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Forside
På forsiden ses de nye altaner og terrasser
monteret i afdeling 26 - Frederikparken.

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
Annalise Lyngkilde

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

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Lavbrinkevej 27
6400 Sønderborg
Tlf.: 27 83 87 60

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

Hanne Petz

Bestyrelsesmedlem:

Anne Cathrine
Sørensen

Hertugtorvet 2
6440 Augustenborg
Tlf.: 27 92 51 13

Bestyrelsesmedlem:

Erling Jørgensen
Hjortevej 12
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 27 86 71

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

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

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

Charlotte Sørensen
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Poul Erik Jørgensen

Christian Møller

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Vi er kommet godt igennem den forgangne periode.
Mange opgaver er løst og flere er kommet til.
Den 1. september overtog vi Bülowsvej 9 og har fået
nedrivningstilladelse.
Dermed er byggeudvalget så småt kommet i gang.
Der arbejdes pt. med at få lokalplanen for både
Bülowsvej 6 og 9 godkendt.
Den 13. juni 2016 kom der en ny bekendtgørelse om
normalvedtægterne for almene boligorganisationer med
almene boligafdelinger, hvorfor vi igangsatte det store
arbejde med at få vores vedtægter tilpasset de nye
normalvedtægter.
Det er med stor glæde jeg kan konstatere at dette
arbejde lykkedes, i og med at vedtægtsændringerne blev
vedtaget på det netop overståede ekstra ordinære
repræsentantskabsmøde.
Og jeg kan konstatere, at beboerdemokratiet lever i
bedste velgående i vores boligforening, da der var en god
debat og spørgelyst, hvor vi fik mange emner diskuteret.
Men også nåede til enighed - tak for debatten.
I den forløbne periode har vi arbejdet med revidering af
vores målsætninger, idet nogle trængte til en redaktionel
ændring og andre bare en generel opdatering.
Nogle er vi færdige med og andre bliver færdige først i
det nye år.
I lighed med tidligere år har organisationsbestyrelsen været repræsenteret ved samtlige
afdelingsmøder og efterfølgende er møderne blevet evalueret.
På det nys overståede formandsmøde diskuterede vi muligheden for at flere afdelingsbestyrelser selv
tager ansvar for fremlæggelse af årsregnskaber og budgetter.
Dette blev særdeles positivt modtaget og flere meldte sig til at gå foran i dette projekt.
Jeg glæder mig til at følge dette projekt i fremtiden.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke både det administrative personale samt vores
ejendomsfunktionærer for en rigtig god arbejdsindsats til gavn for vores boligforening.
Der skal også lyde en stor tak til organisationsbestyrelsen, som også har ydet deres i den forløbne
periode.

Jeg ønsker alle beboere, afdelingsbestyrelser, repræsentantskabsmedlemmer,
personale samt organisationsbestyrelse en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Annalise Lyngkilde
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

Inspektørafdelingen

Inspektør

Jesper Baun
Schmidt

ac@soebo.dk

Regnskab – Budget

Elke Petersen

ep@soebo.dk

jbs@soebo.dk

Forbrugsregnskaber
Bogholderi – Husleje

Natascha Ulderup
nau@soebo.dk

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Inspektørassistent

Inspektørassistent

tak@soebo.dk

lab@soebo.dk

Brian Lybæk
Petersen

blp@soebo.dk

Karsten Bjerre
Gjerlevsen

Tanja
Knudsen

Lene
A. Bergmann

kbg@soebo.dk

Grafisk layout: Poul Erik Mikkelsen
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Oversigt over Boligforeningen SØBO’s
ejendomsfunktionærer findes på side 9

Forretningsførers indlæg
Vore afdelingsmøder i august
og september med i alt 481
deltagere forløb godt, og det
er glædeligt, at så mange
møder op, får indflydelse og
støtter op omkring beboerdemokratiet.
Vi har fået nye vedtægter.
Det er nødvendigt, fordi der
er kommet nye normalvedtægter.
Det var en lang sej kamp for
repræsentantskabet at blive
enige herom på ekstraordinært
repræsentantskabsmøde den
21. november 2016, blandt
andet
fordi
repræsentantskabet
ikke
ønskede
at
indflydelsen skulle følge med
antallet
af
boliger
for
afdelingerne, som bestyrelsen
havde foreslået, men fortsat
ønskede en høj repræsentation
for de mindre afdelinger.
På det felt er vedtægterne
således stadig som de har
været tidligere.
På repræsentantskabsmødet
havde jeg også fornøjelsen at

informere om vort projekt på
Bülowsvej i Dybbøl, herunder
blandt
andet
at
vise
visualiseringer
af
det
kommende byggeri.
I
2013
overtog
Søbo
Bülowsvej
6
tidligere
Sønderborg Fornikling.
Vi
har
foretaget
en
nedrivning
af
de
gamle
forurenede industribygninger
og lagt en membran ud på
grunden, så forureningen er
stoppet.
Den 1. september 2016 har
Søbo også overtaget Bülowsvej
9 - Akk Industri.
Nedrivningstilladelse til bygningerne på nr. 9 er givet og
nedrivning forventes at være
sket senest 1. maj 2017.
Arbejdet med en lokalplan
for hele området er påbegyndt
i samarbejde med arkitektfirmaet A78 og Sønderborg
Kommune.
Lokalplanen forventes at
komme i høring primo 2017 og
kan forhåbentligt godkendes til
sommerferien 2017.

Af Hans Peter Hollænder.
Den centrale beliggenhed
tæt på afdeling 29 og med
mulighed for udsigt fra en del
af de kommende boliger har
været udslagsgivende for, at vi
er gået ind i projektet.
Jeg kan henvise til en
særskilt artikel andetsteds i
bladet og når lokalplanen er
færdig vil der komme en del
flere informationer fremover.

Juleferie!
Boligforeningen Søbo holder lukket
i julen og nytåret fra
tirsdag den 20. dec. 2016 kl. 14.00.
Vi åbner igen mandag den 2. jan. 2017

Personalet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
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Personale
Nyt
Ny medarbejder i økonomiafdelingen.
Elke Petersen startede den 15. august i vores økonomiafdeling,
hvor hun skal hjælpe med at løse opgaver omkring budget,
regnskab samt andre økonomiopgaver.
Elke kommer fra et bogholderjob hos Abena i Aabenraa og har
også arbejdet en årrække som bogholder hos el-firmaet Andersen i
Sønderborg.
Brian Pedersen har været inspektørelev på kontoret i tekniskafdeling i 2 år og efter endt
læretid er han blevet fastansat som inspektørassistent pr. 1. oktober 2016 og indgår temaet
sammen med Karsten Gjerlevsen og Jesper Baun Schmidt.
Vi ønsker Brian velkommen.
Inspektørassistent Peter Walmar Ankerstjerne er stoppet i Boligforeningen Søbo med
ophør pr. 31/12-2016. Hans opgaver er overtaget midlertidigt af Jesper Baun Schmidt.

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.
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Forsikringsforhold.
Det er vigtigt, at du
selv sørger for at
tegne
en
familie-/
indboforsikring.
Ved
brand
eller
andet
dækker
Boligforeningen SØBO’s forsikringer kun
bygningerne.
Dine egne møbler og indbo skal du selv
sørge for at forsikre.

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 20 - 21 - 25

Frederikparken 8

40 87 53 40

Susan Burmeister

Afdeling 20 – 21 – 25 og 26

Gartnerarbejde

40 87 53 35

Claus Thomsen

Afdeling 6 - 9 – 26 og 29

Frederikparken 8

40 92 94 46

Thomas Teichert

Afdeling 15 - 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 87 43 32 64
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Den afgående formand har ordet.
Fredag den 3. juni 2016 var jeg inviteret til farvel og god dag reception på Hotel Comwell i Sønderborg.
Årsagen var, at vores Boligforening ønskede, at markere formandsskiftet som blev vedtaget på
Boligforeningens ordinære Repræsentantskabsmøde, hvor jeg på forhånd havde meddelt min afgang og hvor
Annalise Lyngkilde blev valgt som ny formand for vor Boligforening.
Jeg vil med dette indlæg sige tusind tak for gaverne fra Boligforeningens Repræsentantskab,
Organisationsbestyrelsen, personalet og andre.
Gaven fra Repræsentantskabet har jeg valgt at omsætte til en elektrisk græsklipper og i sommerens løb har
jeg været i gang med at oplære mine børnebørn til at klippe græsplænen hjemme på Skovkrogen 7 - medens
jeg slapper af i den ”Fat Boy”, som jeg fik af min familie og nyder noget af den rødvin, som jeg også blev
begavet med.
Tak til Organisationsbestyrelsen - som har ønsket, at markere formandsskiftet på særdeles fortrinlig vis.
Jeg vil med glæde huske tilbage på receptionen og de fine taler som blev holdt i løbet af eftermiddagen.
Ligeledes vil jeg mindes de mange år i Organisationsbestyrelsen - først som bestyrelsesmedlem og siden som
formand i sammenlagt 31 år.
Og ikke mindst vil jeg mindes den udvikling som vor forening har gennemgået.
En udvikling som kun har kunnet lade sig gøre med en god og engageret Organisationsbestyrelse og med et
Repræsentantskab som har givet deres tilsagn til denne udvikling.
Tak for denne gang.

