelinger, hvor det sociale miljø, hvor sammenhold
og lysten til at være sammen om at skabe et godt
miljø ikke er til stede.

Social samvær i SØBO’s afdeling 16.

Der er ganske sikkert mange årsager til dette - det
kan være alt lige fra at vi har for travlt i vores
hverdag med job og fritidsinteresser, til noget af det
mest ødelæggende for et godt socialt klima, nemlig
bagtalelse og sladder.
Forståeligt, for hvem har lyst til at være sammen
med mennesker i fritiden som finder det i orden at
sprede sladder og bagtale os?
Hvorfor eksisterer det i så mange afdelinger?
Hvorfor accepterer vi til stadighed at det foregår?
Hvorfor kan vi ikke stoppe det?
Måske er det så svært at gøre noget ved, fordi det
har stået på i rigtig lang tid.
Der har ikke været kræfter til at gøre noget ved
det, til at vise de ødelæggende kræfter at det ikke er
acceptabelt.
Og hvem skulle gøre det?
Vi kan ikke forlange vores afdelingsbestyrelser
tager den kamp, slet ikke alene - vi kan heller ikke
forlange, at den enkelte beboer tager kampen op,
men hvordan får vi det så stoppet, hvordan får vi
vendt et dårligt socialt klima til at være det
modsatte?
Det er nok også utopi at tro, at de beboere der
elsker at sprede sladder og bagtale andre bare
stopper.
Jeg tror ikke der er nogen nem løsning, ligesom jeg
ikke tror det er noget der kan ændres fra den ene
dag til den anden. Det kommer til at tage tid.
En ting står for mig dog klart, vi skal ikke blive ved
med at acceptere sladder, bagtalelse, dårligt klima i
afdelingerne.

Vi taler om familiers base, deres hjem - det er her
vi skal tanke op til børn, job, hverdagen.
Det er her vi har brug for at være trygge, at have
det godt.
Når vi flytter ind i en afdeling, er det med en
forventning om det er et godt sted at være, et sted,
hvor vi kan trives og hvor vi kan have godt
naboskab, og være fælles om at skabe gode rammer
at leve i.
Hvor starter vi så, det svar er til gengæld meget
enkelt, vi skal starte med at respektere hinanden,
respektere at vi har forskellige meninger og
holdninger, at vi forskellige.
Når det sker, er vi nået langt, og kimen til udvikling
af et godt socialt miljø i en boligafdeling er sået.
Det næste skridt – og det er naturligt, når man
respekterer hinanden, kom dog og spørg, hvis der er
noget du gerne vil vide, det du har fået fortalt er
højst sandsynligt ikke sandheden.
Kan vi komme derhen, kan vi få svækket
sladderen, bagtalelserne, og ikke mindst få afdelinger
hvor det sociale miljø trives og udvikles.
Er det en drøm?
Det håber jeg ikke, for vi har afdelinger, hvor dette
desværre er hverdagen, hvor mennesker ikke trives
og har den trygge base der er behov for.
Vi kunne jo starte med, at er der noget man gerne
vil vide, så kommer man og spørger direkte, i stedet
for at høre og tro på sladder.
Tekst: Birger Persson.
Foto: Poul Erik Mikkelsen.
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Altaner i afdeling 26 - Frederikparken i 2016.
Med
forbehold
for
byggemyndighedernes
godkendelse af projektet ser det efter mange års
tilløb nu ud til, at det vil lykkes med et altanprojekt i
afd. 26 Frederikparken.
Ved afdelingens opgørelse, afdelingen er opført i
1998, var byggeriet faktisk planlagt med altaner,
men midt i byggeprocessen kom der krav om
elevatorer i etagebyggeri og derfor var der ikke råd
til altanerne.

Facade mod syd.
Det har senere vist sig, at et gode – elevatorer –
har givet afdelingen problemer med en stor
fraflytningsprocent, fordi fraflyttere typisk har givet
udtryk for, at de manglede et andet gode – nemlig
muligheden for kunne komme ud.

Der har i afdelingen gennem tiden været delte
meninger om sagen, men der har overvejende været
stemning for, at der skulle ske noget.
Der er nu med stor opbakning på beboermøde i
september
2015
fundet
en
løsning,
hvor
dispositionsfonden i Søbo sammen med afdelingens
henlæggelser bidrager til etablering af dørhuller,
flytning/udskiftning af radiator til en større model,
reparation af gulv og isætning af nye terrassedøre til
erstatning for et eksisterende vindue, hvilket ikke
medfører huslejeforhøjelse.
Den enkelte beboer kan så til vælge en altan til
max. 420 kr. i huslejeforhøjelse over 20 år eller i
stueplan en terrasse til max. 165 kr. i
huslejeforhøjelse over 10 år.
På beboermødet blev der samtidig taget stilling til
et tillæg til ordensreglementet for afdelingen.
Før arbejdet igangsættes vil de enkelte beboere
blive spurgt om de ønsker at til vælge en
altan/terrasse.
De der ikke ønsker at være med i første omgang,
kan senere tilslutte sig ligesom nye indflyttere nu vil
vide, at muligheden for en altan/terrasse er til stede.
Hans Peter Hollænder
Forretningsfører

Nyt sand i sandkassen i afdeling 9 – Ringgade 240 - 270

Gårdmændenes arbejde består af lidt af hvert og
de behersker det hele.
Bladredaktionen har modtaget et par billeder af
Claus Thomsen i gang med at skifte sandet ud i
sandkassen hos afdeling 9.
Som det ses på billederne er det ikke alt der kan
klares med maskinkraft – der må også anvendes
håndkraft sammen med en kollega og et par rigtige
skovle.
Fotos: Gårdmændene.
Tekst: Poul Erik Mikkelsen.
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Et opråb fra afdelingsformanden til beboerne i afdeling 9.
Tekst: Lone Jepsen
Afdelingsformand
Det er åbenbart meget svært at finde ud af
hvordan man skal sortere affald i afdelingen - men
jeg vil lige gøre jer opmærksom på, at det fra nu af
vil koste 500 kr. ekstra pr. gang, når det ikke er
sorteret rigtig.
Det betyder, at de lader det stå og vi skal betale
for at de kommer og tømmer en ekstra gang.
Dette kan løbe op i rigtig mange penge i løbet af et
år og de penge skal jo ind på en eller anden måde.
Det betyder, at det bliver ved husleje stigning og
dette er ikke fair over for de andre beboere, der kan
finde ud af at sortere affaldet.
Hvis man er i tvivl om hvordan det skal sorteres
kan man besøge hjemmesiden www.sonfor.dk – Der
forklarer de - hvordan alt affald skal sorteres - ellers
er der en lille guide her:

Der er 6 opdelinger som er meget simple:
Her et par eksempler på hvordan det skal
håndteres:
1. Batterier skal i beholderen som er der til.
2. Pap, æggebakker og f.eks. blød plastik som
man kan binde en knude på.
3. Metal, dåser, låg af metal osv.
4. Glas, flasker, plastik flasker – rengjort
5. Aviser, reklamer og ugeblade
6. Sort affald - rest affald. Som f.eks. pizza
bakker, mælke og juice kartoner, flamingo,
kød bakker o. s. v.
HUSK - ALT STOR SKRALD BRINGER MAN SELV
OVER PÅ NØRREKOBBEL ELLER EN ANDEN
FORBRÆNDING !

1.
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Pas på skimmelsvamp i kældre og lignende steder.
I nogle af vore boliger har man kældre til rådighed.
Der betales ikke husleje af de kvadratmeter man
har til rådighed i f. eksempel rækkehuse med kælder.
Selvfølgelig vil man - som lejer - gerne anvende
kældrene til forskellige formål.

Men at sætte diverse beklædninger op på væggene i kældre af ældre dato er ikke nogen god ide.

Det kan medføre fugt problemer, dårligt indeklima
og som det værste skimmelsvamp - som det tydeligt
ses på billederne.
Tekst: Hanne Petz.

Fotos: Jesper Baun Schmidt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om skimmelsvamp.
Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder
sig gennem luften ved hjælp af sporer.
Skimmelsvampsporer findes overalt i naturen og i
indeklimaet.
Er der fugtigt, kan skimmelsvampene begynde at
vokse på fx fugtige byggematerialer og brede sig og
frigive flere sporer.
Der findes flere former for skimmelsvampe, fx
hvide, gullige, grønlige, rødlige, grålige eller sorte
med lodden overflade. Skimmelsvamp har normalt en
muggen lugt.
Skimmelsvamp lever af organisk materiale og trives
derfor på bl.a. træ, spånplader, krydsfiner,
gipsplader, tapet, lim, maling og i støv.
Skimmelsvamp kan dog også gro på uorganisk
materiale som fx mineraluld, hvis det er fugtigt, og
der fx ligger støv med organisk materiale i.

Tjek selv for skimmelsvamp.
Du kan selv være med til at forhindre, at der opstår
skimmelsvamp i din bolig.
Først og fremmest kan du være opmærksom på, at
der ikke er for fugtigt i din bolig, så der ikke er
grobund for skimmelsvampvækst.
Du kan også holde øje med steder i din bolig, som
typisk er sårbare overfor skimmelvækst. Hvis du
hurtigt griber ind, når du ser tegn på skimmelvækst,
kan du undgå, at skimmelsvampen udvikler sig.
Du bør i sær holde øje med:
 Rum
med
dårlig
udluftning
og
høj
fugtbelastning som badeværelset, hvor især
fugerne omkring badet angribes
 Rum, der er dårligt ventilerede, dårligt isolerede
og som er fugtige. Her kan skimmelsvampene
vokse på vægge og lofter og bag møbler, skabe
og reoler
 Bag
vægbeklædninger
kan
der
gro
skimmelsvamp, og det bliver ofte først opdaget i
forbindelse med undersøgelser eller ombygning.
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Løst og bulet tapet kan dog være tegn på
fugt.
Fugtige kældre og på lofter.

Fjerne skimmelsvamp.
Ved mindre angreb af skimmelsvamp kan du selv
fjerne skimmelsvampen og forebygge, at den
kommer igen. I alvorlige tilfælde kræver det ofte en
specialist, der kan finde skimmelsvampen, fastslå
årsagen til skimmelsvampen og vurdere, hvordan den
fjernes.
Dette kan du selv gøre:
Angrebne overflader, typisk i badeværelset, kan
afvaskes
med
fx
Rodalon
eller
særligt
desinfektionsmiddel. Lad midlet sidde i 20 minutter
inden afvaskning. Følg brugsanvisningen nøje.
Materialer, som fx spånplader og mineraluld, som
er angrebet og fugtige, fjernes og udskiftes, hvis de
ikke kan renses og tørres.
Brug åndedrætsværn, så du ikke indånder sporene.

