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På forsiden foto fra Boligmessen i Augustenborg
– se artikel i bladet på side 30.

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

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

Hjortevej 12
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 27 86 71

Hanne Petz

Bestyrelsesmedlem:

Anne Cathrine
Sørensen

Hertugtorvet 2
6440 Augustenborg
Tlf.: 27 92 51 13

Bestyrelsesmedlem:

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

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Grundtvigs Allé 5 II th.
6400 Sønderborg
Tlf.: 21 60 86 42

Kløvermarken 33
6440 Augustenborg
Tlf.: 29 37 93 35

Jens Peter Nørgaard
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Erling Jürgensen

Birger Persson

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Den forløbne periode har budt på mange opgaver, som
er blevet løst og flere er kommet.
Desværre måtte vi erkende, at der ikke kunne samles
politisk flertal for lokalplanen for Bülowsvej i den
eksisterende form. Vi arbejder derfor for at kunne bygge
på Steinar Meyland grunden efter den eksisterende
lokalplan og ryster posen m.h.t. forniklingsgrunden.
Sideløbende med dette arbejdes der med overtagelsen
af kollegierne, hvor vi snarest forventer at indsende skema
A - så byggeriet kan følge tidsplanen med igangsættelse til
efteråret - når det nye kollegie på havnen står færdig.
I forbindelse med arbejdet med lokalplanen gik det op
for mig at mange af vores ”byrødder” ikke ved ret meget
om hvad de almene boligforeninger er for en størrelse.
Så med udgangspunkt i en folder fra BL omkring
hvordan vi skaber værdi i Sønderborg kommune blev der
taget initiativ til et lille kursus for de kommende
”byrødder”.
Med stolthed kan jeg sige, at samtlige boligforeninger i
Sønderborg stod sammen og løftede opgaven med et 4
timers arrangement - hvor vi viste boligområder frem og
fortalte om vores rolle i Sønderborg kommune.
Arrangementet handlede ikke om at fremme den enkelte
boligforening men om vores fællesinteresser og
udfordringer. 14 politikere mødte op fordelt på 8 partier og
tilbagemeldingen var positiv med ønsket om flere møder.
Det ønske har vi tænkt os at opfylde, da vi gerne vil regnes for en medspiller som bliver hørt, når
udviklingen i Sønderborg skal drøftes og planlægges.
I lighed med tidligere år har organisationsbestyrelsen været repræsenteret ved samtlige afdelingsmøder,
og det har været en fornøjelse at kunne se at antallet af deltager i møderne er stigende. Dejligt og vel
mødt.
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 organisationsbestyrelsen 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 528 deltagere
forløb godt, og det er glædeligt,
at så mange møder op, får
indflydelse og støtter op omkring
beboerdemokratiet. Det er også
første gang, at over 500 er mødt
op alt i alt.
Vi har ligeledes haft et godt
ordinært
og
ekstraordinært
repræsentantskabsmøde her i
2017 med en god dialog mellem
organisationsbestyrelsen,
det
øvrige
repræsentantskab
og
administrationen.
Vort projekt på Bülowsvej i
Dybbøl fik en anden drejning end
vi havde regnet med for den
lokalplan, der kom i høring primo
2017 og som vi havde håbet
kunne godkendes til sommerferien
2017.
Der gik politik i sagen og visse
politikere valgte at lægge mere
vægt på de omkringboendes
protester end udsigten til at få et
tidssvarende byggeri, som der er
efterspørgsel efter, og som ville
højne
området
og
opfylde
kommunens egne ønsker til
byfortætning og blandede byer.
Vi kunne godt få lov til at
bygge vore punkthuse i 6 etager
på Stein & Maylandgrunden, men
kun 2 etager på Forniklingsgrunden. 2 etager kan man altid
bygge, og kommunen havde selv i
kommuneplanen lagt
op til
etagebyggeri i 6 etager !
Der er ingen tvivl om, at det for
visse personer også drejede sig
om, at der ikke skulle være
almene
boliger
på
Dybbøl
overhovedet.

Nu er kommunevalget heldigvis
overstået, og vi kan konstatere,
at, de der bakkede op om vor sag,
er på vindersiden og de, der var
de største modstander, er på
tabersiden.
Det skyldes sandsynligvis kun i
mindre grad denne sag, men er
nok et tegn på, at vælgerne
foretrækker politikere, der kan få
ting til at ske og ikke kun kritisere.
Imidlertid er der ikke noget, der
er så skidt, at det ikke er godt for
noget,
og
bestyrelsen
har
ræsonneret, at det nu gælder om
at holde på det sikre, og derfor
bliver byggeriet nu et traditionelt
byggeri i 2 og 4 etager, som
beskrevet i gældende lokalplan for
Stein og Mayland grunden, og vi
ser så tiden an for Forniklingsgrunden og muligvis kan denne
også blive solgt.
Den mulighed har repræsentantskabet åbnet op for på deres
møde i november 2017.
Vi skal i det nye år drøfte
tidsplan m.v. med Sønderborg
Kommune, men vi vil være i stand
til at starte op i løbet af
forholdsvis kort tid på Stein og
Maylandgrunden med ca. 54
boliger, når tiden skønnes moden.
Bülowsvej bliver så p.g.a.
denne forsinkelse ikke det næste
projekt, hvor vi kan tilbyde nye
boliger til indflytning.
Det
bliver
i
stedet
på
Borgmester Andersens Vej 43 –
(Borgmester Andersens kollegiet)
og Augustenborg Landevej 77 (Parkkollegiet).

Af Hans Peter Hollænder.
Vi forventer i alt 61 boliger klar til
indflytning omkring 1. maj 2019.
Se nærmere herom andetsteds i
bladet, hvor vi har plantegninger
m.v. over 28 rækkehuse på
Borgmester Andersens Vej og 11
rækkehuse og 22 lejligheder på
Parkkollegiet.
De 2 kollegier har besluttet at
blive
omdannet
til
almene
boligafdelinger i Boligforeningen
Søbo og hele omdannelsen og
ombygningen er et led i en
kollegieplan godkendt af Byrådet
med det nye Alssundkollegie på
havnen, som forventes at stå
færdig 1. oktober 2018, hvor vi
går i gang med ombygningen.
Forretningsfører og inspektør
holder allerede nu jævnlige møder
med forretningsfører og inspektør
for Kollegiernes Kontor for at sikre
den bedst mulige overgang.