Jens Erik Nielsen

Hvordan gør man nu det – Jens Erik i en hel ny situation med sin flotte afskedsgave fra SØBO.
Det dejlige billede er afleveret af hans hustru.
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Nyt fra administrationen
Langsom og dyrere post
Posten har ændret deres service og priser.
Omdeling af post er blandt andet reduceret til 2
gange om ugen.
For at spare tid og minimere de stigende
omkostninger til porto og forsendelse med
almindelig post, beder vi dig om at få din emailadresse og tilladelse til at vi benytter den til
fremsendelse af bl.a. boligtilbud.
Det vil give os mulighed for at informere dig både hurtigere og billigere, end det
er muligt med almindelig post.
Du bedes derfor oplyse os din e-mail adresse. Såfremt du er fritaget for
digitalpost skal du se bort fra denne anmodning.
Kontakt os venligst pr. tlf. 74 43 05 60 eller pr. e-mail til info@soebo.dk

Husk at betale det årlige ajourføringsgebyr for 2017
Opkrævningen af det årlige ajourføringsgebyr på 100 kr. skal være betalt
senest den 30. januar 2017.
Betales gebyret ikke rettidigt vil din anciennitet blive slettet.
Er du tilmeldt betalingsservice vil du kunne se
opkrævningen på din opgørelse for december eller
januar.
Såfremt du ikke har tilmeldt opkrævningen til
betalingsservice vil du modtage en opkrævning fra
os i starten af december måned.
Har du i 2016 været aktiv søgende vil du ligeledes blive opkrævet 200 kr. i
ventelistegebyr.
Ønsker du ikke at være aktivsøgende i 2017, kan du blot indbetale ajourføringsgebyret på 100 kr.
Vi anbefaler, at du tilmelder opkrævningen til betalingsservice.
Husk: Du behøver ikke at klippe i bladet – vil du have noget af
indholdet på opslagstavlen kan du finde bladet på internettet.
www.nab-soebo-nyt.dk
Her kan du printe det ud du ønsker.
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Oversigt over budgetterede huslejestigninger/fald fra 2016 til 2017.
Pris i kr. pr. m2:
Afdeling:
2016
2017
1
Sdr. Landevej 41 - 57
583,83
583,83
2
Sdr. Landevej 44 - 106
507,91
537,78
3
Friheds Allé
618,17
618,17
6
Helgolandsgade/Arnkilgade
620,43
620,43
8
Ørstedsgade/Tandsbjerg
601,82
608,86
9
Ringgade
545,52
545,52
10 Orla Lehmannsvej/Grundtvigs Allé
601,57
624,07
11 Borgm. Andersens Vej
427,46
477,09
12 Grundtvigs Allé
523,49
549,67
14 Skovkrogen
567,02
567,02
15 Hjortevej/Stationsvej
653,94
653,94
16 Vesterkobbel
714,44
740,80
19 Skt. Jørgens Bjerg/Kirkegade
663,47
677,73
20 Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade 2A
836,33
852,72
21 Udsigten/Bosager 13
747,06
763,35
23 Lavbrinkevej
428,11
446,47
25 Frederikparken 1-7 & 2-6
588,00
588,00
26 Frederikparken 8-10 & 9-13
671,17
684,79
28 Vøl-Bo
800,68
816,05
29 Fregatten, Jagten, Galeasen
758,85
758,85
32 Damgade
766,00
794,19
102 Louisegade 2-32
629,23
629,23
106 Kløvermarken 1-63
599,10
599,10
107 Tjørnebakken 1-22
615,89
672,00
108 Kavsløkke 1-99
674,40
682,02
109 Æblehegnet 1-23 og 2-72
583,64
601,38
110 Bakkebo 1-12, Højbo 1-20
841,29
847,69
114 Mølvang, Tandsbusk og Midthave
804,21
761,75
119 Tinggården 1-19
784,16
751,94
122 Kløverholm og Kløverlykke
686,75
694,45
124 Askerøj
810,81
810,81
125 Louisegade 1 A-K
926,93
981,62
128 Ærøvej 1-13 og Svinget 11-33
749,10
763,86
130 Fredsskovvej og Ringridervænget
729,42
718,55
131 Kløverlykke 8-54
803,14
803,14
151 Byhusene, Parkgade, Kettingvej, Hofgården
667,37
667,37
I afdeling 2 er boligarealet forøget med 15 m2 pga. ombygningen Grundtvigs

Stigning / Fald:
i%
kr. pr. m2
0,00%
0,00
5,88%
29,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
1,17%
7,04
0,00%
0,00
3,74%
22,50
11,61%
49,63
5,00%
26,17
0,00%
0,00
0,00%
0,00
3,69%
26,36
2,15%
14,26
1,96%
16,39
2,18%
16,29
4,29%
18,37
0,00%
0,00
2,03%
13,62
1,92%
15,37
0,00%
0,00
3,68%
28,19
0,00%
0,00
0,00%
0,00
9,11%
56,11
1,13%
7,62
3,04%
17,74
0,76%
6,39
-5,28%
-42,46
-4,11%
-32,23
1,12%
7,69
0,00%
0,00
5,90%
54,69
1,97%
14,76
-1,49%
-10,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
Allé 100 C.

I afdeling 11 stiger huslejen med 11,61%, hvoraf ca. 9% er pga. renovering.
I afdeling 19 er boligarealet netto formindsket med 23 m2 pga. ændringer i BBR.
I afdeling 107 stiger huslejen med 9,11%, hvoraf ca. 7% er pga. bortfald af fradrag i ejendomsskat.
I afdeling 108 er boligaralet formindsket med 61 m2, da fælleshuset er taget ud af beregningerne.
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ÅRLIG RUNDGANG I AFDELINGERNE.
Inspektørafdelingen havde torsdag den 30. juni
2016 inviteret organisationsbestyrelsen på den årlige
rundgang i Søbo.
Det startede på Sundsmarksvej med en kop kaffe,
hvor inspektør Jesper Baum Schmidt bl.a. orienterede
om det nye E-syn, som var blevet indført indenfor
det sidste halve år, i det store hele kørte det godt,
efter at man havde lært at bruge alt som det kan.

Derefter kom bussen og kørte alle deltagere ud til
afd. 11 på Borgmester Andersens Vej, hvor vi så på
det nye solcelle anlæg der var ved at være færdigt
på den første blok.

De nye vinduer blev også vist og Hans Peter
Hollænder forklarede om finansieringen med blandt
andet EU tilskud.

Tekst: Erling Jürgensen.
Fotos: Inspektørafdelingen.

Herefter gik turen lidt længere hen ad vejen til
kollegiet, som det er meningen Søbo skal overtage
og ombygge til rækkehuse, her blev der vist rundt og
forklaret om de forskellige muligheder.

Næste stop på turen var Augustenborg Landevej
hvor Parkkollegiet blev besigtiget, som også skal
overtages og bygges om til lejligheder og rækkehuse
og der var enighed om det kunne blive en fin
afdeling af Søbo.

Den sidste del af turen gik til Bülowsvej, hvor den
fornylig købte grund (med fabrik) blev vist og hvor
det nye byggeri skal foregå, der blev vist en rå plan
over de nye boliger, som bl.a. får en god udsigt, når
man kommer op i højden, alt i alt et meget
spændende byggeri.

Derefter sluttede rundgangen, i flot vejr, på
Sundsmarksvej, hvor man takkede inspektørafdelingen for en fin tur.
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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 beboere kunne blive valgt ind i
afdelingsbestyrelsen, og det var der en del der gjorde. Andre steder blev afdelingsbestyrelsen 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
Omfugning og indboring af murbindere på 2 blokke - (vedtaget at 2016-2018 lægges
sammen og udføres i 2017).
Legeplads arbejder afd. bestyrelsen videre med.
Afdeling 2.
Sdr. Landevej 44-106
Intet.

Afdeling 3.
Friheds Allé 13-43
Indhente pris på årlig hovedrengøring af opgange.
Ønsker om nye beslag der holder hoveddør åben.

Afdeling 6.
Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12-14
Udskiftning af 16 store facadevinduer.
Montering af separate vandmålere samt nye elektroniske varmemålere på radiatorerne
Pris kr. 43.256,Understrygning af tag vurderes til kr. 20.000,Afdeling 8.
Tandsbjerg 2-8 og Ørstedgade 75-131
Intet.

Afdeling 9.
Ringgade 240- 270
Etablering af videoovervågning i kælder.
Etablering af videoovervågning ved garager mod BD (undersøge mulighed og lovmæssighed). - Justering af hoveddøre - Ekstra batteriboks til miljøskur.
Ønske om at terrassevinduer i stueplan kan fastlåses.
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 10.
Orla Lehmannsvej 1-5 og Grundtvigs Allé 1-13
Hoveddøre og kælderdøre olieres - Studsning af træer mod vejen (Jan)
Montere dørstoppere ved kælderdøre (Jan) - Etablering af grillplads i rundkreds
Ved fremtidig udskiftning af komfur udskiftes til Induktion - Glastage på altaner skal altid
vaskes i april - Skrivelse om storskrald - Feje fliser samt suge riste efter nye fliser
Afdeling 11.
Borgmester Andersens Vej 1-39
Ny asfaltbelægning på parkeringsplads ved nr. 1 samt 1 vej ved nr. 39.
Udskiftning af hegn om 1 tørreplads.
Fældning af japansk kirsebærtræ samt udgået træer og grene.
Etablering af ny LED udvendig belysning.
Afdeling 12.
Grundtvigs Allé 7-29
Indkøb af 6 nye bænke til placering ved hver blok.
Maling af knallertskur.
Udskiftning af køle/fryseskabe ældre end 10 år.
Rensning af aftræksrør fra køkkener og badeværelser.
Afdeling 14.
Skovkrogen 1-20
Komfurerne i afdelingen er nu beboernes.
Vær opmærksom på Stern bør males ved næste markvandring.

Afdeling 15.
Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F
Evt. maling af garage på Hjortevej (Indhente tilbud).

Afdeling 16.
Vesterkobbel 1-56
Gyngestativ arbejder afdelingen videre med. - Maling af træværk (Der indhentes tilbud).
2 stk. 800l. containere i stedet for den store der så kun skal stå der i 3 uger, hvor der
klippes hæk.( adviseres med afd. bestyrelsen).
Vaskemaskiner udskiftes (adviseres med afd. bestyrelsen).
Afdeling 19.
Kirkegade 5 og Sankt Jørgens Bjerg 1-5-9
Velux-vinduer tages med i betragtning i 5 og 9 - næste års markvandring.

Afdeling 20.
Dam-Bo, Ler-Bo og Damgade
Rep./udskiftning af lamper (LED) på fællesareal.
1 stk. Batteriboks

Afdeling 21.
Udsigten 2-6
Etablering af bøgetræshæk ved nr. 6 til legepladsen.
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 23.
Lavbrinkevej 11-45
Intet.

Afdeling 25.
Frederikparken 1-7 og 2-6
Begge gavle mod vest fuges om - Bed mod stien bag nummer 7 beplantes.
Sten i stedet for planter langs stierne ved ulige numre - Vask af containere sættes i gang 2
gange årligt af HEW - Algerens på kunstværk.
Kontakte forsyningen vedr. containervask - de mener det ikke bliver udført.
Afdeling 26.
Frederikparken 8-13
Udskiftning af babygynge til almindelig gynge ved nr. 10.

Afdeling 28.
Vøl-Bo
Rengøring af udvendige terrasse fliser.
Etablering af Molok system.

Afdeling 29.
Fregatten, Jagten og Galeasen
Rødtjørne erstattes af andet stedsegrønt - udskiftning af komfurer.
Undersøg parkeringsforbud (vejmyndighed).
Cykelforbud skilt på pullert (undersøg pris).
Seddel vedr. sortering ønskes omdelt.
Afdeling 32.
Damgade 34-42
Montering af varmeflader i ventilationsanlæg.

Afdeling 102.
Louisegade 2-32
Ikke udlejede havelodder nedlægges og udlægges til fællesareal med græs.
Garageporte samt andet udvendigt træværk males.
Udskiftning af gummifuger fra nr. 2 til 16.
Afdeling 106.
Kløvermarken 1-63
Smøring og justering af vinduer og døre.