Forebyg skimmelsvamp.
Når skimmelsvampene er fjernet, skal du forebygge
nye angreb:
 Tør vasketøjet udenfor, hvis du ikke har en
tørretumbler.
 Luft ud ved madlavning og når du går i bad.
 Sørg
for
regelmæssig
udluftning
og
gennemtræk.
 Sørg for tilstrækkelig ventilation i boligen: Hold
friskluftventiler i vinduer og i vægge åbne.
 Hold den samme temperatur i alle rum. Kommer
temperaturen i hjemmets rum under 18 grader,
stiger risikoen for fugt og skimmelsvamp
 Undgå kuldebroer - hvis der er synlige
kuldebroer, kan du overveje at få undersøgt
årsagen til det og hvordan man kan fjerne
årsagen, f.eks. ved efterisolering eller tætning.
 Minimér risikoen for at der kan opstå
vandskader eller fugtige områder, fx fra skader
på taget, utætte vandrør eller opstigende fugt
fra grunden.

Billeder mere end ord.
Lidt sjovt fra dagligdagen blandt medarbejderne i boligforeningen SØBO.

Ovenstående billede viser hvad der blev fundet bag en radiator ved indflytning på Grundtvigs Allé.
En lejlighed, der fraflyttes og istandsættes skal være klar til den næste indflytter.
Hvor meget skal man tjekke ved et syn? Skal man ind bag radiatoren?
En venlig dame, som går op i renlighed og ordentlighed fandt vedlagte bag sin ene radiator.
Hun ville ikke klage, da hun var glad for sin lejlighed, men hun ville gerne vise effekterne frem.
Det er tydeligt, at der før har boet en børnefamilie i lejligheden, og det er også tydeligt, at den
pågældende indflytter har været grundig, da hun også har fundet følgesedlen til radiatoren, som
har siddet der tidligere fra byggeriets opførelse.
------------------------------------------------Billedet til højre vidner om stor kreativitet blandt
vore beboere.
Ulla Madsen - medlem af afdelingsbestyrelsen i
afd. 32, Damgade 34-42, har kunstneriske
evner, som hun bruger til at male på sten.
Det er ejendomsfunktionær Thomas Teichert,
som er afbilledet med Søbo værktøjskuffert m.v.

Fotos og tekst leveret af
Hans Peter Hollænder
Forretningsfører
------------------------------------------------------

Vittigheden herunder er så vidt vides endnu ikke
oplevet af vore gårdmænd.
Gårdmanden har fået fat i den lille knægt, der har knaldet en rude.
Hvad hedder din far ? spørger han vredt.
Det ved jeg ikke, svarer drengen ynkeligt.
”Hvad er det for noget vrøvl”, tordner gårdmanden, ”sådan en stor dreng som dig må da vide,
hvad din far hedder”.
”Jamen, min mor er da over 30”, svarer drengen, ”og hun ved det heller ikke”.
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Afdeling 11 - Borgmester Andersens Vej 1-39 kan glæde sig.
På afdelingsmøde i 2014 besluttede beboerne,
at de gerne ville have solceller, hvis der med
tilskud/forhøjet afregningspris var mulighed for
at få økonomi i projektet.
Afdelingen ligger med 4 store sydvendte
tagflader ideelt i forhold til solen.
På
grund
af
usikkerhed
m.h.t.
solcelleordningerne har administrationen indtil
nu holdt lidt igen med projektet.
På afdelingsmøde i 2015 besluttede beboerne,
at de ville have nye lavenergivinduer p.g.a.
trækgener fra de nuværende gennem mange år.
Afdelingen har skiftet 1 af 4 varmevekslere,
men de 3 øvrige er også tjenlige til udskiftning.
Det bliver i 2016 muligt at få iværksat alle 3
tiltag bl.a. takket være penge fra EU med over 2
mio. kr. i tilskud.
Sønderborg Forsyning er overordnet ansvarlig
for den danske del af et stort projekt delt mellem
spanske, estiske og danske partnere under EU´s
Horizon 2020 projektpulje.

Den danske del af projektet startes op med
praktiske tiltag i de 3 boligforeninger i
Sønderborg, SAB, B42 og SØBO. Projekt Zero,
Vikingegården, PlanEnergi og Ålborg Universitet
skal arbejde med undersøgelser og formidling af
viden, som spænder vidt, men hvor boligforeningerne som nævnt lægger ud.
Tidligt i forløbet, hvor vi fik en henvendelse om
mulig deltagelse, har administrationen budt ind
med vores projekt på Borgmester Andersens Vej,
fordi det er her ville være muligt at demonstrere,
at en afdeling kan blive meget miljørigtig ved at
udnytte alle de muligheder, som er.
Fjernvarmen bliver med tiden CO2 neutrale og
er effektiv.
En stor el-produktion fra solceller, som p.g.a.
bimålere kan fordeles til de enkelte lejligheder,
er mulig, og så er det jo altid muligt at renovere,
så behovet for energi er mindst muligt.

Tekst: Hans Peter Hollænder.

Sommeren i afdeling 23 - Lavbrinkevej

Vi startede sommeren den 20. juni med
morgenkaffe inden vi gik i gang med at fylde
container med vores haveaffald – i alt var 23
mødt op til morgenkaffen.
Den 27. juni var der loppemarked i gaden og
der var 12 der havde boder på gaden - som
var rigtig godt besøgt.
Den 23. august holdt vi gadefest med 20
tilmeldte – vi nød en flot buffet og dessert
samt efterfølgende kaffe – et arrangement
som forløb rigtig godt.
Aktivitets udvalget i afdeling 23
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Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde
mandag den 23. november 2015 kl. 18.00
på Business College Syd
Tilstede: 67 medlemmer af repræsentantskabets i alt 96 medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende: Hans Peter Hollænder, Jesper Baun Schmidt og
Nina Frederiksen, Brian Lybæk Petersen, Lene Bergmann, Jette Pørksen Kristensen, Karin
Frederiksen Hell, Tanja Knudsen.
Formand Jens Erik Nielsen bød velkommen.
Repræsentantskabsmødet blev indledt med et traktement kl. 18.

Mødet startede kl. 19 og foregik i skolens auditorie.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Hanne Petz blev foreslået og valgt.
2. Foreningens formand orienterer om arbejdet i den forløbne periode.
Jens Erik Nielsen orienterede kort om bestyrelsens arbejde siden
repræsentantskabsmødet i maj:
 Status angående fusionen mellem Boligforeningen Søbo og Asbo.
 Samarbejdet i organisationsbestyrelsen.
 Boligmessen i Augustenborg.
 Domeas repræsentantskabsmøde og Kuben Management studietur.
 Arrangementer i 8. kreds.
Hans Peter Hollænder fortalte om følgende forhold vedrørende
administrationens arbejde:
 Konvertering af data til den nye it-platform hos Domea.
 Implementeringen af digitale syn.
 Udbud af istandsættelsesarbejder ved fraflytning.
 Ejendomsfunktionærerne i Sønderborg har fået adgang til itplatformen.
Spørgsmål fra Leif Truelsen afd. 109 – Beboerne i Augustenborg området
har ikke fået information om nyansat ejendomsfunktionær.
Jesper Baun Schmidt oplyste, at Kim Johansen fratræder den 30.11.2015.
Henning Haakensen startede den 15.11.2015 som Kim Johansens afløser.
3. Evaluering af årets afdelingsmøder.
Møderne har i år været afviklet over 9 dage i august og september måned.
Møderne er afholdt på Danhostel i Sønderborg, Augustenborg Hallen,
Kavsløkke, Vesterkobbel og i fællesarealerne i vore ældreboligafdelinger.
Bestyrelsen har evalueret møderne der alle er forløbet på en tilfredsstilende
måde.
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Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde
fortsat..
Afdelingerne i Sønderborg havde en nedgang på 10 % i antallet af fremmødte
beboere i forhold til tidligere år. Antal deltager i Augustenborg området var på 101
og 58 i Sydals området.
Efter afdelingsmøderne har organisationsbestyrelsen drøftet ”Det sociale liv” og
nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde med emnet.
Annalise Lyngkilde fra arbejdsgruppen ”Det sociale liv” orienterede om planerne
for at udbedre medansvaret for det gode sociale liv i boligafdelingerne.
Mange afdelinger afholder jævnligt vellykkede fællesaktiviteter.
Arbejdsgruppen vil arbejde for at flere afdelinger bidrager til et godt socialt liv i
afdelingerne og opfordrede repræsentanterne til at medvirke ved dette.
Ideer til hvordan det sociale liv kan styrkes kan afleveres i administrationen der
videresender til arbejdsgruppen.
Jens Peder afd. 10 – Har erfaringer med sociale arrangementer i hans afdeling,
føler at det er svært at tiltrække beboerne.
Angelika Jepsen afd. 9 – Oplever ofte at nogle tror det er en lukket gruppe når en
gruppe beboer samles.
Jane Bang Sivertsen afd. 10 – Mener at de nye beboere måske er generte og
derfor er tilbageholdende.
Leif Truelsen afd. 109 – Mangler information ude i afdelinger.
Jens Erik opfordrede til at indsende information om kommende aktiviteter til
administrationen som sørger for at meddelelserne kommer på hjemmesiden.
Marianne Spottag afd. 12 – Bestyrelserne bør være synlige, har lavet folder om
afdelingsbestyrelsesmedlemmerne til beboerne.
4. Kursus for repræsentantskabsmedlemmer på Mommark Handelsskole den
30. januar 2016.
Hanne Petz meddelte, at invitationen udsendes midt i december. Program for
dagen er ved at blive planlagt.

5. Byggeplaner på sigt – Bülowsvej 6.
Jens
Erik
Nielsen
orienterede
om
de
kommende
byggeplaner.
Organisationsbestyrelsen har tidligere oplyst repræsentantskabet om foreningens
erhvervelse af matriklen Bülowsvej 6. Bestyrelsen er i dialog med ejeren af
nabogrunden Bülowsvej 9 der ejes af AKK Industri. Grundkøbet kan finde sted i
løbet af sommeren 2016 når kommunen har godkendt vores ansøgning.
Erhvervelsen vil give os en enestående mulighed for at etablere et nyt
boligområde. Begge grunde på Bülowsvej er forurenede, hvilket arkitekten
selvfølgelig har taget højde for i sine beregninger.
Svend Aage Ottesen afd. 19 - Hvad bliver huslejen? Hans Peter Hollænder kunne
oplyse, at lejen forventes at blive kr. 700 pr. m2.