Juleferie !
Boligforeningen SØBO holder lukket
i julen og nytåret fra torsdag
den 21. december kl. 17.00.
Vi åbner igen tirsdag den 2. jan. 2018.
Personalet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
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ORIENTERING
Forsikringsforhold.

Falck
Udlevering af nøgler
Nøgler deponeret hos Falck udleveres til
lejer efter aftale.
Kontakt Falck på tlf. nr. 23 67 57 43 for
aftale om nøgleudlevering.
Du skal oplyse Søbo’s abonnement nr. –
som er 17 43 58 56.

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.

Onlineservice til vore beboere i SØBO.
Som beboer hos Boligforeningen Søbo, kan du finde oplysninger vedrørende din næste
husleje, forbrug, kontaktinformationer og meget mere på www.soebo.dk.

Du finder dit brugernavn og kodeord på huslejeopkrævningen eller på din oversigt fra
betalingsservice.

Når du har logget på første gang vil du fremover kunne benytte Nem Id.
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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 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 – 29 og 102

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
N H Jespersen på telefon nr. 69 15 70 16 – se mere på bladets bagside.
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Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde
mandag den 20. november 2017 kl. 19.00
på Business College Syd.

Tilstede: 63 medlemmer af repræsentantskabets i
alt 91 medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende: Hans Peter
Hollænder, Jesper Baun Schmidt, Nina Frederiksen
og Lene Bergmann Andersen.
Mødet blev indledt med en middag kl. 18.00.
Repræsentantskabsmødet startede kl. 19.00 og
foregik i auditoriet.
Formand Annalise Lyngkilde bød velkommen og
præsenterede de øvrige bestyrelsesmedlemmer,
medarbejder fra administrationen samt redaktør på
Søbo Nyt - Poul Erik Mikkelsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Hanne Petz blev foreslået og valgt.

2. Formanden orienterer om arbejdet i
den forløbne periode.
Annalise Lyngkilde orienterede om:
Boligbyggeri på Bülowsvej :
Den nye lokalplan for Bülowsvej 6 og 9.
Bestyrelsens planer for boligbyggeri på
forniklingsgrunden er sat på standby.
Kursus for byrådsmedlemmer:
Annalise Lyngkilde gav en orientering om
afholdt arrangementet for de opstillede
partier til kommunalvalget.
Et 4 timers kursus
som samtlige
boligorganisationer i kommunen havde
planlagt sammen.
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Kurset ”Sammen skaber vi værdier”
indeholdt bl.a. en bustur til nogle af byens
almene boligafdelinger.
14 politikker fordelt på 8 partier mødte op.
Alle blev kørt i bus til blandt andet
Nørager/Søstjernevej for at få en rundtur i
det område som er udnævnt til Sønderborgs
Ghetto.
Boligorganisationerne ville gerne vise at
ordet Ghetto ikke er en retvisende
beskrivelse.
For at lande på Ghettolisten skal man
opfylde 3 af 5 målekriterier, og området
kommer på listen fordi der bor en stor andel
af beboere fra ikke vestlige lande, indkomstniveauet er ikke det højeste og mange har
ikke en uddannelse som rækker længere end
9. klasse.
Herefter gik turen til Grundvigsparken, for at
vise at mange gerne vil betale lidt mere i
husleje for at bo godt og have mange
faciliteter stillet til rådighed, for eksempel
motionsrum og svømmehal.
Kurset sluttede i Grundvigsparkens festsal
med indlæg fra SAB om den folder som BL
har fået lavet omkring Sønderborg under
overskriften ”Sådan skaber vi værdi”.
Den fortæller kort at 29 % af borgerne i
Sønderborg kommune bor alment.
Organisationerne køber ind for 100 mill. og i
2015 blev der udført renoveringer og
forbedringsarbejder for 200 mill. kr..
Endvidere beskæftiger boligorganisationerne
170 personer.
Hans Peter Hollænder fra Søbo fortalte om
nybyggeri, som der stadig er behov for.
Vi har for eksempel p.t. ingen ledige boliger.
Boligforeningerne på Nordals fortalte om
udfordringerne ved at skulle nedrenovere.
Til sidst var der spørgerunde og debat.
Udkommet var, at alle fik noget med hjem
og vores andel var, at man havde været
meget glad for arrangementet og gerne så
at det var en årlig begivenhed og ikke kun et
led i valgkampen.

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde fortsat…
Boligmessen:
Messen i weekenden den 14.-15. oktober var
atter en succes med stigende medlemstilgang i månederne efter.
Syddanskbolig.dk:
Den nye boligsøgningsportal som vi har
sammen med NAB og GAB fungerer godt.
Siden årsskiftet er GAB blevet administreret
af Salus.
I den forbindelse ønsker GAB at udtræde af
samarbejdet omkring Syddanskbolig.dk.
NAB og Søbo er dog enige om at fortsætte
samarbejdet.

2. Kursus for afdelingsbestyrelser på
Mommark Handelsskole den 27. jan.
2018.
Hanne Petz orienterede om arbejdet i
kursusudvalget.
Kurset vil foregå mellem kl. 9.00-15.00.
Invitationer udsendes inden jul.
Kursusudvalget planlægger en bustur rundt i
afdelingerne, forventer at sende invitationer
ud til foråret.
3. Byggeplaner på Bülowsvej.

Udlejnings situationen:
Alt udlejet i Søbo. En bolig ledig hos Sydals
Ældreboliger.
”Min side”
Egen it-platform hos Domea har medført, at
login på ”Min side” nu foregår på
www.soebo.dk.
Fremover vil man kunne logge på med
NemId der lige er blevet installeret på siden.
Spørgsmål til formandens orientering:
Afd. 3 – Christina Hummelsberger – Vil det
være muligt at uddanne nogle superbrugere
til ”Min side”.
Annalise Lyngkilde svarede - Det kunne
sagtens være en ide. Kursus er også en
mulighed.
Til slut takkede formanden bestyrelsen,
repræsentantskabet for at værne om
Boligforeningen Søbo samt personalet for
deres gode arbejde.
1. Evaluering af afdelingsmøderne.