Afdeling 107.
Tjørnebakken 1-22
Ny asfaltbelægning på p-plads.
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 108.
Kavsløkke 1-99
Nyt asfalt slidlag på stamvej
Belægning samt træværk vedligeholdes
Udskiftning af gummifuger fra nr. 1 til 31
Tag behandles for mos og alger
Afdeling 109.
Æblehegnet 1-23 og 2-72
Udskiftning af udsugningssystem. Husk samtidig tjekke lofter for skimmel.
Udskiftning af postkasser til Mefa Hazel.
Smøring og justering af vinduer og døre.
Afdeling 110.
Højbo 1-20 og Bakkebo 1-12
Udskiftning af gummifuger Bakkebo 1-12 samt Højbo 12-20

Afdeling 114.
Mølvang 1-23, Tandsbusk 53A-59C og Midthave 2-24
Ekstra belysning på p-plads/ genbrugsplads på Midthave.
Postkasser udskiftes Tandsbusk fra nr. 53 a til og med 59 c.
Afdeling 119.
Tinggården 1-19
Kalkning af vægge i port området.

Afdeling 122.
Kløverholm 1-38 - Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29
Udskiftning af klimaskærm på carporte og skure (500.000,-)
Hække/Cotoneaster mod stier klippes 2 gange årligt.
Der er sprækker mellem belægning og sokkel hvor vandet står,
Hoved- og terrassedør, Ilmod bånd ved vinduer og døre bør skiftes – smuldrer.
Ønsker postkasser som i 108 ved løbende udskiftning
Afdeling 124.
Askerøj
Vinduesvask 4 gange årligt

( 4x2100 = 8.400,- ).

Afdeling 125.
Louisegade 1 A-K
Intet.

Afdeling 128.
Ærøvej 1-23 og Svinget 11-33
Der etableres belægning /gangsti fra stamvej til hoveddør (5 lejemål)
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 130.
Ringridervænget og Fredsskovvej
Udvendig belysning virker ikke ( Kommunens ? )
Belægning rettes op efter fjernvarmen.
Der er stadig problemer med vand i haven ved nr. 14 og 16.
Ved nr. 18 bobler det i afløbet når det regner.
Afdeling 131.
Kløverlykke 8-54
Tjekke emhætter og rådne bjælker i carport (nr. 14) samt skur døre.

Afdeling 151.
Hofgården 1-19 og 2-18, Hertugtorvet, Enghaven, Parkgade 1-11 og Kettingvej 28-38
Parkgade kloak separeres.
Fællesskure og tørrestativer males.

Alle de vedtagne arbejder skal være afsluttet senest 1. september 2017.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationsmøde for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer var tirsdag
den 1. november 2016 inviteret til informationsmødet i
beboerhuset på Vesterkobbel.
Tilstede var 8 nye bestyrelsesmedlemmer og fra
administrationen
deltog
Nina
Frederiksen
og
forretningsfører Hans Peter Hollænder og fra
organisationsbestyrelsen Erling Jürgensen.

Efter en præsentations runde begyndte Hans Peter og
Nina at fortælle om hvordan boligforeningen er
opbygget og hvad arbejdet i en afdelingsbestyrelse
indebærer.
Der var mange spørgsmål fra de tilstede værende,
som blev besvaret på bedste vis.

Efter et par timer sluttede mødet og alle blev ønsket
held og lykke med arbejdet i afdelingsbestyrelserne.
Tekst og foto: Erling Jürgensen.
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Kursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 12. oktober 2016
SØBO havde sammen med vor samarbejdspartner DOMEA arrangeret et kursus om gennemgang af de
funktioner, som kan benyttes på ”Mit bestyrelses login”.
Chefkonsulent Tina Bilewitz fra DOMEA gennemgik de funktioner som man kan få indblik i, når man logger ind
på domea.dk.
Der blev endvidere undervist i at finde og benytte de muligheder, der findes i systemet f.eks, om afdelingens
økonomi, lejer og lejemål.
Der var et godt fremmøde, og der blev stillet flere spørgsmål under gennemgangen af de mange muligheder
systemet indebærer. Tina Bilewitz svarede beredvilligt på alle spørgsmålene.
Alt i alt et meget lærerigt kursus som varede godt 2 timer, og deltagerne kunne gå hjem med mange nye
informationer, som de kan bruge i dagligdagen.
Tekst: Poul Erik Jørgensen.

FORMANDSMØDE I SØBO - TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2016
Søbo´s formand Annalise Lyngkilde havde indkaldt
samtlige
afdelingsbestyrelsesformænd
til
et
orienteringsmøde efter at alle afdelingsmøder er
afsluttet.

Generelt var der tilfredshed med afviklingen på
Vandrerhjemmet, men der kom forslag omkring
muligheden for en teleslynge i lokalerne, da det ofte
er svært at høre, hvad der bliver sagt.
I år kom der nogle få flere end sidste år til
møderne.
Planlagte arbejder i 2016/2017 blev gennemgået.
Der blev en livlig debat omkring referater fra
afdelingsmøderne til administrationen.
Ikke alle havde indsendt referater.
Annalise Lyngkilde foreslog, at der bliver lavet et
fortrykt skema, som blot skal udfyldes med de ting,
der bliver besluttet.
Endvidere
diskuteret.

Der deltog 23 personer inklusiv organisationsbestyrelsen
og
forretningsfører
Hans
Peter
Hollænder.
Annalise Lyngkilde bød forsamlingen af både nye
og ”gamle” repræsentanter velkommen, og
efterfølgende skulle alle deltagerne præsentere sig.
Første punkt på dagsordenen var evaluering af
netop afholdte afdelingsmøder.

blev

afdelingsbestyrelsens

beretning

Denne må meget gerne sendes ud sammen med
indkaldelsen til møderne.
Det er helt op til afdelingsformanden, om han vil
benytte sig af dette, eller man tager beretningen
med og læser op under selve mødet.
Andet punkt i dagsordenen var gennemgang af
budgettet for 2017.

Hans
Peter
Hollænder
huslejestigninger og fald i 2017.

orienterede

om
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FORMANDSMØDE I SØBO fortsat …..
Der var stor spørgelyst om emnet, men det blev
forklaret på en god måde - se oversigt på side 12.
Tredje punkt var evaluering af DOMEA´s kursus for
afdelingsbestyrelserne den 12. oktober 2016, og der
var generelt en positiv reaktion fra deltagerne.

Et andet forslag var, at medlemmer fra
afdelingsbestyrelsen kunne gennemgå regnskaber og
budgetter til afdelingsmøderne.

Der kom forskellige forslag og spørgsmål fra
deltagerne - men disse blev besvaret fint af Tina
Bilewitz fra DOMEA.
Jo, det var brugbart, og det bliver lettere hen ad
vejen at få det fulde udbytte.

Det ville hjælpe administrationen, da det ikke er et
krav, at administrationen skal gennemgå disse ting
på møderne.
Nogle frivillige meldte sig som ”forsøgskaniner” til
næste års afdelingsmøder.

Fjerde punkt var opgaver for afdelingsformænd og
afdelingsbestyrelse.
Alle vil jo gerne bo så billigt som muligt, og man
kunne hjælpe ejendomsfunktionærerne med f.eks.
uddeling af blade, og andre mindre opgaver som
kunne aflaste medarbejderne.
Foto: Erling Jürgensen.

Der kom et indlæg fra afd. 9 - hvor det blev fortalt,
hvordan man hjælpes ad med for eksempel
udvendigt arbejde og socialt sammenhold generelt.
Det er svært at mobilisere frivillige, men det er
spændende at høre om de afdelinger, der dog formår
at skabe noget positivt, og uanset hvor meget eller
lidt, der bliver lavet, sparer SØBO penge.
Igen et godt møde.
Tekst P. E. Jørgensen.

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

Kursus i Mommark for afdelingsbestyrelsesmedlemmer i SØBO.
Straks i det nye år skal afdelingsbestyrelserne starte op med at få endnu mere viden i forbindelse med deres
tillidshverv i boligforeningen.
Det traditionelle årlige kursus finder denne gang sted lørdag den 28. januar 2017 på Business College Syd i
Mommark – alt om transport, program m.m. offentliggøres senere.
Hanne Petz, som er formand for kursusudvalget i SØBO har dog oplyst, at emnet vil være afdelingsmøder og
Preben Jørgensen og en kollega fra BL (Danmarks Almene Boliger) møder op som undervisere.

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

Redaktionen ønsker alle vore læsere
en rigtig god jul og et godt nytår.
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Annalise Lyngkilde

Frederikparken 5 st. dør 4

40 99 10 02

annalise.almind@mail.dk

Lavbrinkevej 27

27 83 87 60

hpetz@jubii.dk

40
40
27
29
26

poul.erik.joergensen@privat.dk

Næstformand:
Hanne Petz
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Jørgensen
Erling Jürgensen
Anne Cathrine Sørensen
Charlotte Sørensen
Christian Møller

Sdr. Landevej 51 st. th.
Hjortevej 12
Hertugtorvet 2
Kavsløkke 95
Kavsløkke 89

74 43 77 65
74 43 16 71

30
27
92
60
25

90
86
51
34
13

08
71
13
02
98

kdalgaard@stofanet.dk
justme51@stofanet.dk
kavslokke@stofanet.dk
chm@it.dk

Afdelingsbestyrelser
AFDELING
------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 1 - Sdr. Landevej 41 - 57
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

AFDELING 2 – Sdr. Landevej 44 - 106
Formand / bestyrelse:
Conny Hauge, Sdr. Landevej 102
Harry Hansen, Sdr. Landevej 68
Lis Stolberg, Sdr. Landevej 58

Telefon

Mobil

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

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

74 43 05 60

74 43 05 63
74 43 30 44

AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
Formand / bestyrelse:
Niclas Hummelsberger, Friheds Allé 31 II tv.
Christina Dyhr Hummelsberger, Friheds Allé 31 II tv.
Anne Mittet, Friheds Allé 13 I tv.

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

info@soebo.dk

23 44 88 40
30 48 95 38

connyhauge@gmail.com
lisstolberg@gmail.com

nichlas.hummelsberger.gmail.com

60 14 13 58
32 52 48 88

AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
Formand / bestyrelse:
Anne-Grethe Vestergård Jensen, Arnkilgade1 I tv.
Birthe Carlsen, Helgolandsgade 12 st. tv.
74 42 06 77
Linda Vestergaard, Arnkilgade 1 I th.

20 71 23 16
50 93 75 07
21 66 32 94

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

28 99 46 51
22 35 93 55

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.