38

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde
fortsat..
6. Planer vedrørende eventuel overtagelse af kollegie.
Jens Erik Nielsen orienterede om bestyrelsens planer og fremviste oversigt- og
plantegninger fra Arkitekt Firmaet A78.
Kollegiernes Kontor påtænker, at bygge et nyt kollegie på havnen, hvilket gør det
muligt for Boligforeningen Søbo, at overtage og ombygge bygningerne på Park
Kollegiet og Borgmester Andersens Kollegiet til almene boliger.
Kollegiet på Borgmester Andersens Vej består af 86 stk. 1-rums og 6 2-rums
boliger.
Efter en ombygning vil den nye almene boligafdeling bestå af 28 boliger fordelt
således:
6 stk. 2-rums boliger på 43 m2
14 stk. 3-rums boliger på 75 m2
6 stk. 4-rums boliger på 100 m2
2 stk. 5-rums boliger på 149 m2
Kollegiet i Ulkebøl består af 66 stk. 1-rums og 3 stk. 1 1/2-rums boliger.
Efter en ombygning vil den nye almene boligafdeling bestå af 33 boliger fordelt
således:
5 stk. 4 rums boliger på 108 m2
6 stk. 3 rums boliger på 82 m2
beliggende i gårdhusene.
2 stk. 2 rums boliger (stueplan) 63 – 67 m2
1 stk. 3 rums bolig
(stueplan) 54 m2
5 stk. 1 rums boliger (1. sal) ca. 30 m2
beliggende i det tidligere kommunekontor i henholdsvis stueplan og 1. sal
1 stk. 3 rums bolig på 69 m2
1 stk. 2 rums bolig på 55 m2
1 stk. 3 rums bolig på 69 m2
1 stk. 2 rums bolig på 38 m2
beliggende i stueplan i det tidligere plejehjem
2 stk. 3 rums boliger på 69 m2
2 stk. 2 rums boliger på 38 og 55 m2
6 stk. 1 rums boliger på 28 – 38 m2
De nye boliger er beliggende i et område tæt på skole og daginstitioner og
henvender sig primært til børnefamilier.
Bygningerne bliver ledige omkring august 2018 når de studerende flytter ind i det
nye kollegie som Kollegiernes Kontor ønsker at opføre på havnen.
Med henvisning til repræsentantskabets tidligere bemyndigelse har bestyrelsen
disponeret og afleveret et tilbud på overtagelse af begge kollegier til Sønderborg
Kommune.
Ivar Rasmussen afd. 32 – Er det økonomisk forsvarligt for Søbo at købe
kollegierne.
Jens Erik Nielsen – Ja det mener organisationsbestyrelsen - vi mangler at kunne
tilbyde vore medlemmer rækkehuse i Sønderborg by.
Vi forventer at huslejen bliver omkring kr. 600 pr. m2.
Projektet skal godkendes hos LBF, bestyrelserne på kollegierne og kommunen.
7. Fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til grundkøb og
ejendomskøb/ejendomsovertagelse.
Jens Erik Nielsen orienterede om dette punkt.
Organisationsbestyrelsen ønsker en fornyet bemyndigelse til at foretage grundkøb
og ejendomskøb/ejendomsovertagelse.
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Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde
fortsat..
Forretningsfører Hans Peter Hollænder har gjort bestyrelsen opmærksom på
vigtigheden i, at en bemyndigelse skal være af nyere dato samt at det kommunale
tilsyn på det årlige dialogmøde bemærker hvilken dato den sidste bemyndigelse er
givet. En bemyndigelse bør besluttes af repræsentantskabsmødet med 2 års
mellemrum og det vil vi fremadrettet forpligte os til.
For organisationsbestyrelsen er det vigtigt med en stående bemyndigelse således
at vi kan handle hurtigt når muligheden byder sig.
Fremover vil bemyndigelsen komme på dagsordenen komme på dagsordenen
hvert andet år.

De fremmødte repræsentanter gav ved håndsoprækning bestyrelsen bemyndigelse
til at foretage grundkøb og ejendomskøb/ ejendomsovertagelse.
7. Godkendelse af sammenlægningen mellem afd. 122 Kløverholm 1-49 og
afd. 127 Kløverlykke 1-29 og Kløverholm 40-78 pr. 01.01.2016.
Afdelingsmøderne i begge afdelinger har godkendt sammenlægningen på deres
møder den 14.09.2015. Repræsentantskabet godkendte sammenlægningen.
8. Nyt fra DOA.
Bestyrelsesmedlem i Søbo’s Antenneforening Erling Jürgensen orienterede om det
afholdte repræsentantskabsmøde i DOA den 26. oktober 2015 hvor medlemmerne
bl.a. fik information om følgende:

Tilbud om mobiltelefoni fra Mobilevalue

Sponsoraftale til sønderjyskes håndboldhold på kr. 30.000 pr. år

Den fremtidige ledelses struktur i DOA

Nye programpakkeløsninger

Godkendelse af regnskabet der viste et underskud på kr. 1.100.000.

Godkendelse af DOA’s budget for 2016.

Forhøjelse af formandshonorar

Uændret programpakkeafgift i 2016

Opkrævning af medlemsbidrag pr. lejemål

Genvalg af Tage Skott og Jørgen Brodersen
Søbo’s Antenneforeningsbestyrelse har drøftet tilbuddet om mobiltelefoni fra DOA
og kan ikke se nogen fordel i at tilbyde dette til vore beboere.
Nichlas Hummelsberger afd. 3 – Mener ikke tilbuddet om mobiltelefoni er
attraktivt.
Antenneforeningens
bestyrelse
anmoder
repræsentantskabet
om
deres
tilkendegivelse hvorefter dirigenten sendte forslaget om mobiltelefoni til
afstemning. Forslaget blev nedstemt.
Jens Erik Nielsen takkede de fremmødte for at godt og konstruktivt møde.
Flere repræsentanter tilkendegav et ønske om at repræsentantskabsmøderne fremover
bliver afholdt på Business College Syd, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.
Til slut takkede dirigenten for et godt møde og en god debat - mødet sluttede kl. 21.15.
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Jens Erik Nielsen
Næstformand:
Annalise Lyngkilde
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Jørgensen
Hanne Petz
Erling Jürgensen
Anne Cathrine Sørensen
Birger Persson
Charlotte Sørensen
Christian Møller

Skovkrogen 7

26 77 06 81

emje@stofanet.dk

Frederikparken 5 st. dør 4

40 99 10 02

annalise.almind@mail.dk

40
27
40
27
29
29
26

poul.erik.joergensen@privat.dk
hpetz@jubii.dk

Sdr. Landevej 51 st. th.
Lavbrinkevej 27
Hjortevej 12
Hertugtorvet 2
Kløvermarken 33
Kavsløkke 95
Kavsløkke 89

74 43 77 65
74 43 16 71

30
83
27
92
37
60
25

90
87
86
51
93
34
13

08
60
71
13
35
02
98

kdalgaard@stofanet.dk
justme51@stofanet.dk
birgerp26@gmail.com
kavslokke@stofanet.dk
chm@it.dk

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon

------------------------------

Mobil

------------------------------

E-mail
------------------------------------------------------

AFDELING 1 - Sdr. Landevej 41 - 57
Formand / bestyrelse:

Arne Dissing, Sdr. Landevej 55 st. tv.
Patrick Junker Wortmann, Sdr. Landevej 41 II tv.
Lisa Isø Hartmann Handest, Sdr. Landevej 55 I tv.

60 69 24 69

arnedissing@hotmail.com

AFDELING 2 – Sdr. Landevej 44 - 106
Formand / bestyrelse:

Conny Hauge, Sdr. Landevej 102
Harry Hansen, Sdr. Landevej 68

Lis Stolberg, Sdr. Landevej 58

23 44 88 40
74 43 05 63
lisstolberg@gmail.com

Repræsentantskabsmedlem:

Chresten Stolberg, Sdr. Landevej 58

lischresten@gmail.com

AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
Formand / bestyrelse:

Niclas Hummelsberger, Friheds Allé 31 II tv.
Jes Hølck-Hansen, Friheds Allé 15 st. tv.
Anne Mittet, Friheds Allé 13 I tv.
AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 8 – Ørstedsgade 78 – 131 og Tandsbjerg 2 - 8
Formand / bestyrelse:
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
74 42 55 92

Leo Egholm Johansen, Ørstedsgade 75
Jorunn Clausen, Ørstedsgade 101

AFDELING 9 – Ringgade 240 - 270
Formand / bestyrelse:

Lone Jepsen, Ringgade 264 st. tv.
Angelika Jepsen, Ringgade 256 st. th.
Edith Korsumäki, Ringgade 256 1. Th.

74 42 80 19

53 10 34 03
26 20 76 09

jeshh@bbsyd.dk

74 43 05 60

info@soebo.dk

20 88 17 37
28 99 46 51

lej@rsyd.dk

24 26 21 29

lonejepsen@hotmail.dk

30 36 61 93

e_korsumaki@hotmail.com

amittet@sol.dk

Alle ovennævnte – hvis navn er skrevet med skråskrift (kursiv) er medlemmer af SØBO’s repræsentantskab.
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

--------------------------------------------------------------------------------------

Telefon

-------------------------

Mobil

-------------------------

AFDELING 10 – Orla Lehmanns Vej 1 – 13 og Grundtvigs Allé 1 - 5
Formand / bestyrelse:
Jens Peder Nørgaard, Grundtvigs Allé 5 II th
21 60 86 42
Hanne Fritz, Grundtvigs Allé 5 II th.
26 16 42 59

E-mail
---------------------------------------------

jp.hf@hotmail.com
fritz-hanne@hotmail.com

Jane Bang Sivertsen, Orla Lehmanns Vej 5 I th.

AFDELING 11 – Borgmester Andersens Vej 1 - 39
Formand / bestyrelse:
Jørgen Brodersen, B. Andersens Vej 27 st.th. 74 42 95 68

Karin Jensen, Borgm. Andersens Vej 3 st..
Ingrid Andersson, Borgm. Andersens Vej 25 I.tv.

24 65 59 65

jbemb@post.tele.dk
ingrid.andersson@stofanet.dk

AFDELING 12 – Grundtvigs Allé 9 - 27
Formand / bestyrelse:

Birthe Holm, Grundtvigs Allé 17 st. tv.
Arne Vermehren, Grundtvigs Allé 13 I. th.
Marianne Spottag, Grundtvigs Allé 21 I. th.
AFDELING 14 – Skovkrogen 1 - 20
Formand / bestyrelse:

Nils Højsager-Jessen, Skovkrogen 17
Anne Marie Maegaard, Skovkrogen 13

Birthe Vinberg, Skovkrogen 16

AFDELING 15 – Hjortevej 2 – 90 og Stationsvej 25 – 17 A - F
Formand / bestyrelse:
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
74 43 16 71

Wivien Jensen, Hjortevej 28
Anne-Mette Buhr, Hjortevej 44

50 44 65 59
88 19 84 77

hoejsager2010@live.dk

40 27 86 71
23 66 77 72
40 32 80 96

kdalgaard@stofanet.dk

anne@mgrd.dk

buhrannemette5@gmail.com

AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
Formand / bestyrelse:

Martha Thomsen, Vesterkobbel 9
Ejnar Duus, Vesterkobbel 29
Erik Justesen, Vesterkobbel 14. st.

AFDELING 19 – Sct. Jørgens Bjerg / Kirkegade
Formand / bestyrelse:

Svend Aa. Ottesen, Sct. Jørgens Bjerg 1C st.

74 42 00 37

mmat@bbsyd.dk

69 10 02 74

74 42 45 30

ejnarduus@stofanet.dk

27 11 45 30

Hanne Davidsen, Sankt Jørgens Bjerg 5 A st.

h.m.davidsen@gmail.com

Marie Louise Rumley, Sankt Jørgens Bjerg 5 B st.