Bestyrelsen
har
evalueret
møderne.
Fremmødet var større end sidste år.
Annalise Lyngkilde takkede de bestyrelsesmedlemmer der havde valgt selv at
fremlægge afdelingens budget.
Afd. 11 – Jørgen Brodersen - positivt møde
med mange deltagere - vil gerne rose
inspektøren for sin medvirken.
Afd. 3 – Christina Hummelsberger –
samarbejder godt med de omkringliggende
afdelingsbestyrelser.
Afd. 11 var enig i denne oplysning.

Forretningsfører Hans Peter Hollænder
orienterede om de kommende byggeprojekter.
4. Overtagelse af Borgmester Andersens
Kollegiet og Parkkollegiet.
Forretningsfører Hans Peter Hollænder
orienterede om ombygning af kollegierne og
viste plancher med plantegninger fra Zeni
Arkitekterne.
Skema A fremsendes til kommunen i starten
af 2018.
5. Fornyet bemyndigelse:
a. Bemyndigelse til grundkøb og
ejendomskøb/ejendomsovertagelse

Formand Annalise Lyngkilde fremlagde
bestyrelsens bevæggrunde til en fornyet
bemyndigelse.
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Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde fortsat…
Afd. 8 – Jørgen Schmidt – skal det være en
enig bestyrelse der beslutter et eventuelt
køb.
Annalise
Lyngkilde:
Normalt
er
bestyrelsesmedlemmerne enige, men ellers
vil det være flertallet der bestemmer.

Afd. 3 Christina Hummelsberger – meddelte
at foreningen har en demokratisk valgt
bestyrelse, som repræsentantskabet bør
have tillid til.
Afd. 21 Poul Danior – vil bestyrelsen sælge
grunden til mindsteprisen. Bør det ikke være
til den højst bydende.
Afd. 2 – Conny Hauge – udtrykte bekymring
omkring foreningens årlige udgift på omkring
-kr. 300,000,- til ejendomsskatten for Steinar
Meyland grunden.

Afd. 2 – Conny Hauge – er bekymret hvis
bestyrelsen vil bruge bemyndigelsen til flere
grundkøb.
Annalise
Lyngkilde:
Bestyrelsen
vil
selvfølgelig kun købe såfremt det er
forsvarligt.
Dirigenten sendte forslaget til afstemning.
Bemyndigelsen blev godkendt.
a. Særskilt bemyndigelse til eventuelt
salg af den ene eller begge grunde
på Bülowsvej for en mindstepris,
der som minimum dækker påløbne
omkostninger.
Annalise Lyngkilde oplyste, at bemyndigelsen
udelukket er beregnet til Bülowsvej.
Såfremt det bliver nødvendigt med at sælge
en af grundene vil bestyrelsen gerne have
repræsentantskabets bemyndigelse.
Et eventuelt salg vil kun ske såfremt
foreningen ikke lider tab.
Afd. 14 – Nils Højsager-Jessen – Vil gerne
have præciseret om bestyrelsen ønsker
bemyndigelse til salg af begge grunde eller
kun grunden fra Sønderborg Fornikling.
Hans Peter Hollænder meddelte, at
bemyndigelsen gælder begge grunde og
orienterede derefter om forureningens
graden på grunden.
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Hans Peter oplyste, at udgiften vil blive
indregnet i de kommende byggeudgifter.
Annalise Lyngkilde - Prisen skal som
minimum dække udgifterne.
Hvis det nogensinde skulle blive nødvendigt
at sælge en grund med tab vil
repræsentantskabet skulle tage stilling til
dette.
Dirigenten sendte forslaget til afstemning.
Bemyndigelsen blev godkendt.
1. Eventuelt.
Intet under dette punkt.
Annalise Lyngkilde takkede repræsentantskabet for
et godt og konstruktivt møde der sluttede kl. 20.50.

Oversigt over budgetterede huslejestigninger/fald fra 2017 til 2018.
Pris i kr. pr. m2:
Afdeling:
2017
2018
1
Sdr. Landevej 41 - 57
583,83
596,62
2
Sdr. Landevej 44 - 106
540,36
566,02
3
Friheds Allé
618,17
618,17
6
Helgolandsgade/Arnkilgade
588,72
599,91
8
Ørstedsgade/Tandsbjerg
608,87
613,93
9
Ringgade
545,52
545,52
10
Orla Lehmannsvej/Grundtvigs Allé
623,61
623,61
11
Borgm. Andersens Vej
477,11
485,79
12
Grundtvigs Allé
548,95
565,70
14
Skovkrogen
567,02
567,02
15
Hjortevej/Stationsvej
653,94
653,94
16
Vesterkobbel
740,82
740,82
19
Skt. Jørgens Bjerg/Kirkegade
666,81
713,75
20
Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade 2A
852,73
818,45
21
Udsigten/Bosager 13
763,02
773,25
23
Lavbrinkevej
446,47
422,27
25
Frederikparken 1-7 & 2-6
588,00
588,00
26
Frederikparken 8-10 & 9-13
684,80
684,80
28
Vøl-Bo
815,82
815,82
29
Fregatten, Jagten, Galeasen
758,85
773,50
32
Damgade
794,19
814,44
102
Louisegade 2-32
608,69
608,69
106
Kløvermarken 1-63
599,10
599,10
107
Tjørnebakken 1-22
672,06
691,61
108
Kavsløkke 1-99
682,03
682,03
109
Æblehegnet 1-23 og 2-72
613,40
613,40
110
Bakkebo 1-12, Højbo 1-20
847,70
847,70
114
Mølvang, Tandsbusk og Midthave
761,89
761,89
119
Tinggården 1-19
751,93
714,41
122
Kløverholm og Kløverlykke
701,80
701,80
124
Askerøj
810,81
810,81
125
Louisegade 1 A-K
982,40
982,40
128
Ærøvej 1-13 og Svinget 11-33
763,88
769,38
130
Fredsskovvej og Ringridervænget
718,56
704,98
131
Kløverlykke 8-54
803,14
803,14
151
Byhusene, Parkgade, Kettingvej, Hofgården
667,37
644,54
I afdeling 2 er arealerne ændret pga. ombygningen Grundtvigs Allé 100 C.