E-mail

24 26 21 29
22 15 94 50
74 45 48 27

christiina@dyhr-kostow.dk
amittet@outlook.com

a-gj2011@mail-onliine.dk
carlsen.birthe@gmail.com
heksenadmil@hotmail.com

lej@rsyd.dk

lonejepsen@hotmail.dk
angelikacjepsen@gmail.com
e_korsumaki@hotmail.com
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

Telefon

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

Mobil

E-mail

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

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

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.
74 43 42 59
26 16 42 59
Jane Bang Sivertsen, Orla Lehmanns Vej 5 I th.
29 40 78 97

jp.hf@hotmail.com

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.
74 43 37 98

jbemb@post.tele.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
Flemming Egedal, Skovkrogen 18

24 65 59 65
29 41 95 82

fritz-hanne@hotmail.com
janesivertsen@hotmail.com

ingrid.andersson@stofanet.dk

birtheleonhardholm@gmail.com

60 43 51 09
30 58 09 29
21 22 21 35

ave@danfoss.com
mspottag@gmail.com

50 44 65 59
42 25 15 77

hoejsager2010@live.dk
anne@mgrd.dk

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

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

kdalgaard@stofanet.dk

AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
Formand / bestyrelse:
Martha Thomsen, Vesterkobbel 9
Ejnar Duus, Vesterkobbel 29
Erik Justesen, Vesterkobbel 14. st.

21 91 76 75
69 10 02 74
24 43 52 51

mmat@bbsyd.dk
ejnarduus@stofanet.dk

AFDELING 19 – Sct. Jørgens Bjerg / Kirkegade
Formand / bestyrelse:
Svend Aa. Ottesen, Sct. Jørgens Bjerg 1C st.
74 42 45 30
Hanne Davidsen, Sankt Jørgens Bjerg 5 A st.
74 42 05 30
Marie Louise Rumley, Sankt Jørgens Bjerg 5 B st.

27 11 45 30
29 86 07 55
21 64 73 72

74 43 15 77
74 42 42 42

AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
Formand / bestyrelse:
Aase Niemann, Dam-Bo 1 st. 8
Jørgen Niemann, Dam-Bo 1 st.8
Lydia Carstensen, Ler-Bo 7 I. dør 4
AFDELING 21 - Udsigten
Formand / bestyrelse:
Poul Danior, Udsigten 4 st. dør 2
Margit Juhl, Udsigten 2 II dør 2
Preben Kjærgaard, Udsigten 4 II dør 6
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erik.justesen@privat.dk

28 78 03 30
61 68 53 93

87 75 91 76
74 65 35 74

polldanior@icloud.com
mjswift@stofanet.dk
preben73@msn.com

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Mobil

E-mail

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

Telefon

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

AFDELING 23 - Lavbrinkevej
Formand / bestyrelse:
Lone Isø, Lavbrinkevej 32
Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34
Svend Aage Frederiksen, Lavbrinkevej 25

41 56 12 45
30 28 37 24
23 63 86 21

enol.isoe@gmail.com

74 43 05 60

info@soebo.dk

74 43 12 45
74 43 07 23

AFDELING 25 – Frederikparken 1- 7 og 2- 6
Formand / bestyrelse:
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 26 – Frederikparken 8 – 10 og 9 - 13
Formand / bestyrelse:
Bent Carlsen, Frederikparken 11 II dør 1
Lone Frandsen, Frederikparken 13 I. dør 2
74 42 70 71
Helle Hansen, Frederikparken 8 I dør 2
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

74 42 76 87

42 58 76 47

helle1408@gamil.com

voldbogade11@stofanet.dk

gismo2000@live.dk

24 24 18 99
28 88 75 01

81 61 55 10
21 64 73 72

britaskyborg@gmail.com
ulla-m@hotmail.dk

74 43 05 60

info@soebo.dk

74 42 76 98

AFDELING 102 - Louisegade
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 106 - Kløvermarken
Formand / bestyrelse:
Birger Persson, Kløvermarken 33
Sabrina Seeberg Cordes, Kløvermarken 31
Per Schwabe, Kløvermarken 53
AFDELING 107 - Tjørnebakken
Formand / bestyrelse:
Marian Jacobsen, Tjørnebakken 7
Bert Preiss, Tjørnebakken 19
Birgitte Jensen, Tjørnebakken 12

benhei@bbsyd.dk

22 50 38 67
27 57 72 51

74 43 16 01

AFDELING 29 – Fregatten, Jagten og Galeasen
Formand / bestyrelse:
Ole Strøm, Fregatten 8 st.
Egon Nielsen, Fregatten 10 1.
74 48 88 79
Anne Grethe Smallpeice, Jagten 9 I.
22 40 43 23
AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand / bestyrelse:
Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st. mf.
Ulla Madsen, Damgade 36 II mf.
Fro Rose, Damgade 38 4. mf.

studie4@live.dk
lavbrinke@mail.dk

birgerperson@yahoo.com

22 34 22 97

74 47 27 35
74 47 12 65
74 47 23 92

24 25 41 21

sabrina 543_4@hotmail.com

marian.jakobsen@gmail.com
bert-preiss@jubii.dk
birgittesvane@hotmail.com
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

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

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

AFDELING 108 - Kavsløkke
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 110 – Højbo og Bakkebo
Formand / bestyrelse:
Bodil Nielsen, Højbo 2
Anne Carstensen, Højbo 11
Ernst Rempt, Højbo 16

74 47 43 32

AFDELING 109 - Æblehegnet

24 65 19 55
42 98 83 34

74 66 11 70

bodil.iris@gmail.com
ernst.rempt@gmail.com

AFDELING 114 – Mølvang, Tandsbusk og Midthaven
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 119 - Tinggården
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

AFDELING 122 – Kløverholm 1-78 og Kløverlykke 1-29
Formand / bestyrelse:
Grethe Karin Schultz, Kløverlykke 23
Anita Kortemose, Kløverholm 76
Johannes Jensen, Kløverlykke 27
AFDELING 124 - Askerøj
Formand / bestyrelse:
Jørgen Husted Andersen, Askerøj 12
Anni Christiansen, Askerøj 15
Hans Hansen, Askerøj 1

52 50 72 79
61 33 22 96
24 81 95 07

grethekschultz@gmail.com
anitakortemose@hotmail.com
kystfiskerjensen@gmail.com

74 41 53 53
74 40 78 62

AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
Formand / bestyrelse:
Erik Heise, Svinget 23
Helle Wärner, Ærøvej 13
Edith Mathiesen, Ærøvej 11
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74 43 05 60

74 47 03 06

info@soebo.dk

29 89 24 31

erik-heise@hotmail.dk
64stampe@gmail.com

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

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

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

AFDELING 130 – Fredsskovvej og Ringridervænget
Formand / bestyrelse:
Sonja Schultz, Fredsskovvej 2
74 47 10 29
Jørgen Svendsen, Ringridervænget 13
Helge Lassen Holm, Fredsskovvej 6
74 47 05 02

sonja.60@hotmail.com

AFDELING 131 – Kløverlykke 8-54
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 151 – Byhusene
Formand / bestyrelse:
Anne Cathrine Sørensen, Hertugtorvet 2
Anna Hynding, Enghaven 3
Grethe Benkjer, Enghaven 21
Svend Aage Monberg, Parkgade 14
Svend Aage Saustrup, Hofgården 3

41 31 31 77

svendsen@9316.dk
faholm@hotmail.com

74 43 05 60

info@soebo.dk

27 92 51 13

justme51@stofanet.dk
annehynding@gmail.com

74 45 06 62
74 47 22 87
74 47 14 64

gg.benkjer@gmail.com
monberg@stofanet.dk

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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Lidt nyt om TV kanaler og bredbånd.
Som nævnt på forrige side er der i dag et væld af muligheder og tekniske løsninger når man skal vælge hvilke
TV kanaler man ønsker at kunne se. Som nævnt er det umuligt at bringe alle løsninger og programpakker her i
bladet – men der er nu kommet nyt fra DOA – Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg.
Fra 1. januar 2017 er der nye programpakker, som beboerne i Sønderborg vil kunne modtage og det ser ud til
at der tilbydes 2 fornuftige TV programpakker til en absolut rimelig pris – hvorfor vi synes det er relevant at
bringe det her i beboerbladet.
Artiklen herunder er nyhedsbrev sendt ud i november 2016 af Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg
Tekst: Poul Erik Mikkelsen.

Nyheder fra DOA – gældende fra 1. januar 2017.
TV-pakke 1 stiger pr. 1. januar til 90,- kr. pr. måned, men samtidig kommer der 5 ekstra programmer med –
TV2 Charlie, DK4, TV3, TV3 Puls og kanal 5.
I TV-pakke 2 kommer der 6 nye programmer – TNT, CNN, Disney XD, NAT GEO WILD, Comedy Central og
Viasat Ultra.
TV-pakke 2 inklusive TV-pakke 1 koster kun 430,- kr. pr. måned.
Har man på nuværende tidspunkt frit valg kanaler som indeholder de programmer, der pr. 1. januar ligger i
DOA’s TV-pakke 1 og TV-pakke 2 skal man selv sørge for at afmelde dette hos Stofa.
Pakkeskift er gratis i januar og august. Pakkeskift til januar skal skriftligt meddeles til DOA inden den 10. januar
2017. Pakkeskift til august skal skriftligt meddeles til DOA inden den 10. juli 2017.
Ønskes pakkeskift efter den oplyste dato er prisen kr. 150,- fra TV-pakke 2 til TV-pakke 1. Skift fra TV-pakke 1
til TV-pakke 2 er gratis.
Ændringer kan sendes til mail@doa.dk eller ved henvendelse på kontoret på Bygtoften 2 i Sønderborg.
Der er mulighed for at fravælge signalerne helt. Dette skal skriftligt meddeles til DOA inden den 31. dec. 2016.
DOA vil i det nye år være klar med en ny ”frit valgs pakke” og bredbånd. Det kræver at man har TV-pakke 1 for
at kunne benytte ”frit valgs pakken”
Bredbånd med en DOA adresse mail adresse kan nu leveres fra den 1. januar 2017. Man kan også stadig
beholde sin nuværende adresse.
Følg med på vores hjemmeside www.doa.dk
Den 1. januar 2017 stopper DOA med at udsende de analoge programmer. Det betyder, at har man et TV, der
ikke kan modtage MPEG4, kan man tilkøbe en digital boks, der kan omsætte de digitale signaler.
Al henvendelse om TV – bredbånd – telefoni og service skal rettes til DOA i den daglige åbningstid.
På næste side ses DOA’s nye programoversigt pr. 1. januar 2017.
DOA, Bygtoften 2, Sønderborg
73 45 64 98
mail@doa.dk

26

Mandag – onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 9.00 – 14.00
kl. 9.00 – 17.00
kl. 9.00 – 12.00
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Bülowsvejprojektet.