21 64 73 72

louise@rumley.dk

AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
Formand / bestyrelse:

Aase Niemann, Dam-Bo 8
Villy Nielsen, Dam-Bo 28
Inga Martensen, Ler-Bo 25

28 78 03 30

Lydia Carstensen, Ler-Bo 7 I. 4
AFDELING 21 - Udsigten
Formand / bestyrelse:

Lis Karup, Udsigten 2 1. dør 4
Anne Hansen, Udsigten 2 1. dør 5
Else Cortsen, Udsigten 4 2. dør 5

73 40 43 40

40 30 80 39
26 70 24 97

liskarup@stofanet.dk
cortsen@bbsyd.dk

Alle ovennævnte – hvis navn er skrevet med skråskrift (kursiv) er medlemmer af SØBO’s repræsentantskab.
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

27 83 87 60
30 28 37 24
41 56 12 45

hpetz@jubii.dk
studie4@live.dk

40 99 10 02
30 28 64 57
28 47 05 80

annalise.almind@mail.dk

29 27 83 17

lisejk@hotmail.com

81 61 55 10
21 64 56 16
25 56 99 31

britaskyborg@gmail.com

21 22 23 51

lispoulnielsen@bbsyd.dk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 23 - Lavbrinkevej
Formand / bestyrelse:
Hanne Petz, Lavbrinkevej 27

Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34
Lone Isø, Lavbrinkevej 32
Repræsentantskabsmedlem:
Svend Aage Frederiksen, Lavbrinkevej 25
AFDELING 25 – Frederikparken 1- 7 og 2- 6
Formand / bestyrelse:
Annalise Lyngkilde, Frederikparken 5 st. 4

Preben Jensen, Frederikparken 1 st. dør 2
Ingrid Hansen, Frederikparken 7 st. dør 2
Repræsentantskabsmedlem:
Megzon Berisha, Frederikparken 1 II dør 1

74 42 87 25

AFDELING 26 – Frederikparken 8 – 10 og 9 - 13
Formand / bestyrelse:

Lise Kock, Frederikparken 11 II dør 2
Lone Frandsen, Frederikparken 13 I. dør 2
Helle Hansen, Frederikparken 8 I dør 2

------------------------------------------------------

lih-als@stofanet.dk

lp16@stofanet.dk
ichansen@hotmail.dk

AFDELING 28 – Vøl-Bo
Formand / bestyrelse:

Arne Holm, Vøl-Bo 11 I. dør 27
Ida Arpe, Vøl-Bo 11 I. dør 22
Lis Steffen, Vøl-Bo 11 I. dør 26
AFDELING 29 – Fregatten, Jagten og Galeasen
Formand / bestyrelse:

Ole Strøm, Fregatten 8 st.
Heinrich Schwencke, Jagten 11 st.
Anne Grethe Smallpiece, Jagten 9 I.

AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand / bestyrelse:

Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st. mf.
Ulla Madsen, Damgade 36 II mf.
Ivar Rasmussen, Damgade 36 II tv.

ulla-m@hotmail.dk
ivar-rasmussen@hotmail.com

AFDELING 102 - Louisegade
Formand / bestyrelse:

Sanne Tang Petersen, Louisegade 32 I dør 2
Randi Schou, Louisegade 28 I. dør 2
Monika Munk, Louisegade 6 st. tv.

Repræsentantskabsmedlemmer:
Michael Zambras, Louisegade 18 st. th.
Gert Sørensen, Louisegade 8 st. th.
AFDELING 106 - Kløvermarken
Formand / bestyrelse:

Poul Nielsen, Kløvermarken 49
Heidi Quorp, Kløvermarken 63
Susanne Kolmos, Kløvermarken 57
AFDELING 107 - Tjørnebakken
Formand / bestyrelse:

Marian Jacobsen, Tjørnebakken 7
Bert Priess, Tjørnebakken 19
Birgitte Jensen, Tjørnebakken 12

bert-preiss@jubii.dk

Alle ovennævnte – hvis navn er skrevet med skråskrift (kursiv) er medlemmer af SØBO’s repræsentantskab.
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

AFDELING 108 - Kavsløkke
Formand / bestyrelse:
Christian Møller, Kavsløkke 89

26 25 13 98

chm@it.dk

Charlotte Sørensen, Kavsløkke 95

29 60 34 02

kavslokke@stofanet.dk

Steffen Schmidt, Kavsløkke 67

Repræsentantskabsmedlemmer:
Jytte Frølich, Kavsløkke 53
Palle Madsen, Kavsløkke 5
AFDELING 109 - Æblehegnet
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Repræsentantskabsmedlemmer:
Leif Truelsen, Æblehegnet 46

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 110 – Højbo og Bakkebo
Formand / bestyrelse:

Bodil Nielsen, Højbo 2
Emil Thyssen, Højbo 4
Anne Carstensen, Højbo 11

74 47 43 32

24 65 19 55

AFDELING 114 – Mølvang, Tandsbusk og Midthaven
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 119 - Tinggården
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 122 – Kløverholm 1-38
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 127 – Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
74 43 05 60

info@soebo.dk

Repræsentantskabsmedlemmer:
Lone Hansen, Kløverholm 30
Anne Marie Hald, Kløverholm 4
AFDELING 124 - Askerøj
Formand / bestyrelse:
Jørgen Husted, Askerøj 12
Anni Christiansen, Askerøj 15
Hans Hansen, Askerøj 1
AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Repræsentantskabsmedlemmer:
Tina Kolmos, Kløverholm 72
Henry Poulsen, Kløverholm 74
Anita Kortemose, Kløverholm 76

AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Repræsentantskabsmedlemmer:
Erik Heise, Svinget 23
Mona Andersen, Svinget 13
Edith Mathiesen, Ærøvej 11

42 16 93 94

74 43 05 60

famkolmos@stofanet.dk

info@soebo.dk

Alle ovennævnte – hvis navn er skrevet med skråskrift (kursiv) er medlemmer af SØBO’s repræsentantskab.
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

AFDELING 130 – Fredsskovvej og Ringridervænget
Formand / bestyrelse:

Sonja Schultz, Fredsskovvej 2
Jørgen Svendsen, Ringridervænget 13
Helge Holm, Fredsskovvej 2

AFDELING 131 – Kløverlykke 8-54
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 151 – Hofgården, Hertugtorvet, Enghaven, Parkgade og Kettingvej
Formand / bestyrelse:
Anne Cathrine Sørensen, Hertugtorvet 2
27 92 51 13 justme51@stofanet.dk

Anna Hynding, Enghaven 3
Grethe Benkjer, Enghaven 21

gg.benkjer@gmail.com

Svend Aage Monberg, Hertugtorvet 4
Svend Aage Saustrup, Hofgården 3

Alle ovennævnte – hvis navn er skrevet med skråskrift (kursiv) er medlemmer af SØBO’s repræsentantskab.

Antenneforeningens bestyrelse
Formand:
Jørgen Brodersen, Borgm. Andersens Vej 27 st. th

Afdeling 11

74 42 95 68

jbemb@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Ivar Rasmussen, Damgade 36 II tv.
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
Erling Sørensen, Lavbrinkevej 42
Wivien Jensen, Hjortevej 28

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

25
74
40
23

ivar-rasmussen@hotmail.com

32
15
23
15

56
43
43
66

99
16
24
77

31
71
63
72

kdalgaard@stofanet.dk

Radio- og TV programmer
Udviklingen går meget stærkt på dette område og
næsten dagligt bliver kanalerne lavet om.
Signalerne bliver ændret fra analoge til digitale og flere
og flere TV programmer bliver løbende ændret til at
sende i HD kvalitet ( High Definition ).
Antallet af leverandører af TV signaler med mere
ændres løbende og Stofa er nu blevet opkøbt af SE
(Sydenergi).
Da der også er flere udbydere, der leverer TV signaler
til Boligforeningen SØBO er det blevet en umulig opgave
at bringe en oversigt over de mange forskellige TV
pakker der udbydes og samtidig med bliver de
forskellige pakker hele tiden ændret og forsynet med
nye kanaler – ønskekanaler, prøvekanaler og andre
spændende ting.
Bladets redaktion har derfor valgt at henvise til de
forskellige leverandørers hjemmesider, hvor man kan
orientere sig om hvilke kanaler de forskellige TV-pakker

indeholder og de tekniske opsætninger, der er
nødvendige for at kunne modtage radio- og TV
signalerne fra netop din leverandør.
Er du i tvivl eller har du ikke internetadgang – så
kontakt din leverandør eller afhent en programoversigt
på SØBO’s kontor.
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Frit TV valg i Boligforeningen Søbo
Tekst: Hans Peter Hollænder.
I Boligforeningen Søbo har repræsentantskabet tidligere besluttet, at der er frit
TV/antennevalg i boligforeningen.
Et valg der i dag bakkes op af
Boligselskabernes Landsforening.
Boligforeningen Søbo har dog i alle årene
bakket op omkring DOA – Den Overordnede
Antenneforening, som Boligforeningen Søbo er
medejer af, hvilket har betydet, at de, der i
Sønderborg ikke aktivt træffer et valg eller et
fravalg, har fået den mindste TV pakke, så
foreningen også har kunnet leve op til sin
forpligtigelse med at levere et antennesignal.
I Boligforeningen Asbo har en del afdelinger i
Augustenborg tidligere været bundet af, at der
i lokalplaner har været bestemmelser omkring
tilslutningspligt til fællesantenner.
Disse lokalplaner er imidlertid ikke gyldige
mere m.h.t. denne bestemmelse, da planloven
er ændret pr. 1. januar 2015, så der ikke
mere må være tvang m.h.t. antennevalg.
Asbos tidligere organisationsbestyrelse har
derfor også i 2014 besluttet frit valg fra 2015.
Stofa har lagt fiberforbindelse ind i en del
afdelinger i Sønderborg og er også begyndt at
lægge fiber ud i Augustenborg og på Sydals.
Der er en del, der efterspørger fiberen, fordi
det er muligt at få endnu større datamængder
igennem på disse end på gamle kobber og
coax forbindelser.
Efterhånden som TV streames/downloades
mere og mere får dette større og større
betydning.
For at Stofa kan lægge fiber ind, skal
beboerne godkende dette forud på et
afdelingsmøde.

Der er således flere steder muligt at vælge
mellem forskellige leverandører, ligesom at
det er muligt med egen antenne at modtage
signaler.
Ønsker man egen antenne skal man være
opmærksom på afdelingens regler for dette.
Kan antennen holdes indenfor, kan man altid
gøre det, og er man ellers i tvivl, så kontakt
inspektørafdelingen.
Der er i flere afdelinger anvist bestemte
steder udendørs, typisk på gavlender, hvor det
muligt at opsætte egen antenne, men det
koster et depositum at gøre det.
Man skal være opmærksom på, at det kan
koste et gebyr at melde til og fra ved de
enkelte udbydere.
Boligforeningen kan ikke påtage sig at
rådgive omkring valg af leverandør.
Programudvalg, priser mv. skifter hele tiden,
og i sidste ende må det også være beboerens
egne præferencer, der afgør valget.