Stigning / Fald:
i%
kr. pr. m2
2,19%
12,79
4,75%
25,67
0,00%
0,00
1,90%
11,19
0,83%
5,05
0,00%
0,00
0,00%
0,00
1,82%
8,68
3,05%
16,74
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
7,04%
46,94
-4,02%
-34,28
1,34%
10,22
-5,42%
-24,20
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
1,93%
14,65
2,55%
20,25
0,00%
0,00
0,00%
0,00
2,91%
19,56
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
-4,99%
-37,52
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,72%
5,50
-1,89%
-13,58
0,00%
0,00
-3,42%
-22,82

Afdeling 6 har fået installeret vandmålere pr. 1/1-2017 og boliglejen er derfor nedsat.
I afdeling 19 er boligarealet er forøget pga. ændringer i BBR.
I afdeling 102 boligarealet er forøget pga. ændringer i BBR.
Afdeling 109 - stigning i boligleje september 2017 pga. nye emhætter m.v.
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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
Hoveddøre lakeres.
Nye plader på miljøskur.

Afdeling 2.
Sdr. Landevej 44-106
Undersøge pris på kældervinduer.

Afdeling 3.
Friheds Allé 13-43
Beplantning bag Friheds Allé beskæres grundigt (aftal nærmere med Gartner)
Grøn plet mellem nr. 31 og 33 friskes op (aftal nærmere med Gartner)

Afdeling 6.
Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12-14
Vask af altaner skal foregå i maj.
Maling af isolerede lofter i kælder.
Net under udhæng (Svaler).
Indretning af fællesrum i kælder såfremt brandtilsyn kan godkende dette.
Afdeling 8.
Tandsbjerg 2-8 og Ørstedgade 75-131
Maling af sternbrædder og spær ender.

Afdeling 9.
Ringgade 240- 270
Etablering af sti op mod garager.
Div. anlægsarbejder ifølge tilbud fra Frank S.
Ny belysning/lamper i afdelingen.
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 10.
Orla Lehmannsvej 1-5 og Grundtvigs Allé 1-13
Udskiftning af komfurer (Induktion) - Opgange males
Håndlister skiftes - Ekstra lys ved arbejdspladser i vaskeri og strygerum
Hobbyrum ombygges til Motionsrum
De ønsker skilte vedrørende henstilling af ting i opgange m.v.
Afdeling 11.
Borgmester Andersens Vej 1-39
LED belysning i carport. - Maling af stern på carporte anlæg dog ikke nr. 13-20.
Rensning af aftrækskanaler.
Opsætning af overvågningskameraer ved carportanlæg.
Udskiftning af entredøre og nyt låsesystem.
Afdeling 12.
Grundtvigs Allé 7-29
Maling af sternbrædder.
Nedskæring af det inderste hegn langs cykelsti og nedskæring af de store træer mod
kollegiet.
Nedlæggelse af legeplads mod kollegiet - Opførelse af bålhytte.
Afdeling 14.
Skovkrogen 1-20
Der udleveres maling til Stern - beboerne udfører.

Afdeling 15.
Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F
Maling af carportanlæg på Hjortevej + 3 skure på sydsiden.

Afdeling 16.
Vesterkobbel 1-56
Tage mod nord og øst behandles for alger.

Afdeling 19.
Kirkegade 5 og Sankt Jørgens Bjerg 1-5-9
Udskiftning af trævinduer mod Sankt Jørgens Bjerg
Male opgange, Sankt Jørgens Bjerg 9 og Kirkegade 5
Afdeling 20.
Dam-Bo, Ler-Bo og Damgade
Gæstetoilet - Algerens af tag på Ler-Bo.
Maling af facader på svalegang efter reparation - Udskiftning af lamper på adgangsveje.
Hovedrengøring af Aula på Dam-Bo og trappehuse på Ler-Bo + gæsteværelser.
Undersøge behov for plads til el-scootere/køretøjer.
Afdeling 21.
Udsigten 2-6
Udskiftning af forbrugsmålere - Maling af trævinduer og døre mod nord samt maling af
udvendige altanplader på Bosagergården 13.
Udskiftning af masseplade komfurer til glaskeramiske komfurer.
Etablering af emhætter i 1-vær. lejligheder.
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 23.
Lavbrinkevej 11-45
Intet.

Afdeling 25.
Frederikparken 1-7 og 2-6
Der arbejdes videre med sammenbygning af Cykelskur og Carport - bruges som Miljøstation
Udskiftning af Postkasseanlæg
Udskifte 1 gynge og klatrevæg - gynge ved boldbane nedlægges
Afdeling 26.
Frederikparken 8-13
Bestilling af fælles vinduesvask.