Lokalplansområdet er næsten 1,6 ha stort og omgivet af grønne områder mod øst og vest, mod nord af
jernbanen og mod syd af boliger og tømrer og snedkerfirmaet Frederiksen & Nielsen A/S.
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Bülowsvej – plantegning.

Plantegningen ovenover er A 78 arkitekternes tegning for stueplan i en af de 5 påtænkte boligblokke i det
meget spændende projekt.
Efterspørgslen forventes at blive størst på 3 og 4 værelses lejligheder og med store altaner.
I midten af blokkene vil de dyre rum som køkkener og bad blive samlet sammen med elevator og opgang og
for at få et rundt udtryk vil altanerne være runde.
Tekst: Hans Peter Hollænder.
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Mangel på p-pladser løst med brugsaftale
med Sønderborg Kommune på Friheds Allé.

I mange afdelinger af ældre dato mangler parkeringspladser, fordi antallet af biler i dag langt overstiger, hvad
man regnede med ved byggeriets opførelse.
På Friheds Allé er der fundet en billig praktisk løsning på dette, da kommunen med en 30 årig aftale har stillet
et areal til rådighed for afdelingens beboere.
Kommunen sparer vedligeholdelsen af arealet og afdelingen har udlagt det i stabilgrus.
Tekst: Hans Peter Hollænder.

Foto: Poul Erik Mikkelsen.
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Nye lækre boliger på Grundtvigs Allé.
Grundtvigs Allé 100C tidligere Søndre Landevej 44B
har siden starten af 50’erne været et erhvervslejemål
- der i næsten 5 årtier har haft 3 forskellige
købmænd - herefter har der været solcenter, galleri
og fotograf.
1. november 2015 var lejemålet opsagt igen og
flere forsøg på genudlejning lykkedes ikke.
Det resulterede i et møde med afdelingsbestyrelsen, hvor der blev forelagt skitser til en
ombygning fra erhverv til bolig.
Valget stod på at lave en stor bolig eller om man
skulle skille erhvervsdelen fra og lave 2 boliger.
Valget blev at lave 2 boliger, det tidligere kontor
kom med ind i boligdelen - således var der et stort
lokale til ombygning.
Der blev søgt forhåndsgodkendelse til ombygning
af facaden hos kommunen og da den var i hus kunne
de endelige tegninger færdiggøres og søges
byggetilladelse.
I den forbindelse fik boligen adressen Grundtvigs
Allé 100 C - da hoveddøren vender mod Grundtvigs
Allé.
Arbejdet blev udliciteret og håndværkerne startede
op medio juli med en færdiggørelsesdato fredag d. 1.
oktober.

De gæster der var inde var imponeret over hvor
lyst der var i rummene incl. sammenhængen mellem
nyt og gammelt, der er garage under boligen med
direkte adgang ind i en stor kælder med trappe til
stueetagen.

Stueetagen består af viktualierum, badeværelse,
entre, køkkenalrum, stue og et værelse.

Trappen til første sal er bevaret og er blevet slebet
og lakeret, på 1 sal er der lavet et værelse med
synlige hanebjælker.
Fredag den 28. oktober blev der afholdt åbent hus,
hvor man kunne komme ind og se hvordan
ombygningen ser ud.

Butikken havde tidligere kun et stort vindue med
dør mod nord og det var nødvendigt med kunstigt lys
for at se indenfor.
Tekst: Brian Lybæk Petersen.
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Markering af den snarlige afslutning af energirenoveringen på Borgmester Andersens Vej

Fredag den 1. december kl. 15.00 markerede afdeling 26 på Borgmester Andersens Vej den snarlige afslutning
på deres store renoveringsprojekt.
Afdelingsbestyrelsen havde inviteret beboerne til et lille arrangement, hvor der blev serveret vand, øl og
ringriderpølser.
Boligforeningen var repræsenteret ved forretningsfører Hans Peter Hollænder, inspektør Jesper Baun Schmidt
og inspektørassistent Carsten Bjerre Gjerlevsen.
Herudover var Mogens Espersen fra ingeniørfirmaet og adskillige håndværkere mødt op for at markere afslutningen.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder indledte arrangementet med følgende tale – som redaktionen bringer
herunder suppleret med et par foto fra dagen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tak for invitationen til at komme i afdelingen Vinduerne er ved at være alle på plads.
velkommen til vore gæster, som er inviteret som
De skulle gerne være tætte og bedre isolerende
samarbejdspartnere.
end de gamle.
Håber I vil nyde synet af det nye sammen med os
Solcellerne har allerede produceret på livet løs, og
andre.
nye varmevekslere fra i sommers er med til at sikre
Tak til håndværkerne for det foreløbige meget
en stabil og energieffektiv drift af fjernvarmen.
pæne resultat og tak fordi I har vist hensyn til
Der graves for at lægge nyt LED lys ned, og vi må
beboerne, som I har.
håbe, at der bliver færdigt før der kommer streng
frost - så det kniber med at komme i jorden.
Sideløbende
med
energirenoveringen
har
legeredskaberne
fået
en
omgang
ved
legepladsudvalgets mellemkomst.

Vi har kun fået få klager, og dem vi få vi har fået,
er givet med rette - herunder for eksempel - at
vinduer på 1. sal ikke kunne dreje rundt for at blive
pudset.
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Energirenovering i afdeling 11 fortsat…….
I har i mange år været vores største afdeling og
den billigste i kvadratmeterleje.

Med jeres sorte sydvendte tage var de fysiske
betingelser herfor ideelle.

Selv om det er træls at stige i husleje -I stiger 11
% i 2017 - heraf de 9 % som følge af renoveringen,
vil I stadig være den billigste etageejendom pr.
kvadratmeter.

Når fjernvarmen en dag er CO2 neutral, så er I det
også, og så bliver det spændende at se, om hvor
meget af jeres strømforbrug solcellerne kan dække næppe det hele - men her vil I også være tæt på
nullet.

I har også en lav fraflytningsprocent, så folk er nok
generelt glade for afdelingen.
Det er dejligt med luft og rum her, jeres
bebyggelsesprocent er under 30 % - det er ligesom
for tæt/lav byggeri også kaldet rækkehuse.
I har alle store kælderrum.
Det er usædvanligt med så meget kælder under en
bebyggelse på kun 2 etager.
Da det er bygget på eller op ad gammel mose
forlangte kommunen det i sin tid og det har I så
glæde af i dag.
I mange år har vi skullet høre klager over jeres
vinduer.
Allerede i 2014 besluttede afdelingsmødet, at vi
måtte sætte solceller op - hvis der var økonomi i det
for afdelingen.

Så da Projekt Zero i samarbejde med Sønderborg
Forsyning og Torben Esbensen efterlyste projekter til
at indgå i et større EU projekt - EU Smart City - på
vej mod CO2 neutralitet var vi slet ikke i tvivl om, at
vi fra administrationen i Boligforeningen Søbo gerne
ville pege på jeres afdeling.
Også fordi der er godt og uformelt samarbejde
med jeres afdelingsbestyrelse, som også er stillet op
til ekstra arbejde og møder indledningsvis for at
kunne gennemføre dette projekt – mange tak for det.
Energirenoveringsprojektet er udpeget som et
særligt EU demonstrationsprojekt sammen med
projekter i Spanien og Estland, og der har også
været besøg her i afdelingen i det regi, og der kan
komme flere til.
Jeg håber at du Jørgen som afdelingsformand
gerne vil fortælle om afdelingen en anden gang, så
andre kan lære af vore erfaringer.

Hans Peter Hollænder’s tale.

33

Altanprojektet i afdeling 26 - Frederikparken.
Efter flere års arbejde er det endeligt lykkedes beboerne i afd. 26 at få deres altaner og terrasser, hvilket er
blevet afsluttet i november måned.
Projektet blev igangsat i sommeren 2016 og licitationen blev afholdt i foråret, hvilket blev lavere end
budgetteret og medførte en huslejestigning pr. måned på kr. 273,- for altanen og kr. 165,- for terrassen, som
omkranses af en bøgetræshæk.
I skrivende stund kan vi se at fraflytningsprocenten er faldet væsentligt - ligesom ventelisten til afdelingen er
støt stigende.
Vi må i den anledning konkludere, at beboerne gerne vil betale lidt ekstra for at kunne komme ud i det fri.
Tekst: Jesper Baun Schmidt
Inspektør
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Legeplads på Borgmester Andersens Vej.
Vi er en lille gruppe beboere, der indgik i et
samarbejde om fornyelse af legepladserne.
Ved nærmere eftersyn viste det sig, at flere af
legeredskaberne var defekte, så de var til fare for
brugerne.
De farligste blev fjernet af gårdmændene, som
under hele udskiftningen af legeredskaber har været
til stor hjælp.

Vi havde 250.000 kr. til rådighed - så det lille
udvalg og beboerbestyrelsen tog på indkøbstur til
Ledon i Arnum.

Vi
indkøbte
legeredskaber,
der
er
vedligeholdelsesfrie, leveret og opsat med certifikat.
Alle 4 legepladsområder blev tilgodeset.
Vi mangler kun et stort lege modul til pladsen ved
Borgmester Andersens Vej 21-25.
Vi har udsendt 12 breve om donation til forskellige
firmaer.
Vi venter på svar.
Lilian & Allan
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Besigtigelsestur 2016 med Kuben Management
Årets besigtigelsestur med Kuben gik i år til
København og Roskilde, hvor Hans Peter Hollænder
og Annalise Lyngkilde deltog.
Det første besøg var Absalon kirken på Vestrebro.
Kirken blev i 2014 solgt til stifteren af Tiger
butikkerne Lennart Lajboschitz, som har omdannet
kirken til et forsamlingshus for de lokale i området.
Kirken indeholder cafe med daglig fællesspisning.
Der spilles skak og dyrkes yoga.

Der er stor opbakning i lokalsamfundet og opgange
i de omkringliggende boliger, som tidligere ikke talte
meget sammen, kommer nu og spiser f.eks. hver
onsdag.
At bruge et kirkerum på denne måde var bestemt
en udfordrende tanke, som rokker ved vores
forestilling om, hvad man kan gøre med en kirke.
Herefter gik turen til Nordhavnen, hvor man er i
gang med at omdanne havnen til en ny bydel i
København for at imødekomme alle de tilflytter som
forventes at strømme til København.
Indbyggertallet forventes at stige med 100.000
frem til 2025.
Nordhavnen satser på bæredygtighed, hvor man
gør plads til fremtidens energiformer.