Nye flotte trailere til gårdmændene i det tidligere ASBO.

Boligforeningen SØBO har anskaffet 2 nye
dekorerede trailere.
Det er gårdmændene Henning Haakensen og
Christian Nielsen der har fået de nye trailere.
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Repræsentantskabsmøde
i
Antenneforeningen Søbo.
Mandag den 15. juni 2015 havde Antenneforeningen Søbo indkaldt til repræsentantskabsmøde i Beboerhuset på
Vesterkobbel.
Mødet startede med at formanden Jørgen Brodersen bød velkommen, hvorefter der blev valgt en dirigent og en
referent.
Herefter aflagde formanden bestyrelsens beretning for det forløbne år - som herefter blev godkendt.
Under næste punkt fortalte formanden om nye tiltag i DOA, der havde lavet en aftale med Stofa for de næste
2 år om levering af programmer og service på anlægget.
Videre fortalte formanden, at DOA var blevet færdig med at grave 11 km. fiberkabel ned og var blevet færdig
med at installere de nye øer ( Fordeler bokse ) og at hovedstationen næsten var færdig.
Jørgen fortalte også at, priserne for program pakkerne ville blive de samme næste år som i år.
Det blev også oplyst at DOA havde udskiftet 3 medlemmer af bestyrelsen og at der arbejdes med mobil telefoni.
Herefter kom der en del spørgsmål blandt andet:
 Hvilke programmer man kan vælge ?.
 Hvad laver Stofa på Lavbrinkevej ?.
 Kan man skifte udbyder ?.
 Hvorfor skal vi betale til Stofa hvert halve år ?.
 Vil der blive opkrævet abonnement for program pakkerne via huslejen ?.
Spørgsmålene blev besvaret eller lovet at blive undersøgt.
Derefter var der valg til bestyrelsen, hvor formanden Jørgen Brodersen blev genvalgt.
Der var 2 bestyrelses medlemmer på valg.
Erling Sørensen blev genvalgt og Ivar Rasmussen blev nyvalgt.
Som suppleant blev Flemming Christoffersen nyvalgt.
Under eventuelt, kom der et par spørgsmål.
Betaler Antenneforeningen noget til Søbo ?
Svaret var nej.
Et andet spørgsmål var: Skal der en boks til hvis man vil have enkelte programmer ?
Svaret var at det skulle der, hvis man ikke har et nyere tv med kortlæser.
En beboer fortalte, at han havde haft besøg fra TDC for at høre om tv pakker derfra, men TDC måtte erkende at
de ikke kunne gøre det billigere end det der bliver leveret fra DOA.
Herefter takkede formanden for god ro og orden og sagde tak for i aften.
Tekst: Erling Jürgensen.

Ny brochure over SØBO’s mange boliger.
Efter fusionen med boligforeningen i Augustenborg ( ASBO )
administrerer boligforeningen SØBO nu små 1.700 boliger
beliggende i Augustenborg, Ketting, Fynshav, Lysabild, Skovby,
Tandslet, Høruphav og ikke mindst i Sønderborg.
For at give bolig søgende i vores område et godt og samlet
overblik over de mange forskellige boliger er der fremstillet en
ny brochure.
I brochuren er der fotos fra alle vore boligområder og de
enkelte boligtyper beskrives med størrelse, indretning,
geografisk beliggende, indskud, husleje med mere.
Den nye brochure kan afhentes på vore kontorer i Augustenborg
og Sønderborg.
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Repræsentantskabsmøde i Den Overordnede Antenneforening (DOA)
Tekst: Erling Jürgensen.
Mandag den 26. oktober 2015 havde DOA indkaldt
til
repræsentantskabsmøde
på
Bygtoften
i
Sønderborg.
Tilstede var repræsentanter fra de 3 boligforeninger SAB – B42 og SØBO.
Formand Tage Skott bød velkommen velkommen
og foreslog, at Jørgen Kristensen fra firmaet
Mobilevalue orienterede om muligheden for, at DOA
kunne få eget mobilnet.
Jørgen fortalte om de forskellige muligheder og lidt
om priser, hvorefter repræsentanterne skulle
diskutere det i de forskellige antenneforeninger og
vende tilbage på et senere tidspunkt.
Så gik man i gang med selve repræsentantskabsmødet.
Først blev der valgt en dirigent, som blev Jimmy
Poulsen fra SAB og et stemmeudvalg.
Herefter forelagde Tage Skott beretningen for
2014.
Repræsentantskabet ønskede, at bestyrelsen til
næste års repræsentantskabsmøde havde en plan
klar vedrørende DOA´s fremtidige ledelsesstruktur
klar.
Beretningen blev herefter godkendt.

Det næste punkt på dagsordenen var aflæggelse af
regnskab for 2014, som blev gennemgået af revisor
Mogens Knudsen – regnskabet blev så godkendt.
Under indkomne forslag havde bestyrelsen
foreslået, at der blev etableret fibernet til
Sundevedsiden og Dybbøl samt til Vollerup til en pris
af 1,6 mill. kr. – Forslaget blev vedtaget.
Fremlæggelse af budget var næste punkt på
dagsordenen – det stod revisoren for igen – det blev
gennemgået og godkendt.
Så blev der diskuteret programafgift for
programpakker – en afgift der skal betales af hvert
lejemål i alle boligforeninger.
Det havde SAB og B42 afgjort at de ville – mens
SØBO skulle give besked indenfor nogle uger.
Der
skulle
også
fastsættes
priser
for
medlemsbidrag og tilslutningsafgift - herunder
programafgifter, som vil blive uændret det næste år.
Næste punkt var valg af formand – på valg var
Tage Skott, som blev genvalgt.
Der var også valg til bestyrelsen – Bjarne Baum
Madsen fra SAB og Jørgen Brodersen fra SØBO blev
genvalgt.
Som suppleanter blev Benny Ketelsen fra SAB og
Kaj Engelhardt fra B42 valgt.
Som revisor blev Mogens Knudsen genvalgt.

Efterfølgende
blev
der
talt
om
mulige
samarbejdspartnere til levering af programmer,
Under eventuelt kom der et par spørgsmål som
service m.m..
blev
besvaret – hvorefter formanden sagde tak for i
Der var mange muligheder, som der vil blive taget
aften.
stilling til senere.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursus i Mommark for beboervalgte medlemmer i boligforeningen SØBO.
Det traditionelle årlige kursus for de valgte tillidsrepræsentanter i boligforeningen finder denne gang sted lørdag
den 30. januar 2016 på Business College Syd i Mommark – alt om transport, program m.v. offentliggøres senere.

Vi ser frem til et stort fremmøde – så husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu.
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Efterårets smukke løvfald.

Men det giver også masser af arbejde til vore i
forvejen travlt beskæftigede ejendomsfunktionærer i
boligforeningen.

Flot er det og vi kommer ikke uden om det – det
sker hvert efterår og det giver mulighed for nogle
skønne ture i skoven, hvor man kan samle svampe
og mange andre skønne ting til udsmykning,
juledekorationer og anden indendørs afslappende
hygge på de mørke aftener.

Du kan nu godt selv hjælpe lidt til og der er ingen
tvivl om, at du bliver meget populær hos lige netop
din ejendomsfunktionær.
Herved får du også en mulighed for at sortere det
lidt og noget af det spændende løvfald kan du jo
bruge en mørk vinteraften, hvor det regner og
blæser udenfor.

Herover en flot dekoration fremstillet af efterårets
ting i naturen og til venstre en kreativ udnyttelse af
de muligheder der er med nedfald fra egetræer og
valnøddetræer.
Tekst og fotos: Poul Erik Mikkelsen.
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Nyt fra organisationsbestyrelsen
REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERNE
Mandag, den 8. juni 2015.
Afbud fra Christian Møller, Birger Persson og Erling
Jürgensen.
Pkt. 1: Hovedforeningens budget for 2016.
Hans Peter Hollænder fremlagde oplæg til
budget med udgangspunkt i et nedsat
administrationsbidrag på kr. 4.000.-. Dette
blev godkendt.
Pkt. 2: Referatet fra repræsentantskabsmødet
den 19. maj 2015 - taget til efterretning.
Pkt. 3: Orientering fra administrationen.
Orientering om nye opnoteringer og tildelte
boliger taget til efterretning..
Orientering om IT konverteringen taget til
efterretning.
Orientering om personaleforhold taget til
efterretning.
Energirenovering i afd. 2 – Sdr. Landevej 82
og 84:
Disse 2 rækkehuse er opsagte samtidigt. De
var i uventet god stand. De har tidligere fået
nyt køkken og bad og udestuer. Der foretages
alene energirenoveringer i form af flytning af
radiatorer til under vinderne i stuerne,
montering
af
radiator
i
kælder
og
hulmursisolering.
Det
finansieres
via
forbedringslån
over
10
år
med
huslejeforhøjelse. Der ønskes et indlæg i vort
beboerblad
om
fordelene
ved
disse
energitiltag. Taget til efterretning.
Vedrørende forsikringer er der holdt det årlige
statusmøde med forsikringsmægler Willis.
Forsikringerne løber i 2016 endnu inden nyt
udbud med virkning fra januar 2017. Willis vil
udarbejde et udkast til en forsikringspolitik,
som bestyrelsen kan forholde sig til før
udbuddet. Taget til efterretning.
Pkt. 4: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen godkendte en ny
forretningsorden den 13. august 2012.
Forretningsordenen forelægges til fornyet og
revideret vedtagelse ved nyvalg og genvalg til
bestyrelsen. Forretningsordenen ligger på
Søbo’s hjemmeside. Hans Peter Hollænder har
et mindre ændringsforslag, men anbefaler i
øvrigt, at forretningsordenen ikke ændres eller
tilpasses medmindre bestyrelsen ønsker det.
Forretningsordenen blev gennemgået og
enkelte rettelser besluttet.
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Pkt. 5: Konstituering.
Næstformand:
Annalise
Almind
blev
foreslået som ny næstformand af Hanne Petz
og valgt.
Byggeudvalg: Jens Erik Nielsen, Annalise
Almind, Birger Persson og Poul Erik Jørgensen.
Kredsdelegerede i 8. kreds:
Hele
organisationsbestyrelsen og Hans Peter
Hollænder.
Organisationsbestyrelsens
beretningsudvalg: Jens Erik Nielsen og Hans Peter
Hollænder.
Studietursudvalget med Søbo og NAB:
Hanne Petz.
Kursusudvalget med Søbo og NAB: Hanne
Petz.
Søbo’s bladudvalg: Erling Jürgensen, Anne
Catrine Sørensen og Poul Erik Jørgensen.
Kontaktudvalget mellem boligorganisationerne og kommunen: Jens Erik Nielsen
og Hans Peter Hollænder.
Bestyrelsesrepræsentant i Augustenborg
Fjernvarme: Anne Catrine Sørensen.
Repræsentanter til Domea:
Der kan udpeges 7 repræsentanter. På
repræsentantskabsmødet den 18. maj 2015 fik
organisationsbestyrelsen bemyndigelse til selv
at udpege. Der er ikke kommet interesse
tilkendegivelser fra afdelingsbestyrelsen. Anne
Catrine Sørensen, Charlotte Sørensen og Poul
Erik Jørgensen deltager i Domea’s møde i
Nyborg i 2015, og de vil derfor være oplagte
at udpege. Det blev endvidere besluttet, at
emnet tages op hver gang, der kommer en
invitation.
Pkt. 6: Orientering fra formanden.
Taget til efterretning.
Pkt. 7: Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
Annalise Almind fortalte om det kommende
beboerblad. Hanne Petz fortalte, at Mommark
Handelskostskole er reserveret til kursus den
30.januar 2016, og om deltagelse i
kontaktudvalgsmøde
med
Sønderborg
Kommune. Dette blev taget til efterretning.
Pkt. 8: Den årlige rundgang med inspektørafdelingen den 25. juni 2015.
Blev drøftet og taget til efterretning.