Afdeling 28.
Vøl-Bo
Smøre og justere døre og vinduer
Male cykelskur
Belysning ved hovedindgang/miljøstation
Afdeling 29.
Fregatten, Jagten og Galeasen
Højtvoksende buske ved Fregatten og Jagten fjernes og der plantes - Roser i stedet.
Genopsætning af klistermærker med cykling forbudt
Afdeling 32.
Damgade 34-42
Beskæring af buskads, plantning af Spirea, Jasmin og Syren.
Opgravning af rødder/jordflytning.
Lukning af gavle på de 2 sidste carporte såfremt lejer ønsker dette.
Lys på parkeringsareal skal være tændt fra 6.00 – 00.30.
Afdeling 102.
Louisegade 2-32
Kloak separering forventes opstartet i 2018.
Udskiftning af gummifuger 18-32.
Fjernelse af hækken bag ved den midterste blok og plantning af potentilla hæk.
Service på udsugning.
Tørrerum mølle monteres kontakt med tidsinterval.
Afdeling 106.
Kløvermarken 1-63
Renovering af plankeværk (Udbud?).
Skilt på Legeplads (8-22).
Afrensning af tage - Maling af carporte.
Etablering af P-pladser.
Afdeling 107.
Tjørnebakken 1-22
Udskiftning af alle badmøbler
Reducering af gartneropgaver (arbejdes sammen med afd. bestyrelse herom)
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Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 108.
Kavsløkke 1-99
Opsætning af skilt ved nr. 99.
Ombygning af beboerhus til beboelse.
Udskiftning af gummifuger nr. 33-73 - dog ikke terrassedøre.
Afdeling 109.
Æblehegnet 1-23 og 2-72
Maling af carporte samt sternbrædder - Algebehandling af tage - Gennemgang af indkørsler
og omlægning - efter behov. Udskiftning af gummifuge i bruseniche - efter behov.
3 opgange til stien ændres til dobbelt breddemed fliser. Areal overfor nr. 60 ændres til
græsplæne - Sten rykkes ud mod vejen - Hække ved det grønne område ved nr. 48 fjernes
- Buske ved den tidligere legeplads ryddes og der sås græs.
Afdeling 110.
Højbo 1-20 og Bakkebo 1-12
Udskiftning af gasfyre på Højbo til luft/vand varmepumper og montering af luft/Luft
varmepumper på Bakkebo.
Afdeling 114.
Mølvang 1-23, Tandsbusk 53A-59C og Midthave 2-24
Etablering af yderligere belysning på Midthave parkeringsplads.

Afdeling 119.
Tinggården 1-19
Slibe trapper og repos i vognport og hovedbygning
Afdeling 122.
Kløverholm 1-38 - Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29
Intet.

Afdeling 124.
Askerøj
Slibning og lakering af trappe fra kælder-/stueplan
Svejsning af linoleumsgulv mellem nr. 19-21.
Fugning mellem linoleum og væg (ved elevator).
Rengøring af lysskakt og vindue (2 stk.)
Afdeling 125.
Louisegade 1 A-K
Intet.

Afdeling 128.
Ærøvej 1-23 og Svinget 11-33
Etablering af varmepumpe som supplement til nuværende naturgaskedel.

25

Efterårets mange afdelingsmøder fortsat…..
Afdeling 130.
Ringridervænget og Fredsskovvej
Intet.

Afdeling 131.
Kløverlykke 8-54
Udskiftning af træstolper i carport til galvaniseret jern stolper.
Udskiftning af 8 emhætter.
Tjekke græsplæne ved nr. 50 - bliver ikke slået af gartner.
Afdeling 151.
Hofgården 1-19 og 2-18, Hertugtorvet, Enghaven, Parkgade 1-11 og Kettingvej 28-38
Kloak Separation - Parkgade & Kettingvej
Arkitekthjælp Parkgade & Kettingvej
Udskiftning af Genvex til emhætter

Alle de vedtagne arbejder skal være afsluttet senest 1. september 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationsmøde for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Torsdag den 12. oktober 2017 var de nye
afdelingsbestyrelsesmedlemmer inviteret til informationsmøde på Søbo`s kontor på Sundsmarkvej .
Der var mødt 12 nye bestyrelsesmedlemmer op fra fra
de forskellige afdelinger i Søbo og fra administrationen
Nina Frederiksen og Hans Peter Hollænder og fra
organisationsbestyrelsen Erling Jürgensen.

Tekst og foto: Erling Jürgensen.

26

De enkelte deltagere præsenterede sig, hvorefter Nina
Frederiksen og Hans Peter Hollænder begyndte at
fortælle op opbygningen og arbejdet i en boligforening
og hvad bestyrelsesmedlemmers opgave indebærer.
Der var en ivrig spørgelyst, så Nina og Hans Peter
svarede på de mange forskellige spørgsmål.

Efter et par timer blev der ønsket held og lykke med
arbejdet i afdelingsbestyrelsen og tak for fremmødet.

Formandsmøde i SØBO den 24. oktober 2017
Der blev den 24. oktober afholdt møde for
afdelingsformænd i fælleshuset på Vesterkobbel.
Flot fremmøde.
Vi startede efter velkomst ved Annalise Lyngkilde,
med at tage en runde om bordet, hvor man fortalte,
hvad man hed og hvilken afdeling man kom fra.
Derefter var der lidt godt til ganen - skøn mad fra
Det grønne køkken.
Efter mad og smøg pause til dem der havde brug
for det startede vi på aftenens program.

1. Generel orientering fra administrationen.
Der lå foldere på bordet fra BL ”Sådan skaber vi
værdi”
En folder lavet af BL til alle kommuner i landet.
Der var møde og rundgang /kørsel hvor der var
repræsentanter fra alle boligforeninger i
området samt deltagelse af 14 politikere fra 8
partier, flot deltagelse.
Det er vigtigt med god dialog til politikerne, da
29 % af alle danskere bor alment.
Rundgangen gik til Nørager og det tidligere
Kærhaven.
Der blev fortalt politikerne om nybyggeri især i
Sønderborg og ned renovering på Nordals hvor
der desværre rives boligblokke ned og bygges
rækkehuse i stedet for
Det var dejligt at alle repræsentanter stod
sammen og ikke profilerede deres egen
boligforening
Der var samspil.
Fra maj måned næste år kommer der nye tiltag
via vor” persondatalov” - fra sidst i maj må der
ikke længere gemmes personsager ud over dem
som er i brug.
Der kommer et nyt projekt ”Happy” - et nyt
energitiltag.
Der er kommet 1 ny afdelingsbestyrelse velkommen til.
2. Evaluering af afdelingsmøder.
Der var en god dialog omkring dette emne.

3. Budget 2018.
Der var flere afdelinger der havde fået en lille
huslejeforhøjelse.
Nogle afdelinger havde den samme.
Og nogle få afdelinger fik en husleje
nedsættelse.