Det første man ser når man kommer ind ad døren
er 2 bordtennisborde, hvor folk hygger sig over et
spil eller 2.
Rundt omkring i kirkerummet sidder mennesker og
snakker over en kop kaffe eller sidder med deres
computer.
Ligeledes bygges der under konceptet 5 minutters
byen.
Det vil sige, at alle beboere max. vil have 5
minutter eller 400 m på gå ben for at nå den
kollektive trafik.
Nordhavnen har vand på 3 sider og derfor er den
bedste måde at se hele området en kanalrundfart,
som vi også fik.
Og når solen skinner kan man rigtig nyde de
fantastiske bygninger, som skyder op og diskutere
om det var noget vi kunne bruge hjemme hos os.

Lokalet emmer af en afslappet atmosfære. Hele
kirkerummet er blevet malet i lystige farver, som
dannede baggrund for megen diskussion blandt os
besøgende.
Alex Prout tog imod og fortalte med stor
entusiasme om projektet, som er helt uden offentlig
tilskud.
Alle medarbejdere er ansat med løn og man bruger
kun frivillige i beskedent omfang.
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Dagen sluttede med et indlæg omkring Smart City
– den intelligente by.
Ved for eksempel at sætte sensorer op på gaderne,
kan man skrue ned for gadebelysningen, når der
ingen trafik er, og så skrue op så snart der kommer
bevægelse i bybilledet.
Et andet eksempel på Smart City er bænke opsat i
parker.
Disse bænke har et par solceller installeret og
dermed kan man få opladet sin mobiltelefon, mens
man sidder og hygger sig på bænken.

Besigtigelsestur 2016 fortsat…………..
Smart City er en ny måde at tænke byudvikling på,
men med det stigende energiforbrug, er der brug for
at tænke nyt.
Det vil sige helt slut var det ikke for som sidste
indlæg på dagen var et indslag med Erik Clausen,
som er født og opvokset i Istedgade, København.
Hans opråb til os alle var under parolen, at man
også kan renovere så fint og flot at de oprindelige
beboere ikke har råd til at blive boende, når man er
færdig.
En mening som blev leveret med både humor og
alvor. Og han har jo ret.
Vi skal tænke os om, når vi bygger om fra ”skrot”
til ”slot”.
En renovering må ikke betyde at alle de oprindelige
beboere bliver tvunget til at flytte, fordi huslejen nu
er for høj.
Lørdag startede med et besøg i Sundholm Syd på
Amager, hvor vi fik en introduktion til et nyt
boligkoncept – AlmenBolig+, som ikke kun handler
om byggeteknik, men også om måden at være almen
lejer på.
AlmenBolig+ er udviklet til familier, der gerne vil
være en del af et bomæssigt fællesskab og samtidig
selv påtage sig ansvaret for den daglige renholdelse
af området samt mindre vedligeholdelsesarbejde på
ejendommen.
Beboerne har selv mulighed for at indrette boligen.

Uanset størrelse er grundindretningen den samme.
Boligerne er fra begyndelsen storrumsboliger med
et færdigt badeværelse og et lille basiskøkken uden
hårde hvidvarer.
Alle installationer er placeret i ydervæggene og
baderummets vægge.
Dermed kan man selv opdele boligen i flere rum
eller bruge den som den er.
Dette har resulteret i at man i Sundholm Syd har
kunnet få en bolig på 110 m2 for 7.000 kr.
Meget billigt, når man tænker København.
Alle 48 boliger var også udlejet på 2 timer.
Der er ikke tale om luksusboliger, men derimod
tilbage til den almene tanke om en bolig til alle og
ikke mindst ideen om at hvis vi løfter i flok, så kan vi
skabe en bolig som alle har råd til.
Og samtidig er der rig mulighed for at den enkelte
kan sætte sit eget præg på boligen.
Jo, der var bestemt stof til eftertanke og
diskussion.
Sidste punkt på dagsordenen var et besøg på
Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur
i Roskilde.
2 begivenhedsrige dage var slut og vi har bestemt
fået noget med hjem, som nu skal bunde og ind
tænkes i modeller som vil fungere hos Søbo.
Tekst og fotos: Annalise Lyngkilde
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BL weekendkonference for 3. og 8. kreds
BL Danmarks Almene Boliger havde indbudt til en
konference den 30. september og 1. oktober 2016.
Konferencen foregik på Hotel Scandic i Kolding og
emnet var ALMENT SAMFUNDSANSVAR.
Fra Søbo deltog Annalise Lyngkilde, Hanne Petz,
Nina Frederiksen og Erling Jürgensen - der var ialt
146 deltagere.
Dagens første emne var " Den nye virkelighed "
hvor borgmester Ole Bondo Christensen fra Furesø
kommune fortalte om flygtninge og kontanthjælpsloftet, der kommer til at udfordre kommunerne og de
almene boligorganisationer.
Han fortalte bl.a. der ville blive store problemer
med at finde boliger både til flygtninge og personer
på nedsat kontanthjælp, da prisen på disse boliger
ikke må overstige kr. 2.800,-, for så har man ikke råd
til at bo der og disse boliger er der ikke ret mange af.
Borgmesteren havde også en medarbejder fra
kommunen med og hun fortalte om arbejdet med
bl.a. med at få unge væk fra gaderne og få dem i
job.
Næste emne hed: Hvordan løfter vi opgaven med
" Den nye virkelighed " i fællesskab.
Her startede Jacob Michaelsen, Kundechef i FAB.
Hans indlæg hed:
Hvad kan boligorganisationerne gøre ?
Dagens sidste indslag var et af de mere muntre det
var skuespilleren Farshad Kholghi, kendt fra tv og
teater.

Den anden dag startede med et indlæg far BL`s
formand Palle Adamsen - der hed:
"Den almene sektors samfundsbetydning", hvor
han fortalte om vigtigheden af samarbejde mellem
boligorganisationerne og kommunerne m.m. - så der
bliver afsat de midler der skal bruges.
Han fortalte, at der blev talt med både
landspolitikere og kommunalpolitikere gennem
diverse udvalg.
Formanden mente også, at det var vigtigt, at den
almene sektor deltog på højeste plan, for at finde de
rigtige løsninger.
Næste indslag hed:
"Modtagelse, inklusion og fællesskab i boligområdet"
som
blev
holdt
af
Ida
Kunov-Kruse
bestyrelsesmedlem i FSB.
Hun fortalte om det arbejde hun var med til i
hendes boligforeningmed ca. 380 lejemål, hvor der
blev arbejdet meget med det sociale.
Der var blandt andet årlige fester, loppemarkeder
med mere for at samle beboerne.
Der er også tilknyttet en socialarbejder til at hjælpe
de beboere som måtte have nogle problemer.
Sidste indlæg for konferencen hed
"ASA strategier og politiker i praksis"

Hans indlæg hed " En munter integrationshistorie "
hvor han lavede sjov med sit eget liv fra han kom til
Danmark fra Iran med sin mor i 1976.
Vi hørte om alle de vanskeligheder det danske
sprog og hverdag havde givet, hvor heldig han havde
været ved at møde en dansk kammerat og hans
forældre som havde lært ham mange danske
traditioner.
Et meget morsomt fremført indslag, men det viste
også hvor svært det er at komme fra en anden
kultur.
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v./Rikke Marie Rau, udviklingskonsulent hos Civica
( fynsk boligforening med 12000 lejemål ).
Hun fortalte, at hun har arbejdet med udvikling
over en bred kam og været med i arbejdet for
strategi for alment socialt ansvar.
Efter dette indslag blev der sagt tak for denne
gang og efter en let frokost - tog alle deltagere hjem.
Tekst og fotos:
Erling Jürgensen

Konference for organisationsbestyrelser på Hotel Nyborg Strand.
Vi var 2 fra organisationsbestyrelsen, der i
weekenden den 3. og 4. september deltog i
Boligorganisationernes Landsorganisations konference - BL i daglig tale.
Bent Madsen fra BL fortalte om, hvordan
beboerdemokratiet har udviklet sig fra den spæde
start i 1958 og til nu.
Der blev reflekteret over, hvor er vi på vej hen i
dag.
Der blev talt om beboerdemokrati og forenings
Danmark i krise eller forvandling.?
Der blev på konferencen talt meget om at nytænke
og tænke anderledes for at få beboerne til at
engagere sig i det beboerdemokratiske arbejde i
afdelingerne.
Der er for nuværende en tendens til at beboerne vil
involvere sig i specifikke emner.
Vil ikke gerne binde sig for en længere periode.
Det der kan få beboerne til at engagere sig er de
såkaldte ”ad hoc” opgaver dvs. specifikke opgaver
der kun strækker sig over korte perioder.
På sigt er det vigtigt at kunne fastholde disse
ildsjæle, således at de på sigt kunne tænke sig at gå
ind i det beboerdemokratiske arbejde i afdelingerne.
Som det er nu, er det nemmere, at få ildsjælene til
at give et nap med i nærområdet end at få dem til at
melde sig ind i bestyrelsesarbejdet.
Der var indlæg fra Dansk Flygtningehjælp hvor der
på landsplan er ca. 7.500 frivillige, en skøn samling
af unge og ældre.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen

Fællesnævneren for disse personer er, at de
brænder for at hjælpe folk der virkelig har behov for
det.
Der var i dagens løb også samtale salon ved
bordene
over
emner
som
fremtidens
beboerdemokrati.
Lørdagen sluttede efter en god middag med Adam
og Noah kendt fra DR 2 og fra Facebook.
Søndagen startede med, at der blev taget
udgangspunkt i de almene beboere og hvad der skal
til for at skabe et godt ”bo miljø ”– der blev set på
det historiske og det nuværende og hvad der
kommer efterfølgende.
Der var indlæg om livet i betonen. Hvem skal bo i
de almene boliger?
Fremtidens almene boliger - hvordan skal de være?
Hvilke krav vil der være på disse boliger og
hvordan sikres vore løsninger over tid - så de er
holdbare både ved renovering og ved nybyggeri.
Formiddagen sluttede med, at 26 mennesker/
bøger fra Menneskebiblioteket kom på besøg.
Disse mennesker var en bog som vi kunne låne ca.
15-20 min. hver.
Disse mennesker havde hver deres diagnoser og vi
kunne så i den afsatte tid spørge ind til deres liv.
Ved vores bord havde vi besøg af:
1 person der var døvblind
1 person der var arbejdsløs
1 person der havde ADHD samt havde en diagnose
mere - nemlig Aspergers syndrom.
Dagene sluttede af med frokost.
Det var skønne og lærerige dage.