Nyt fra organisationsbestyrelsen
REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERNE
Pkt. 9: Organisationsbestyrelsesmedlemmernes
deltagelse i afdelingsmøderne i 2015.
Ikke alle afdelinger har endnu fået tildelt en
repræsentant fra organisationsbestyrelsen,
men det bliver gjort færdig på næste møde.
Pkt. 10: Organisationsbestyrelseskonference
den 5. og 6. september 2015:
Bestyrelsen fravælger deltagelse i 2015.
Pkt. 11: Besigtigelsestur med Kuben
Management den 25. og 26. september.
Anne Catrine Sørensen og Birger Persson
deltager.
Pkt. 12: Altaner i afd. 26 Frederiksparken 8-10
og 9-13.
Punktet blev drøftet meget med henvisning
til afdelingsmøderne i 2013 og 2014.
Det blev meddelt, at for at få en
altan/terrasse eller bare have muligheden
herfor, vil der i alle lejligheder skulle ske
udskiftning af et vindue med en dør, og visse
steder flytning af radiator og efterfølgende
reparationer.
Ved en sådan løsning vil alle stuelejligheder
– 20 af 60 lejligheder – have en udgang og
billigt kunne etablere en fliseterrasse.
De øvrige 40 lejligheder vil have mulighed
for en mere overkommelig pris end ellers, og
hvis de vurderer, at deres lejlighed ligger
godt i forhold til udsigt, sol, vind mv.
Sidstnævnte løsning vil skønsmæssigt koste
ca. 1,2 mio kr, ca. 20 t.kr. pr. lejlighed.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder
anbefaler, at der arbejdes videre med sagen
og at det drøftes, om der eventuelt kan ydes
tilskud fra dispositionsfonden, og om
hvordan
arbejdet
skal
foregå
afdelingsbestyrelsen og til afdelingsmødet.
Det blev besluttet, at der arbejdes videre
med
sagen
sammen
med
afdelingsbestyrelsen.
Der skal tilstræbes et rimeligt ens udseende
af de eventuelle løsninger, der måtte blive
valgt.
Supplerende sagsfremstilling:
Der kan henvises til skrivelse fra
afdelingsbestyrelsen, som var medsendt som
bilag til sidste bestyrelsesmøde.

På mødet blev der præsenteret tegninger,
der viser altanernes placering fra de
forskellige verdenshjørner.
Inspektørafdelingen havde et overslag over
udgifterne, samt overslag over, hvad det vil
koste en beboer på 1. eller 2. sal af få en
altan.
Samlede udgifter anslås til 2,8 mio kr.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder
anbefaler, at der bevilges et tilskud fra
trækningsretten på 0,2 mio kr. samt et
direkte tilskud på 1 mio kr. fra
dispositionsfonden.
I henhold til Søbo’s retningslinjer for
trækningsret kan byggeri opført 1990-2000
bevilges 30% af 2/3 af udgiften til
forbedring, som skønnes at være 1,2 mio kr.
Resten 1,6 mio kr. tages af afdelingens
henlæggelser, da udskiftning af vinduet,
hvor døren kommer ind skulle være sket
alligevel.
Etablering af terrassedøre sker således uden
huslejestigning.
Etablering af en altan finansieret over 20 år
forventes at koste en huslejestigning på
under kr. 400.- pr. måned.
Anbefalingen blev godkendt.
Pkt. 13: Ansøgning om brug af trækningsret til
Lavbrinkevej 33.
Lejligheden skal genudlejes, da nuværende
lejere flytter på grund af trapperne.
Jævnfør tidligere beslutning på afdelingsmøde i afdeling 23 totalrenoveres huset ved
at fremtidig beboer betaler kr. 1.500.- ekstra
månedligt i 20 år.
Resten finansieres af eventuelt tilskud fra
trækningsretten og afdelingens henlæggelser.
Forretningsføreren anbefaler, at der bevilges
kr. 100.000.- fra trækningsretten.
Anbefaling godkendt.
Pkt. 14: Bülowsvej.
Der blev givet kort orientering om Bülowsvej,
som blev taget til efterretning.

51

Nyt fra organisationsbestyrelsen
REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERNE
Mandag, den 10. august 2015.
Alle tilstede
Pkt. 1a: Orientering om nye opnoteringer
og tildelte boliger.
Taget til efterretning.
Pkt. 1b: Forslag til afdelingernes budgetter
for året 2016.
Er
udsendt
før
sommerferien
til
afdelingsbestyrelserne.
For de afdelinger uden afdelingsbestyrelse,
forelægges budgetterne som beslutningssag
på dagens møde .
Alle
afdelingsbestyrelserne
har
været
indkaldt til møde, og en stor del har benyttet
sig af det.
Oplæggende til afdelingsmøderne er, at 10
afdelinger får huslejestigninger på mellem
1,6% og 3,9%.
For 16 afdelingers vedkommende der der
ingen ændringer i huslejen, og for 10
afdelingers vedkommende lægges op til
huslejefald må mellem 2,2% og 12,7%. I
afdeling 3 – Friheds Alle – falder huslejen på
grund af udløb af et byfornyelseslån.
I de øvrige afdelinger med huslejefald
skyldes dette først og fremmest lavere
administrationsudgifter.
Punktet taget til efterretning.
Pkt. 1c: Der er indgået afkastrapport fra Alm.
Brand med et periodeafkast i 1. halvår
2015 på -0,24%.
Benchmark afkastet er 0,61%.
Taget til efterretning.
Pkt. 1d: Tilbud på kursus som dirigent.
BL har meddelt, at det ikke er muligt for dem
at afvikle et kursus i august 2015.
De har først mulighed fra december.
Det anbefales, at der sættes en lørdag af
efter årsskiftet, gerne februar/marts, da vi
selv har kursus i januar 2016.
Der bedes om en lørdag i februar/marts
2016 i lige uger.
Pkt. 1e: Sommerferieperioden har været
forholdsvis stille og rolig.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder
orienterede på mødet om enkelte sager.
Orientering taget til efterretning.
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Pkt. 1f: Den Overordnede Antenneforening.
DOA har bedt om et møde den 17. eller 18.
august 2015.
Erling Jürgensen og Hans Peter Hollænder
deltager i vedtægtsudvalget.
Deltagerne på mødet den 18. august 2015
bliver Jens Erik Nielsen, Erling Jürgensen,
Annalise Almind og Poul Erik Jørgensen.
Pkt. 1g: Kredsweekendkonference 2015.
Der er kommet invitation til kredsweekendkonference 2015, som holdes på Scandic
Hotel, Kolding den 2. og 3. oktober 2015.
Det starter om fredagen og slutter lørdag
middag.
Annalise Almind deltager.
Pkt. 2: Orientering ved formanden.
Der blev orienteret om altaner på Kirkegade 5.
Der blev opfordret til indgivelse af emner til
det kommende formandsmøde i oktober.
Taget til efterretning.
Pkt. 3: Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
Anne Catrine Sørensen efterlyste en drøftelse
af mulighed for huslejetilskud til en 2. sals
lejlighed på Hertugtorvet.
Den har været i tomgang et stykke tid.
Poul
Erik
Jørgensen
orienterede
om
repræsentantskabsmødet i Domea i Nyborg,
hvor også Anne Catrine Sørensen og Charlotte
Sørensen deltog.
Taget til efterretning.
Pkt. 4: Udpegning af bestyrelsesmedlem til
SÆBO, Sydals Ældreboliger.
Søbo administrerer SÆBO fra 1. januar 2015.
Sønderborg Byråd har den 24. juni 2015
godkendt nye vedtægter for fonden, hvorefter
et
bestyrelsesmedlem
udpeges
af
administrator.
Et bestyrelsesmedlem udpeges ligeledes af
byrådet, samt et medlem blandt beboerne skal
vælges.
Der er 2 årlige bestyrelsesmøder og et
ordinært beboermøde.
Posten er ulønnet.
Der er 39 boliger med god økonomi i fonden
på trods af lidt spredt tomgang i
bebyggelserne.
Hans Peter Hollænder anbefaler, at der
udpeges et medlem blandt Søbo’s bestyrelse.
Beslutning: Poul Erik Jørgensen blev valgt.

Nyt fra organisationsbestyrelsen
REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERNE
Pkt. 5: Evaluering af beboerbladet Søbo-Nyt
og Domea Magasinet.
Bladudvalget ser gerne flere bidrag fra
afdelingerne, hvilket tages op sammen med
formandsmødet og repræsentantskabet.
I øvrigt positive tilbagemeldinger om SøboNyt.
Det er bestyrelsens holdning, at Søbo-Nyt
fortsætter som et trykt medie.
Domea Magasinet vil vi gerne modtage i et
begrænset antal til de 2 kontorer.
Pkt. 6: Godkendelse af afdelingsbudgetter.
Budgetter var udarbejdet for afd. 12, 27, 28,
102, 109, 114, 119, 122, 125 og 131.
Afdelingsbestyrelsen i afdeling 12 har ikke
godkendt budgetoplægget og heller ikke meldt
alternativer tilbage.
Der er ingen afdelingsbestyrelse i afd. 27
(erhverv/servicearealer til ældreboliger) og
afd. 28 (ældreboliger) samt afdelingerne 102,
109, 114, 119, 122, 125 og 131.
Afdelingsbudgetterne
bliver
forelagt
organisationsbestyrelsen til godkendelse.
Hans Peter Hollænder gennemgik kort
budgetterne på mødet.
De blev alle godkendt.
Pkt. 7: Helhedsplan for Kavsløkke.
Sagen tages op igen, da beslutning vedr. afd.
108 blev udsat på bestyrelsesmødet den 11.
maj 2015.
I sagsfremstilling fra 11. maj 2015 stod:

For afdeling 108´s vedkommende vil den
kommende fjernvarmekonvertering forbedre
afdelingens økonomi med væsentligt færre
udgifter til vedligehold.
Endvidere skønnes nedslidte køkkener og bad
i nogle af boligerne at kunne afhjælpes med
råderet.
Forretningsfører
og
inspektørafdeling
anbefaler, at det meddeles fa. Rambøll, at der
ikke arbejdes videre med sagen for denne
afdeling.
Anbefalingen blev godkendt.