4. Orientering vedrørende Kollegierne og
Bülowsvej.
Vi fik en god orientering om hvad planerne er
med Bülowsvej og de 2 kollegier - som vi
overtager i oktober 2018.
Der bliver henholdsvis 31 og 28 boliger på de
tidligere kollegier.
De bliver 2 selvstændige afdelinger og de bliver
måske på sigt en del af de omliggende
afdelinger.
På Bülowsvej bliver der i første omgang kun
bygget på Steiner- Mailand grunden, da der på
denne grund foreligger lokal plan som ikke kan
bestrides.
Hvad
der
senere
skal
ske
med
forniklingsgrunden er endnu uvist.

5. Eventuelt.
Referat fra afdelingsmøderne er den 24.10.
blevet lagt på vores hjemmesideVi vil med den nye huslejeopkrævning modtage
nyt login til Søbo og Domea.
Spørgelysten var stor.
Godt møde.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen
Fotos: Erling Jürgensen
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Affaldssortering med mere.

I organisationsbestyrelsen har vi på mødet i oktober talt meget om, at vi som beboere i de forskellige
afdelinger kan blive bedre til at sortere vores affald.
Der sker flere gange om måneden at der enten ikke bliver tømt containere eller at der er sedler på fra
renovationsselskabet.
Hver gang der enten ikke tømmes eller sættes mærke på koster det 250 kr. - Det bliver til mange penge om
året.
I mange afdelinger er der heller ikke ”storskrald” - det er beboerne som selv skal bortskaffe effekterne.
Som beboer i vore afdelinger bør der tænkes over - hvordan afdelingen bruger pengene.
Jeg personlig synes, at det er sjovere, at de penge som nu bruges til bøder kan bruges på andet – for
eksempel en fest for beboerne i sommerhalvåret eller anden aktivitet i afdelingen.
I sidste ende kan det ende med huslejeforhøjelse - det synes jeg personligt ville være rigtig kedeligt.
Kan vi hjælpe hinanden - så vi sammen kan bruge pengene på noget sjovt og ikke til bøder.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen.

Nye fjernvarmerør i afdeling 15 – Hjortevej / Stationsvej

Afdeling 15 Hjortevej / Stationsvej har på
Stationsvej haft besøg af Sønderborg Fjernvarme,
som i løbet af sommeren har udskiftet fjernvarme
rør, der var blevet utætte.
Tekst og fotos: Erling Jürgensen.
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Masser af aktivitet i afdeling 23 – Lavbrinkevej

Nye hække.
Ved fælles hjælp fjernes gamle
hække og nye plantes.

Loppemarked – ikke mindre end
10 beboere mødte op med ting de
havde fundet frem fra gemmerne
og der blev pruttet om priserne på
livet løs.
Gadefest – med masser af
deltagere, der hyggede sig med
en snak over bordene.

Tekst og fotos leveret af
Flemming Christoffersen
Lavbrinkevej 34
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Messe i Augustenborg Hallerne.
Den 14. og 15. oktober deltog Søbo på messen i
Augustenborg Hallerne. Der var mange mennesker
på messen – ifølge messearrangøren var der ca.
16.000 besøgende.
På boligforeningen Søbo’s stand var der stor
interesse for de nye boliger - som Søbo overtager
næste år og bygger om.
Det drejer sig Park kollegiet på Augustenborg
Landevej og kollegiet på Borgmester Andersens Vej,
hvor der bliver en del rækkehuse i forskellige
størrelser.

Der var også mange af Søbo’s nuværende beboere
der besøgte standen og fik en snak om deres boliger.
Søbo fik også en del nye medlemmer som godt
kunne tænke sig en bolig.
Der var nok at se til for personalet fra
administrationen og organisationsbestyrelsen og der
var enighed om, at det havde været en god messe.
Fotos og tekst: Erling Jürgensen.
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Sådan skaber vi værdi.
4 timer brugte repræsentanter for kommunens
boligforeninger og 14 byrådskandidater sammen
mandag eftermiddag på en bustur, indlæg og debat.
Umiddelbart en seance, der måske kunne tage
pusten fra nogen, men med udgangspunkt i
information
og
statistik,
fysisk
besigtigelse,
fortællinger fra mange i de forskellige boligforeninger
og spørgsmål og debat mellem politikere og
boligforeningsfolk blev det til en god dag for alle.

Det betyder f.eks. at en udlænding, der læser til
Ph. D. på universitetet kan tælle uddannelsesmæssigt som en med en folkeskoleuddannelse.
Kriminalitet er ikke et kriterie, der har haft
betydning i Sønderborg i modsætning til, hvad
mange tror.
Nørager giver indtryk af, at trænge lidt til
renovering, men at området er på ghettolisten, kan
gøre det nemmere at få penge fra Landsbyggefonden
hertil.
Søstjernevej m.fl. er pænt renoveret.
De af kommunen gennemførte tiltag for børn og
unge, herunder Fristedet for 9-14 årige og En God
Omvej - et grønt område med gode udfoldelsesmuligheder var for flere en positiv oplevelse og
gav indtryk af, at der er taget hånd om meget og
gjort en del for at det skal være rart og trygt at være
i området.
Næste stop på turen var Grundtvigsparken - 106
rækkehuse, hvor de sidste huse blev færdigbygget i
2015.

Annalise Lyngkilde, formanden for Søbo, bød på
vegne af det panel af boligforeningsformænd, der
havde arrangeret turen, velkommen i en bus, der
kørte til Nørager og Søstjernevej m.fl. (det tidligere
Kærhaven), store etagebebyggelser fra 60´erne og
70´erne.
Før ankomsten fortalte direktør Jimmi Poulsen,
SAB, nærmere om de udfordringer, der er i
boligområdet og ved ankomsten tog 2 boligsociale
medarbejdere over.

De kunne blandt andet fortælle, at boligområdet er
kommet på ghettolisten ved at opfylde 3 af 5
kriterier, herunder mange af anden etnisk herkomst,
mange uden for arbejdsmarkedet og mange, der
alene har en folkeskoleuddannelse eller en ikke
anerkendt uddannelse (det kan så godt være at folk
har en anden uddannelse fra deres hjemland).