Repræsentantskabsmøde i DOA
Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg
Den 27. oktober havde DOA ( Den Overordnede
Antenneforening ) indkaldt til repræsentantskabsmøde i SAB`s lokaler på Bygtoften.
Formanden Tage Skott bød velkommen og gik
derefter over til dagsordenen.
Advokat Palle Niss blev valgt som dirigent, derefter
gik Tage Skott i gang med beretningen for 2015,
hvor han blandt andet nævnte, at der nu var
fiberkabel til Vollerup og Dybbøl.
Næste punkt var valg af samarbejdspartner og
fortalte Tage, at bestyrelsen igen havde valgt Stofa,
for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse
til 5 år afhængig af om Stofa kan levere den teknik
som DOA forlanger. Der var nogle spørgsmål fra
salen vedrørende signal levering fra antennestik i
væggen og fra en fiberbox - da nogle havde begge
dele, svaret var at signal fra vægdåsen var fra DOA
og fra fiberboxen var fra Stofa.
Næste punkt var aflæggelse af regnskab for 2015 Revisor Mogens Knudsen fremlagde regnskabet, som
viste et overskud, hvorefter regnskabet blev
godkendt.

Mogens Knudsen fremlagde også budgettet - dette
blev taget til efterretning.
Formanden
gennemgik
programafgift
for
programpakker - hvilket betød et lille fald i prisen for
pakke 2, hvilket er ca. kr. 100,- billigere pr. måned,
som Stofa forlanger ved de private medlemmer.
Der blev også nævnt, at der er 2 gratis pakker i
januar og august.
Så var der valg til bestyrelsen og her blev Jan
Radik fra SAB og Finn Marquarsen fra B42 genvalgt
og som suppleanter blev Benny Ketelsen, SAB og
Torben Sørensen, B42 valgt.
Som Revisor blev Mogens Knudsen valgt.
Afsluttende fortalte Tage Skott, at han og Bjarne
Baum Madsen, SAB ikke stiller op om et år til
bestyrelsen.
Tage Skott var dog villig til at tage et år mere hvis man ikke fandt en ny formand.
Tekst: Erling Jürgensen
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Messe i Augustenborg Hallerne.

Søbo deltog igen i år i messen Bolig - Mad - Design den 15.-16. oktober.
Der var rigtig mange besøgende og der var mange besøgende på SØBO`s stand, hvor der blev orienteret om
alle de boliger vi har og de nye vi får i de kommende år.
Særlig de nye boliger der skal bygges på Bülowsvej var der mange der gerne ville vide mere om, da de havde
hørt og læst om dem.
Der blev udleveret mange kataloger over de boliger som vi pt. har, samtidig fik SØBO mange nye medlemmer.

Der var også mange beboere fra SØBO, som kom forbi og fortalte om deres boliger, enkelte havde nogle
spørgsmål, de blev vejledt om hvor de skulle henvende sig.
Standen var bemandet med personale fra administrationen og fra organisationsbestyrelsen.
Foto: Annelise Lyngkilde og Erling Jürgensen.
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Tekst: Erling Jürgensen.

DET ÅRLIGE ERFA-MØDE MELLEM SØBO OG NAB DEN 3. NOV. 2016

I år var det SØBO, der var vært ved det årlige
fællesmøde. Denne gang i Beboerhuset på
Vesterkobbel, Sønderborg.
Organisationsbestyrelserne fra begge foreninger
samt forretningsførerne deltog.
Mødet havde en lille dagsorden på 5 punkter, og
første punkt var velkomst til forsamlingen, som
SØBO´s formand Annalise Lyngkilde stod for.
Alle deltagerne præsenterede sig efterfølgende.
Næste punkt handlede om helhedsplaner og
energirenoveringer.
Søbo´s forretningsfører Hans Peter Hollænder
orienterede om en tidligere helhedsplan på
Louisegade i Augustenborg.
Desuden om den store renovering i afd. 10 i 2014
på Orla Lehmannvej, og om 2 helhedsplaner for afd.
110. Højbo og Bakkebo samt afd. 114 Tandslet,
Lysabild log Skovby.
Afdelingssammenlægninger, som Landsbyggefonden ofte kræver i forbindelse med helhedsplaner,
blev indgående drøftet.
Erling Jürgensen og Anne Catrine Sørensen fortalte
om den store succes, det havde været med
afdelingssammenlægninger i deres afdelinger.

Udlejningssituationen blev der talt om, og hos Søbo
går det generelt godt, men p.t. har der været lidt
problemer i Lysabild.
Der blev foreslået forskellige løsninger.
Husdyrhold er altid et godt emne, og man var
enige om at fortsætte i samme spor som hidtil.
Lidt snak om økonomi i afdelingerne blev det også
til, men generelt kørte det fornuftigt.
Forretningsfører Jan Mortensen fra NAB fortalte om
en stor renoveringsplan for afd. 13 i Havnbjerg.
Med et stort flertal fra et beboermøde i afdelingen,
blev det vedtaget at renovere husene med ny facade,
ventilationsanlæg, nyt tag m.v. 2 boliger nedlægges,
da fundamentet ikke kan reddes.
Man forventer fysisk opstart af projektet primo
2018.
NAB´s formand, Børge Munksgaard fortalte om
andre og mindre afdelinger, der skal renoveres på
sigt afhængig af økonomien.
Udlejningssituationen er
begrænset tomgang p.t.

tilfredsstillende

med
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Delebiler blev drøftet. Jan Mortensen, NAB, fortalte
om 2 el-delebiler til NAB ( 3 afdelinger) og 2 biler til
Danbo, og begge boligforeninger finansierer
installation af ladestandere gennem dispositionsfonden.
NAB fremhæver, at bilerne kan have en fin
reklameværdi, da NAB´s logo bliver påsat bilerne.
Selve ladestanderne betales af Project Zero.
Hans Peter Hollænder, SØBO, fortalte, at der skal
holdes møde med 4 afdelingsbestyrelser på
Borgmester Andersens Vej, Friheds Alle, Orla
Lehmanns vej og Grundtvigs Allé om 2 delebiler.
Hvis det falder positivt ud, skal afdelingerne selv
finansiere installationen af ladestanderne.
Intranettet var ligeledes en del af mødet.
Annalise Lyngkilde (Søbo) orienterede om Søbo´s
tilgang til Domea, og om deres systemer for
afdelingsformændene, hvor beboerne kan følge
deres egen lejesag.
På
lidt
højere
niveauer
er
det
for
afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen,
hvor man blandt andet kan følge økonomien og flere
andre specifikke oplysninger.
Søbo har afholdt en lille kursus, hvor en
medarbejder fra Domea underviste lidt om
systemerne.
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Søren Weiss fra NAB fortalte at Dalbo - som de er
medlem af - snart vil tilbyde ydelser som er meget lig
ydelserne fra Domea.
Under øvrige forhold af almen interesse spurgte
Annalise Lyngkilde forsamlingen, om det var en ide
at fortrykke skabeloner, således det var lettere at
lave et referat fra et afdelingsmøde ?
NAB har tidligere prøvet noget lignende, men det
blev ingen succes.
Det kunne eventuelt være et emne til det
kommende kursus på Mommark Handelsskole i
januar.
Under alle omstændigheder skal det være valgfrit
for afdelingerne/referenterne.
Der blev diskuteret flere andre ting i forbindelse
med
det
interne
arbejde
i
de
enkelte
administrationer.
Igen var det et velbesøgt og vellykket møde, og i
2017 er det NAB, som skal lægge lokale til.
Datoen for næste møde er fastsat til torsdag, den
2. november 2017.
Tekst: Poul Erik Jørgensen.
Fotos: Erling Jürgensen.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
mandag den 21. november 2016, kl. 19.00
på Business College Syd
Tilstede: 64 medlemmer af repræsentantskabets i
alt 90 medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende:
Hans Peter Hollænder, Jesper Baun Schmidt og
Nina Frederiksen, Lene Bergmann, Jette Pørksen
Kristensen.
Repræsentantskabsmødet blev indledt med en
middag kl. 18.00.
Mødet startede kl. 19.00 og foregik i skolens
auditorie.

Bülowsvej 9 som Søbo overtog den 1.9.2016.
Ansøgning om nedrivningstilladelse er sendt
til kommunen, og tilladelse er givet.
Bestyrelsen er i færd med at gennemgå
foreningens målsætninger – reviderede
målsætninger
og
forretningsgange
offentliggøres løbende på hjemmesiden.
Nye Normal Vedtægter – der har været
nedsat et udvalg som har forestået arbejdet
omkring tilpasning af foreningens vedtægter
til de nye Normail Vedtægter.
Implementering af I-syn på Domeas Itplatform.
Mit Bestyrelses Login, hvor bestyrelserne har
adgang til alle oplysninger omkring
afdelingernes økonomi.
Kursus i brug af det nye tilbud blev afholdt
den 12.10.2016.
Fornyelse af den fælles boligsøgningsportal
for
Søbo,
Gråsten
og
Nordborg
Andelsboligforening.
Den nye side ”Syd Dansk Bolig” forventes at
gå i luften inden jul.
3. Evaluering af afdelingsmøder.
Stor interesse for møderne med 481 deltager
ved årets møder.
Møderne er blevet evalueret på et
organisationsbestyrelsesmøde og formandsmødet i oktober.
Flere har anmodet om bedre lydforhold i
forbindelse med afholdelse af møderne på
Danhostel i Sønderborg – etablering af
teleslynger i mødelokalerne kunne være en
mulighed.
Aktiviteter og vedligeholdelses arbejder der
blev besluttet på møderne vil blive
offentliggjort i Søbo Nyt.
Der har været afholdt introduktionsmøde for
nyvalgte den 01.11.2016.

Formand Annalise Lyngkilde bød velkommen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Hanne Petz blev foreslået og valgt.
2. Formanden orienterer om arbejdet i
den forløbne periode.
Annalise Lyngkilde orienterede bl.a. om
følgende:

Leif Truelsen afd. 109 – Meddelte, at han har
gjort indsigelse mod indkaldelsen til
afdelingsmødet i afd. 109.
Indsigelsen vedrørende frist for fremsendelse
af forslag blev efterfølgende rettet efter
aftale med det kommunale tilsyn.
Endvidere kommenterede Leif Truelsen de
medsendte bilag vedrørende aktiviteter og
arbejder i 2016 samt organisationsbestyrelsen manglende deltagelse i den
årlige gennemgang i afdelinger uden
bestyrelse.
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3. Overtagelse
Borgmester
Kollegiet og Parkkollegiet.