Pkt. 8: Afdelingsmødeplan.
Organisationsbestyrelsen bedes fordele sig på
de møder, hvor ingen er sat på. Datoerne blev
fordelt.
Pkt. 9: Eventuelt.
Nyhedsbrev fra Hertugbyens Bevaringsforening
udsendes
til
bestyrelsen
til
orientering.

Tirsdag, den 15. september 2015.
Afbud fra Birger Persson.
Pkt. 1a: Orientering om nye opnoteringer og
tildelte boliger.
Taget til efterretning.
Pkt. 1b: Referat af kontaktudvalgsmøde den 26.
august 2015.
Gennemgået og taget til efterretning.
Pkt. 1c: Der er aftalt styringsdialogmøde med
Sønderborg Kommune for år 2015
torsdag den 22. oktober 2015.
Taget til efterretning.
Pkt. 1d: Registrering af alle afdelinger som
medejer på foreningens hovedkonto i
Sydbank er gennemført.
Taget til efterretning.
Pkt. 1e: Møde med Søbo´s Antenneforening skal
aftales til ultimo september/primo
oktober.
Taget til efterretning.
Pkt. 1f: Forretningsfører Hans Peter Hollænder
orienterede om personaleforhold.
Taget til efterretning.
Pkt. 2: Orientering ved formanden.
Formanden havde været til kontaktudvalgsmøde. Taget til efterretning.
Pkt. 3: Orientering ved bestyrelsesmedlemmer:
Anne Catrine Sørensen har været til
generalforsamling i Augustenborg Fjernvarme.
Der arbejdes meget omkring en varmepumpe.
Der etableres et administrativt samarbejde
mellem
Sønderborg
og
Augustenborg
Fjernvarme.
Erling Jürgensen har været med inspektør
Jesper Baun Schmidt til møde hos Sønderborg
Forsyning omkring mere affaldssortering,
herunder af farligt affald som malerrester,
batterier. Der afventes yderligere information.
Pkt. 4: Der har været en henvendelse fra Rema
1000 om en støtteerklæring til eventuel
åbning af en discountbutik omkring
området B. S. Ingemanns Vej /
Grundtvigs Allé.
Det gav anledning til en del diskussion, men
det blev besluttet, at bestyrelsen ikke ønsker
at forholde sig til sagen, da det må være en
kommunalpolitisk afgørelse.
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Nyt fra organisationsbestyrelsen
REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERNE
Pkt. 5: Ansøgning om brug af trækningsret til
Lavbrinkevej 11.
Ejendommen skal genudlejes, og jf. tidligere
beslutning på et afdelingsmøde i afd. 23
totalrenoveres huset ved at fremtidig beboer
betaler kr. 1.500.- ekstra pr. md. I 20 år, og
resten finansieres af eventuelt tilskud fra
trækningsretten og afdelingens henlæggelser.
Forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder
anbefaler, at der bevilges kr. 100.000.- fra
trækningsretten.
Anbefalingen blev godkendt.

3) Evaluering af afdelingsmøderne.
4) Kursus for repræsentantskabsmedlemmerne
på Mommark Handelsskole den 30. januar
2016.
5) Byggeplaner på sigt på Bülowsvej.
6) Planer om overtagelse af kollegie.
7) Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til
grundkøb og ejendomskøb/ejendomsovertagelse.
8) Godkendelse af sammenlægning mellem
afdeling 122 og 127.
9) Nyt fra DOA.

Pkt. 6: Der bliver afholdt formandsmøde tirsdag
den 20. oktober 2015.
Formand og næstformand udarbejder udkast
til dagsorden.
Det blev besluttet, at der gives orientering om
budgetter, helhedsplaner, indlæg til Søbo-Nyt,
samt demonstration af log-ind til Domea´s
systemer.

Godkendt.

Pkt. 7: Budget 2016 for afd. 6 – Helgolandsgade
og Arnkilgade.
Der mødte ingen til afdelingsmødet den 9.
september 2015.
Afdelingens budget for 2016 med 0 kr. i
huslejestigning blev forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.
Budgettet blev godkendt.
Der arbejdes på en sammenlægning med
afdeling 19 som en fælles byafdeling.
Pkt. 8: Eventuelt: BL´s bestyrelsesforum
medtages på næste møde.
-------------------------------------------------------------------

Mandag, den 5. oktober 2015
Alle til stede
Pkt. 1a: Orientering om nye opnoteringer og
tildelte boliger.
Taget til efterretning.
Pkt. 1b: Der bliver indkaldt til formandsmøde
den 20. oktober 2015.
Godkendt.
Pkt. 1c: Udkast til dagsorden til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde:
Følgende dagsorden foreslås:
1) Valg af dirigent.
2) Formanden orienterer om arbejdet i den
forløbne periode.
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Pkt. 1d: DOA´s repræsentantskabsmøde
den 26. oktober 2015.
Der
er
holdt
fællesmøde
mellem
Antenneforeningens og Søbo´s bestyrelse
den 1. oktober 2015.
Der kommer et kontingent på kr. 243,00 pr.
bolig pr. år, som afdelingen skal betale.
Taget til efterretning.
Pkt. 1e: Personalesituation:
Tanja Knudsen er ansat som ny medarbejder
i udlejningsfunktionen.
Taget til efterretning.
Pkt. 2: Orientering ved formanden:
Den 1. oktober 2015 var formand,
næstformand og forretningsfører til møde med
kommunaldirektøren, økonomichefen og 2
økonomikonsulenter fra Sønderborg Kommune
omkring en eventuel overtagelse af kollegier,
som kan omdannes til almene boliger.
Der var indløbet en klage fra tidligere
afdelingsformand i afd. 12 vedrørende
lovlighed af ordinært afdelingsmøde.
Klagen blev afvist af tilsynet.
Taget til efterretning.
Pkt. 3: Orientering ved bestyrelsesmedlemmer:
Annalise
Lyngkilde
har
været
til
kredskonference.
Hun orienterede om aktuel boligpolitik,
fremtidige boligformer, og hvordan der kan
skabes stolthed over at bo alment.
Der var besøg af en fremtidsforsker, der
fortalte om, hvordan unge vælger boliger i
dag, og hvordan den teknologiske udvikling
stormer frem.
Taget til efterretning.

Nyt fra organisationsbestyrelsen
REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERNE
Pkt. 4: Evaluering af afdelingsmøderne:
Der var udarbejdet en oversigt over antal
deltagere på møderne sammenlignet med
tidligere år.
Endvidere en oversigt over nyvalgte samt
oversigt over besluttede arbejder truffet på
afdelingsmøderne i år.
Personalet har evalueret møderne på et
personalemøde, og det foreslås, at der i 2016
holdes 3 aftener med møder i Sønderborg.
I Augustenborg foreslås 1 aften med 6 møder,
1 aften i Høruphav, 1 torsdag eftermiddag
eller tidlig aften i Fynshav samt møder i
dagtimerne i ældreboligafdelingerne.
Møderne blev gennemgået - afdeling for
afdeling.
Organisationsbestyrelsen ønsker fortsat at
være repræsenteret ved alle møder.
I den foreløbige indkaldelse, hvor forslag
efterlyses skal stå, at forslag og tilmelding skal
afleveres til afdelingsformanden.
I afdelinger uden en bestyrelse afleveres
forslag til administrationen.
Støjniveauet
fra
andre
aktiviteter
på
Vandrerhjemmet
på
Kærvej
og
i
Augustenborghallen
har
været
ret
forstyrrende, og vi håber, at det ved fælles
hjælp kan reduceres til næste møder i 2016.
3 aftenmøder i Sønderborg blev godkendt.
Pkt. 5: Informationsmøde for nyvalgte:
Mødet afholdes den 29. oktober 2015 kl.
15.00. Erling Jürgensen og Poul Erik
Jørgensen
fra
organisationsbestyrelsen
deltager.
Pkt. 6: Eventuelt.
Studieturen i 2016 planlægges til 29. og 30.
april 2016. En snak om det sociale liv i vore
boligafdelinger sættes på et kommende
bestyrelsesmøde.
-----------------------------------------------------------------

Mandag den 2. november 2016
Alle til stede
Orientering fra administrationen:
Pkt.1a: Der blev orienteret om nye opnoteringer og
tildelte boliger. Taget til efterretning.
Pkt.1b Kontoudtog fra LBF vedr. indestående på
trækningsretten foreligger pr. 30. september
2015. Der er et indestående på kr.
3.078.030,93 for Sønderborg afdelingerne. I
LBF systemet sammenkøres SØBO og ASBO
snarest som et selskab, og så vil saldoen stige.
– Taget til efterretning.