Her tog direktør Mikael K. Jensen, B42 over, viste
rundt og fortalte.
Boligområdet er meget populært og har i
modsætning til Nørager/Søstjernevej m.fl. lange
ventelister.
Materialerne er langt hen ad vejen vedligeholdelsesfrie og der er lagt vægt på bæredygtighed, bl.a.
med mange solceller i området.
Byggeriet har haft visse udfordringer, bl.a. med
undergrunden, da der tidligere har været
lossepladsen på grunden, men det er alligevel
lykkedes at holde den årlige leje på 740 kr. pr. m2,
ikke meget mere end i visse ældre boligafdelinger.
Der er endvidere blevet råd til en lille svømmehal
og et fælleslokaler i forbindelse hermed.
Grundtvigsparken er et eksempel på, at det er
næsten lige så billigt at bygge nyt som at renovere.
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Sådan skaber vi værdi fortsat…
I Grundtvigsparkens gildesal var der kaffe og
brødtorte efterfulgt af forskellige indlæg skarpt styret
af forretningsfører Jan Mortensen fra NAB, der var
dirigent.
Først blev der vist en lille tegnefilm, der fortalte
generelt om almene boliger og beboerdemokratiet
især.
Jimmi Poulsen fortalte om de almene boligers
betydning i kommunen.
De almene boliger udgør 29 % af husstandene i
kommunen, foretog indkøb for 100 mio.kr. i 2015 og
beskæftiger ca. 170 personer.
I 2015 udførte de almene boliger renoveringer for
200 mio.kr. Energiforbedringer udgør heraf typisk 25
% og tilgængelighed typisk 15 %.

Niels Peder Pedersen, forretningsfører Danbo,
fortalte om nedrenoveringer på Nordals, og om
hvordan Danbo er gået fra at have ca. 1700 boliger
til, når nedrivningerne er tilendebragt vil være nede
på ca. 900 boliger.
Nedrenoveringerne
er
med
til
at
øge
tilgængeligheden for ældre ved at der opføres
rækkehuse i et plan i stedet for etageboliger og gør,
at det ser pænt og beboet ud på Nordals til trods for
faldende befolkningstal.

Hans Peter Hollænder fortalte om nybyggeri,
herunder hvordan sammenhængen er mellem
nedrivning og nybyggeri, idet det vigtigste er, til
stadighed at kunne leve op til efterspørgslen.
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Det er vigtigt for boligforeningerne at have noget
nyt at tilbyde og det er også vigtigt for kommunen,
at der bygges nye almene boliger af hensyn til
vækst, tilgængelighed, bæredygtighed, byudviklingen, dynamikken på boligmarkedet, og for at der
er boliger til tilflyttere, der ikke ønsker at investere i
et hus.
Endvidere er blandede boligområder, d.v.s. hvor
der både er privat og alment byggeri at foretrække af
byplanmæssige og sociale årsager.
Finansieringen af almene boliger indebærer en
grundkapital fra kommunen på p.t. 10 %, en
procentsats som fra 2019 forventes at stige til mindst
14 %.
Niels Møller, forretningsfører Kollegiernes Kontor,
fortalte om kollegierne generelt, om kollegiernes rolle
og om det nye havnekollegie specielt.
Der er ikke behov for flere kollegieboliger, men for
at de er mere opdaterede.
Så når det nye havnekollegie forhåbentligt står klar
1. oktober 2018 med 150 nye ungdomsboliger,
overgår Parkkollegiet og Borgmester Andersenskollegiet til at være almene boligafdelinger i
Boligforeningen Søbo og ombygges til langt færre
almene familieboliger.
Alle indlægsholdere blev stramt styret af
dirigenten, så der var en time til debat og spørgsmål,
som hurtigt blev fyldt.
Der var mange gode spørgsmål og politiske
tilkendegivelser, og det hele foregik i en behagelig
atmosfære.
Her er gengivet et udpluk.
Preben Storm, Socialdemokratiet, spurgte til,
hvordan det så ud med efterspørgslen og
mulighederne for at leve op til denne.
En runde blandt foreningerne i specielt Sønderborg
by afslørede forskelligheder foreningerne imellem.
SAB har afdelinger med rækkehuse med lange
ventetider men også etagebyggeri som det
besigtigede Nørager/Søstjernevej m.fl., hvor der ikke
er mange på venteliste.
Det ser bedre ud med etagebyggeri opført i
mursten.
B42 må hver dag afvise henvendelser fra 8-10
interesserede om boliger i Sønderborg by.
Søbo afviser også dagligt interesserede til boliger i
Sønderborg by, men ikke så mange som B42.
Jo længere man kommer væk fra centrum, jo
kortere bliver ventelisterne, der f.eks. ikke er så
lange i Augustenborg.
NAB kører med enkelte boliger 4-5 i tomgang, men
er også glad for at kunne tilbyde en bolig, når folk
henvender sig.
Den største tomgang er i Danbo, men den
forventes dog afhjulpet med de planlagte tiltag.

Sådan skaber vi værdi fortsat…
Preben Storm mente, at det kunne være
hensigtsmæssigt at få vedtaget noget byggeri inden
grundkapitalen evt. ville stige i 2019.
Der var lidt diskussion om, hvor vidt man kan styre
efterspørgslen, når der er så stor efterspørgsel efter
boliger i Sønderborg by, og om øget bosætning i
Sønderborg by vil medvirke til mindre efterspørgsel
på landet.
Erik Lorenzen, Fælleslisten, nævnte dette.
Den klare melding fra boligforeningerne, som har
boliger begge steder i dag, var, at hvis ikke
boligforeningerne bygger centralt i byen, så kommer
der andre, der gør det, eller også taber Sønderborg
terræn f.eks. i forhold til Aabenraa by, da der er en
klar tendens både på landsplan og lokalt, at der sker
en vis tilflytning fra land til by.