Dirigenten anmodede Leif Truelsen om at
stoppe sine udtalelser omkring forholdene i
egen afdeling, idet punktet omhandlede
evalueringen
af
alle
afdelingsmøder.
Dirigenten bad forsamlingen om en
tilkendegivelse omkring hendes beslutning og
forsamlingen bekræftede højlydt dirigenten i,
at de ikke ønskede at høre på Leif Truelsens
klager fra egen afdeling.
1. Kursus på Mommark Handelsskole den
28. januar 2017.
Hanne Petz oplyste, at invitationen vil blive
udsendt inden jul. Program for dagen er
planlagt
sammen
med
Nordborg
Andelsboligforening. Afdelingsmødet bliver
emnet på dette kursus hvor Preben
Jørgensen
fra
BL
vil
fortælle
om
mødeledelse/mødeteknik samt udvikling og
fornyelse
af
afdelingsmødet.
Kurset
henvender sig til afdelingsbestyrelser.
2. Byggeplaner på Bülowsvej.
Hans Peter Hollænder orienterede om
projektet på Bülowsvej og fremviste
visualiseringsbilleder, oversigtskort, facadeog plantegninger.
Miljøundersøgelser pågår i samarbejde med
Sønderborg
Kommune.
Lokalplan
for
grunden forventes færdig til juli 2017.
Poul Danior afd. 21, Jørgen Brodersen afd.
11, Jens Peder Nørgaard afd. 10 havde
spørgsmål til projektet som Hans Peter
Hollænder besvarede.
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Andersens

Hans Peter Hollænder orienterede om
tidsplanen
vedrørende
den
planlagte
overtagelse af kollegierne.
Vi forventer at ombygningen af kollegierne
kan påbegyndes medio 2018.
Byrådet har vedtaget, at kollegierne bliver
omdannet til almene boliger.
Vi
mangler
dog
en
udtalelse
fra
Landsbyggefonden inden byrådet endeligt
kan godkende omdannelsen.
Ombygningen af de eksisterende bygninger
vil ske i flere etaper.
4. Forslag til vedtægtsændringer. Se
vedlagte bilag.
Organisationsbestyrelsens
oplæg
til
ændringer er markeret med rødt. Ændringer
i teksten jævnfør ”Bekendtgørelse om
normalvedtægter for almen boligorganisation
med almene boligafdelinger” gældende fra
den 13.06.2016 er markeret med blåt.

Annalise Lyngkilde forklarer om baggrunden
for at revidere foreningens vedtægter.
Paragrafferne, hvor de nye ”Normal
vedtægter” eller organisationsbestyrelsen
lægger op til at der skal ske ændringer blev
gennemgået.
Organisationsbestyrelsen forslag til en anden
fordeling af antal repræsentanter i Kapitel 3
§5 stk. 2 Antal repræsentanter skabte en del
debat blandt de tilstedeværende repræsentanter.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde fortsat…

Bestyrelsens forslag tog udgangspunkt i, at
indflydelse skal følge med antallet af boliger,
her som forslag om, at for hver 25 boliger
giver det en repræsentant.
De nuværende regler favoriserer små
afdelinger på bekostning af de store.
Afd. 109 Leif Truelsen – ændringen betyder
en 20 % reduktion af beboerdemokratiet synes vi skal beholde det gamle system eller
ændre så de små afdelinger stadig kan have
2 repræsentanter.
Afd. 10 Jens Peder Nørgaard – med 2
repræsentanter op til 40 lejemål synes jeg
forslaget om 1 repræsentant til de mindste
afdelinger er for lidt.
Afd. 14 Nils Højsager-Jessen – væsentlig
begrænsning - hvis afd. 14 og andre mindre
afdelinger skal reduceres til 1 repræsentant.
Afd. 109 Heidi Jensen – 20 afdelinger mister
repræsentanter - 13 afdelinger forbliver
uændret - 4 får flere repræsentanter.
Afd. 2 Conny Hauge – alle afdelinger bør
som minimum have 2 repræsentanter.
Afd. 14 Flemming Egedal – lad os beholde
den nuværende fordeling.
Afd. 107 Marian Jakobsen – vi bliver
begrænset - når det kun er 1 repræsentant,
ingen at drøfte forholdene med hjemme i
afdelingen.
Afd. 106 Birger Persson – lad os beholde de
nuværende
antal
med
mindst
2
repræsentanter pr. afdeling
Formand Annalise Lyngkilde konstaterede
sammen med bestyrelsen, at repræsentantskabet ikke ønskede, at ændre antallet af
repræsentanter.

Afd. 9 Angelika Jepsen – burde forholdene i
§ 5 stk. 2 ikke sendes til afstemning.
Dirigenten anmodede repræsentanterne om
at tilkendegive deres stillingtagen ved
håndsoprækning.
Afstemningen viste, at et stort flertal blandt
repræsentanter ønskede at bevare den
nuværende
fordeling
og
antal
af
repræsentanter.
Afd. 109 Leif Truelsen – forslår, at vi holder
os til ” Normal Vedtægterne ” - især omkring
§ 10 stk. 3 vedrørende sammenlægning af
byggeafsnit.
Dirigenten sendte punktet til afstemning ved
håndsoprækning.
Flertallet ønskede at tilføje stk. 3 i § 10.
Forholdene omkring suppleanter blev drøftet.
Afd. 109 –
automatisk
nuværende
bestyrelsen

Leif Truelsen, suppleanter bliver
indkaldt ved forfald § 11 stk. 5
tekst ”suppleanter indkaldes, når
træffer beslutning herom.

Afd.
14
Nils
Højsager-Jessen
–
repræsentantskabet vælger 2 suppleanter §
6 nr.5.
Bør ændres til ”der vælges en 1. og 2.
suppleant”
Afd. 29 Ole Strøm og afd. 9 Lone Jepsen –
der bør ikke vælges personlige suppleanter
og vil det være muligt at suppleanten
deltager i organisationsbestyrelsesmøderne
som observant.
Dirigenten sendte ændringen til afstemning
ved håndsoprækning – tilføjelsen omkring 1.
og 2. suppleant blev godkendt.
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Ændringsforslaget blev sendt til afstemning –
ændringen blev godkendt.
Afd. 109 Leif Truelsen – Kunne ikke
acceptere, at punktet vedr. borgmester og
kommunalbestyrelse i §12 stk. 3 i Normal
Vedtægter ikke kommer med i de nye
vedtægter.
Afd. 109 Leif Truelsen – Fremkom med et
ændringsforslag
vedrørende
valg
af
repræsentanter for 2 år i stedet for 1 år.
Dirigenten sendte forslaget til afstemning –
ændringsforslaget blev nedstemt.
Afd. 14 Nils Højsager-Jessen - § 18 stk. 4 vil
gerne have mindst 25 % ændret til 1/4.
ændres også i § 14 stk. 7.
Annalise Lyngkilde – Søbo skal også
fremover revideres af en statsautoriseret
revisor § 20.
Afd. 2 - Lis Stolberg – En registreret revisor
kan det samme som en statsautoriseret.
Afd. 106 - Birger Persson – Søbo skal vælge
er revisor der kender den almene sektor.
Annalise Lyngkilde - Suppleanter deltager i
mødet, såfremt bestyrelsen mener det er
nødvendigt.

Afd. 109 - Leif Truelsen – Vi skal følge
Normal Vedtægterne og vælge en registreret
revisor.

Afd. 2 - Conny Hauge - Gode referater fra
bestyrelsesmøderne giver indblik.

Dirigenten sendte punktet til afstemning ved
håndsoprækning.

Afd. 14 - Nils Højsager-Jessen – Aktive
bestyrelsesmedlemmer er til mange møder i
forvejen, ønsker ikke at blive indkaldt til
mange møder i organisationsbestyrelsen,
fordi man er valgt som suppleant.

Flertallet stemte for at bevare teksten
omkring den statsautoriserede revisor. Leif
Truelsen stemte imod.

Afd. 151 – Anne Katrine Sørensen – Vi får
ikke nogen suppleanter når vi forlanger, at
de skal deltage i alle bestyrelsens møder.
Afd. 109 – Leif Truelsen – Teksten bør rettes
så der står valg af 1. og 2. suppleant.
Endvidere bør teksten i §11 stk. 4 og 5
ændres til 1. suppleant.
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Vedtægterne
vil
blive
tilrettet
af
administrationen og efterfølgende blive trykt
og udsendt til repræsentantskabet.
Annalise Lyngkilde takkede repræsentantskabet for et godt og konstruktivt møde med
stor spørgelyst.
Mødet sluttede kl. 21.30.

Gæsteværelser og Gildesale
i Boligforeningen SØBO.

Afdeling 00
Beboerhuset Vesterkobbel 36
Udlejes af administrationen
Afdeling 3
Gæsteværelse i kælderen under Friheds Alle 41
Kontaktperson: Bente Petersen, Friheds Alle 23 ST TV tlf. 74 42 02 95
Afdeling 10
Gæsteværelse i kælderen under Grundtvigs Alle 3
Gildesal i kælderen under Orla Lehmanns Vej 5
Kontaktperson: Helle Nielsen, Orla Lehmanns Vej 9 1. TV
Afdeling 11
Gæsteværelser i kælderen under blok 1,5, 7
Kontaktperson: Karin Jensen, Borgm. Andersens Vej 3 ST TH tlf. 74 43 62 41
Gildesal i kælderen under blok 5
Kontaktperson: Bitten Jensen, Borgm. Andersens Vej 13 I TH tlf. 29 67 54 79
Afdeling 12
Gildesal under Grundtvigs Alle 23-29
Gæsteværelser - 2 stk. under Grundtvigs Alle 27, 19, 11
Kontaktperson: Claus Hvid, Grundtvigs Alle 21 2. TH tlf. 23 71 38 94
Afdeling 20
Gæsteværelser 2 stk. på Ler-Bo og Dam-Bo
Kontaktperson: Aase Niemann, Dam-Bo 1 ST. 8, tlf. 28 78 03 30
Afdeling 21
Gæstelejlighed på Udsigten 4 ST
Kontaktperson: Lis Karup, Udsigten 2 I. dør 1 tlf. 73 40 43 40
Afdeling 25
Gæstelejlighed på Frederikparken 2 I dør 4
Kontaktperson: Preben Jensen, Frederikparken 1 ST dør 2 tlf. 30 28 64 57
Afdeling 28
Fælleslokale på Vøl-Bo
Udlejes af administrationen.
Afdeling 29
Gæstelejlighed
Kontaktperson: Anne-Grethe Smallpeice, Jagten 9 1. tlf. 22 40 43 23
Jette Schultz, Fregatten 8 ST, tlf. 20 67 21 46
Afdeling 108
Fælleshuset på Kavsløkke
Udlejes af administrationen
Afdeling 122
Kløverholm 29 festlokale + 2 gæsteværelser
Kontaktperson: Grethe Schultz, Kløverløkke 23, tlf. 52 50 72 79
Afdeling 151
Hofgården festlokale
Kontaktperson: Anna Hynding, Enghaven 3, tlf. 23 81 72 15
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