Pkt. 1c: IT konvertering:
I vort IT system Unik Bolig 4 er de 2
fusionerede selskaber og de sammenlagte
afdelinger under Byhusene nu også
sammenlagt i systemet.
Der mangler nu kun en sammenlægning i
Landsbyggefondens system, som sker i
nærmeste fremtid.
Der vil dog stadig være udfordringer i
systemet, og det vil der være til og med
regnskabsaflæggelsen
for
2015.
P.t.
arbejdes
der
på
at
forberede
regnskabsaflæggelsen. Det giver ikke samme
omfang af overarbejde som tidligere på året.
– Taget til efterretning.
Pkt. 1 d: Afkastrapport fra Alm. Brand:
Der er p.t. så lavt et renteniveau, at der er
negativ afkast til og med 3. kvartal 2015 på
minus 0.36.
Det indebærer, at afdelingerne næppe kan
forvente
at
opnå
de
budgetterede
renteindtægter i 2015, også selvom der
skulle være en positiv forrentning i 4.
kvartal. Taget til efterretning.
Pkt. 2: Orientering ved formanden:
Der har været møde med firma A 78 og
Kollegiernes
Kontor
på
Parkkollegiet,
Sønderborg den 22. oktober 2015 for at
vurdere
mulighederne
for
eventuel
omdannelse til almene boliger.
Formanden har endvidere været på studietur
og landsmøde med Sønderborg Fjernvarme.
Taget til efterretning.
Pkt. 3: Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
herunder om DOA´s repræsentantskabsmøde.
Erling
Jürgensen
følger
op
i
vor
Antenneforenings regi.
Poul Erik Jørgensen orienterede om sit første
bestyrelsesmøde i SÆBO.
Der skal vælges en suppleant for PEJ på
december mødet. Taget til efterretning.
Pkt. 4: Evaluering af SØBO’s deltagelse i Bolig
og Livsstilmessen i Augustenborghallen
den 10. og 11.oktober 2015:
Der forelå bilag med opgørelse af udgifterne,
som blev godkendt.
Fra
administrationen
lyder
det
samstemmende, at alle har haft en god
oplevelse, og at vor stand har været godt
besøgt.
Der blev tegnet omkring 20 nye opnoteringer
på messen.
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Det blev besluttet, at de 2 messedage i
fremtiden fordeles med 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 udlejningsmedarbejder ad
gangen.
Pkt. 5: Skal vore beboere indgå i Domea’s opstilling- og valgproces og valg til
bestyrelse?
Det blev besluttet, at bestyrelsen ikke ønsker
at beboerne involveres direkte.
Det gælder også Domea’a kursusvirksomhed.
Pkt. 6, 7 og 8:
Forslag
til
mødekalender
for
2016,
Budgetkontrol i hovedforening og prokura
sættes til behandling på bestyrelsesmødet i
december 2015.
Pkt. 9: Afdelinger uden afdelingsbestyrelser:
Organisationsbestyrelsen
har
tidligere
vurderet, at det kunne være hensigtsmæssigt
at
udpege
kontaktpersoner
fra
organisationsbestyrelsen til de afdelinger, hvor
der ikke er nogen afdelingsbestyrelse.
Følgende er p.t. valgt:
Afd. 114 Mølvang, Tandsbusk, Midthave og
131 Kløverlykke Nord: Chr. Møller og Charlotte
Sørensen.
Afd. 125, Louisegade: Jens Erik Nielsen.
Der mangler efter de sidste afdelingsmøder
kontaktpersoner til afd. 6, Helgolandsgade og
Arnkilgade, afd. 109 Æblehegnet, afd. 119
Tinggården og afd. 128, Ærøvej/Svinget.
Afd. 122 og 127 (Kløverholm og Kløverlykke)
forventes sammenlagt pr. 1. januar 2016, og
der er allerede nu valgt en afdelingsbestyrelse,
der skal virke fra denne dato.
Afd. 106 skal snart have et ekstraordinært
afdelingsmøde, hvor det forventes, at der
bliver valgt en afdelingsbestyrelse.
Det blev besluttet, at Erling Jürgensen bliver
kontaktperson for afd. 6 Helgolandsgade og
Arnkilgade.
Birger Persson blev valgt for afd. 109,
Æblehegnet, afd. 128 Ærøvej/Svinget samt
afd. 106. Kløvermarken, hvis der ingen vælges
på kommende ekstraordinære afdelingsmøde.
Anne Catrine Sørensen blev valgt for afd. 119,
Tinggården.
Pkt. 10: Ansøgning om brug af trækningsret til
Lavbrinkevej 16, 17 og 23.
Lavbrinkevej 16, 17 og 23 skal genudlejes.
Jvf. tidligere beslutning på et afdelingsmøde
i afd. 23 skal husene totalrenoveres mod at
fremtidige lejere skal betale kr. 1.500.yderligere pr. måned i 20 år.
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Resten finansieres af eventuelt tilskud fra
trækningsretten og afdelingens tidligere
henlæggelser.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder
anbefaler, at der bevilges kr. 300.000.- fra
trækningsretten til de 3 huse tilsammen.
Til orientering kan oplyses, at der i
nærmeste fremtid forventes optaget et lån til
afdelingen på ca. kr. 3.mill. 1/3 del af
afdelingens huse – 13 stk. – vil være
renoveret, når nævnte 3 huse er sat i stand.
Indtil nu har afdelingen lånt ”af sine egne
penge”.
Afdelingen vil dog ikke mærke forskel, da
den blot vil betale af på et kreditforeningslån
i stedet for til hovedforeningen.
Afdelingsformand og organisationsbestyrelsesmedlem Hanne Petz deltog ikke i
behandlingen af denne sag.
Forslaget blev godkendt.
Pkt. 11: Det sociale liv i afdelingerne ved Birger
Persson.
Han redegjorde, hvorfor sagen er sat på
dagsordenen.
Hvordan kan man fremme det gode sociale
liv og sikre, at man ser fremad?
Kursus for nyvalgte, hvordan kan dette
komme på banen?
Hvordan kan bestyrelsen gå foran?
Jo bedre beboerne kender hinanden, jo
bedre vil det sociale liv være.
Organisationsbestyrelsen opfordrer til flere
aktivitetsudvalg i de enkelte afdelinger.
Hvem kan arbejde videre med dette emne?
Det blev besluttet, at emnet tages med
under formandens indlæg på repræsentantskabsmødet den 23. november 2016.
Der opfordres til, at nogle repræsentantskabsmedlemmer sammen med Birger
Persson, Anne Catrine Sørensen og Annalise
Lyngkilde
fra
organisationsbestyrelsen
forpligter sig til at arbejde videre med
emnet.
Pkt. 12: Eventuelt:
Der blev aftalt kørsel i forbindelse med Erfamødet den 5. november 2015 med NAB og
SØBO.
Tekst: Poul Erik Jørgensen.

Indbrudssikring

Nabohjælp

Giv din bolig et sikkerhedstjek og vær selv
med til at holde boligen fri for ubudne gæster.

Risikoen for at blive opdaget kan virke
afskrækkende på indbrudstyven. Det er derfor
god forebyggelse, når naboer holder øje med
hinandens boliger.

Gennem de seneste år har mere end 43.000
familier haft ubudne gæster i boligen, svarende til ca.
120 indbrud om dagen.

Ifølge politiet har tyvene for let ved at bryde ind,
fordi mange boliger simpelthen er for dårligt sikrede.
Det betyder, at et indbrud kan gennemføres på
ganske kort tid.
Ofte tager tyvene bare det, der kan være i
lommerne af smykker og kontanter og er hurtigt væk
igen.
Gode råd.
Her kan vi opfordre til at overveje en række enkle
foranstaltninger, der kan mindske risikoen for
indbrud og gøre hjemmet trygt og sikkert.
Tænd lyset i et par værelser, og lad din radio stå
tændt, når du forlader hjemmet om aftenen.
Bed din nabo om at holde øje med boligen og
tømme postkasse jævnligt, når du er væk i flere
dage.
Erfaringer viser, at et godt naboskab kan reducere
indbruddene med mellem 16 og 26 procent.
Døre og vinduer skal være forsvarligt lukket og
låst, når du forlader dit hjem.
Tænk på, hvad tyven kan se gennem dine vinduer.
Stil de værdifulde ting, så de ikke er synlige udefra.

Nabohjælp har vist sig at nedbringe indbrud,
hærværk og anden kriminalitet med op til 25 % i
udlandet.
Desuden har det den sidegevinst, at beboerne
oplever større tryghed, mere socialt liv og større
respekt og tålmodighed med hinanden.
Du kan tilmelde dig Nabohjælp.dk gratis.
Det er et digitalt system, der kan hjælpe jer med at
organisere nabohjælpen. Via mail og sms får I
overblik over, hvem der er på ferie og hvornår. I kan
også bruge systemet til at advare hinanden, hvis I
oplever indbrud eller noget mistænkeligt i området.
Du beslutter selv, hvem du vil være i netværk med
og hvem, der får adgang til dine ferieinformationer
og personlige oplysninger.
I får Nabohjælpsklistermærker til døre og
postkasser, så alle kan se, at I passer på hinandens
hjem.
Nabohjælp er nemt.
Det er ofte små ting der gør en forskel. For
eksempel er det en god idé, at hjælpe bortrejste
naboer med at få deres hjem til at se beboet ud.
Det kan du bl.a. gøre ved at
- gå en runde om naboens hus
- lægge affald i naboens skraldespand
- parkere din cykel eller bil foran naboens hus
- være generelt opmærksom på din nabos
hus.
Derudover kan du tømme naboens postkasse eller
sørge for, at der ikke stikker post ud af
brevsprækken.
Det kan også være en god idé at slå græsset,
skovle sne væk eller at hænge vasketøj på
tørresnoren.
Hold øje med hinandens bolig og jeres kvarter.
Aftal gerne med din nabo, at I holder øje med
hinandens boliger i det daglige, så det ikke kun er i
ferierne, at I er opmærksomme på jeres område.
Hold øje med, om alting er som det plejer hos dine
naboer.
Møder du mistænkelige personer ved boligen, kan
du kontakte politiet.
I lejligheder skal du være sikker på, hvem du
lukker ind i opgangen.
Spørg personer, du ikke kender, om deres ærinde.
Aktiv Nabohjælp skal gerne føre til en naturlig
overvågning i det daglige, der kan ses og mærkes i
vores nærområder – også af potentielle tyve.
Tilmeld dig og få flere tips og tricks
på Nabohjælp.dk
Når du opretter en profil på nabohjælp.dk eller
vores app, får du redskaberne til nemmere og mere
stabil nabohjælp.
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byder Natur- og Erhvervsstyrelsen velkommen i Augustenborg.
Vi kan tilbyde jer rigtig mange lækre boliger i skønne omgivelser !
-------------------------------------------------------------------------------------

Udkantsdanskere er Europas lykkeligste folk.
Trods nedladende udtryk som udkantsDanmark og den rådne banan, er danskere
der bor på landet de mest tilfredse i
Europa.
Det er nemlig godt at bo på landet, mener
de danskere, der gør det.
Det viser en undersøgelse fra EuropaKommissionens statistiske kontor, Eurostat.
Korte afstande, et godt fællesskab og

Borgere fra i 32 lande har i følge Ritzau
deltaget i undersøgelsen.
Her har de vurderet deres tilfredshed med
livet fordelt på 10 parametre. På en skala
fra 1-10 giver danske landdistriktsbeboere i
gennemsnit 8,2 point, og det er akkurat
nok til at snuppe førstepladsen fra Norge
og Østrig, viser en ny analyse fra bladet
Momentum, der udgives af Kommunernes

personlig frihed er blandt forklaringerne.

Landsforening.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så var der lige Fidde fra Asserballe, der fyldte 100 år og som
følge deraf blev fejret og hyldet i alle ender og kanter.
Midt i det hele var der også en radioreporter, der skulle
snakke med ham, og et af spørgsmålene gik naturligvis ud
på, hvordan det føltes sådan at holde ”rund fødselsdag”.
”Jo, det med rund kan jeg ikke rigtig forstå” – kom det fra
Fidde – ”jeg bliver jo ikke mere end otteoghalvfems – de to
år jeg var på Sjælland kan man jo ikke rigtig tælle med”.
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Boligforeningen SØBO har ”stakkevis” af dejlige boliger.

Boligforeningen SØBO kan tilbyde mange forskellige slags boliger i én familie huse, rækkehuse og boligblokke.
Vore ca. 1700 boliger er beliggende meget spredt udover det meste af det skønne Als og findes således i
Augustenborg – Ketting - Fynshav – Tandslet – Lysabild – Skovby – Høruphav og ikke mindst i Sønderborg.
Få en ny brochure på vore administrationskontorer eller kig ind på vores hjemmeside: www.soebo.dk
Fotos og tekst: Poul Erik Mikkelsen.
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