Da der ikke er lang tid til valget, spurgte Erik
Lorenzen lidt til boligforeningernes ”julegaveønsker”.
Der var fra flere foreninger ønske om yderligere
nybyggeri og klare meldinger m.h.t. hvor og hvor
meget der evt. skal bygges i årene fremover.

Vivian Engelbrecht, formand SAB, efterlyste større
klarhed herover.
Der var også ønske om fortsat opbakning til de
planlagte tiltag på Nordals og til kollegieplanerne.

Niels Ole Bennedsen, socialudvalgsformand,
Socialdemokratiet, spurgte til, i hvor høj grad
kommunen brugte anvisningsretten, og om det er
meget eller lidt i forhold til i andre kommuner.
Jimmi Poulsen og Mikael K. Jensen kunne oplyse,
at kommunen kun i begrænset omfang bruger deres
anvisningsret, og at boligforeningerne faktisk har
udtrykt
interesse
for,
at
få
spredt
flygtninge/indvandrere mere end det sker p.t.

Stefan Nydal, Dansk Folkeparti, gjorde opmærksom
på, at de havde et stort ønske om en større
spredning og dermed brug af den kommunale
anvisningsret.

Frode Sørensen, formand for Teknik og Miljø,
Socialdemokratiet nævnte forskellige muligheder,
som det ser ud p.t. i byen, og støttede op om Søbos
planer om byggeri på den del af Bülowsvej som er
lokalplanlagt og købt i tillid til eksisterende lokalplan.
Bruno Clausen, Alsisk Parti, mente, at der kunne
bygges boliger på kasernen.
Det blev oplyst, at kasernen sættes til salg indenfor
kort tid.
Paul Kjærgaard, Alternativet, spurgte til, hvordan
dialogen var mellem Sønderborg Kommune og
boligforeningerne.
Jan Mortensen fortalte korte om, hvordan dialogen
er sat i system med årlige møder på politisk og
administrativt niveau, fælles for alle boligforeninger
og enkeltvis mellem kommunens og de enkelte
foreninger.
Der bliver udfyldt skemaer og skrevet referat og
det er offentligt tilgængeligt (bl.a. på kommunens
hjemmeside).
Niels Peder Pedersen fremhævede det gode
samarbejde i forbindelse med områdeplanen for
Nordals.
Tekst: Hans Peter Hollænder
Fotos: Poul Erik Mikkelsen
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Erfaringsudvekslingsmøde mellem SØBO
og Nordborg Andelsboligforening.
Det årlige ERFA møde mellem Søbo og Nordborg
Andelsbolig Forening ( NAB ) foregik i år i Nordborg i
mødelokalerne hos NAB på Mads Clausensvej.
Tilstede var de to Organisationsbestyrelser og
forretningsfører Hans Peter Hollænder.
Jan Mortensen forretningsfører NAB var forhindret.

Formanden for NAB Børge Munksgaard bød
velkommen som var første punkt på dagsordenen.
Næste punkt handlede om nye persondataregler
der træder i kraft i maj 2018.

NAB fortalte om de opgaver som var i gang og en
større renovering i Havnbjerg som skal i gang, hvor
der blandt andet skal fjernes et hus.

Hans Peter Hollænder fortalte og viste skitser over
de ombygninger, som Søbo skal i gang med, når de
man overtager kollegiet på Borgmester Andersensvej
og Park Kollegiet på Augustenborg Landevej, der vil
give en del nye rækkehuse i Sønderborg.
6. punkt hed: Bordet rundt.
Her blev der talt om positive og negative ting der er i
de to boligforeninger, her blev der talt meget rundt
om bordet.

Hans Peter Hollænder fortalte om hvad det betyder
for boligforeningerne.
Det 3. punkt handlede om Boligforeningernes rolle i
forhold til kommunen som samarbejdspartner.
Her blev der fortalt om de forskellige møder der
foregår i løbet af året.
4. Punkt hed Fælles opnotering, som i år har fået
en ny hjemmeside.
Selve opnoteringen er et samarbejde mellem Søbo,
NAB og Gråsten Andelsboligforening, som betyder at
medlemmer i en af foreningerne kan søge i de 3
boligforeninger.
Næste punkt hed: Gensidig orientering om bygge/renoveringsopgaver.
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Sidste punkt handlede om hvor og hvornår næste
møde skulle foregå.
Der var enighed om at det skulle foregå først i
november 2018.
Efter 4 timers møde skiltes man og var enige om at
det havde været et rigtig godt møde.
Tekst og fotos: Erling Jürgensen

Besigtigelsestur 2017 med Kuben Management
Årets besigtigelsestur med bygherrerådgiverne fra
Kuben gik til Hamborg.
Birger Persson fra organisationsbestyrelsen og
forretningsfører Hans Peter Hollænder deltog
sammen med over 70 andre boligforeningsfolk fra
Syd- og Sønderjylland og Fyn i en dobbeltdækkerbus.
Turen fandt sted fra fredag den 29. september
2017 om morgenen til lørdag den 30. september
2017 om aftenen med overnatning på Hotel Holiday
Inn.
Et hotel, der med et højhus og sidebygninger i 4-5
etager, mindede meget om det kommende storhotel
på havnen i Sønderborg.

Fredag
eftermiddag
var
helliget
bydelen
Wilhelmsburg, der gennem tiderne havde været
udsat for alskens ulykker ”Trümmerberg” et bjerg af
murbrokker fra 2. verdenskrig, stormflod i 1962,
kraftværk, motorvej m.v..
For at højne området var bydelen omdrejningspunkt for IBA ”International Building Exhibition” fra
2007 til 2013, hvor der blev vedtaget og gennemført
72 projekter, bl.a. BSU ”Behörde für Stadt und
Umwelt”’s administrationsbygning.
Med 2.000 arbejdspladser i BSU har byen bidraget
til at flytte arbejdspladser ud i området.
I BSU´s foyer var der udstillingsmodeller af hele
bydele for at synliggøre byplanlægningen.
I Wilhelmsburg så vi forskellige byggerier med
forskellige bæredygtige løsninger, herunder solceller,
solvarme, jordvarme (fra 18 meter dybde ifølge det
oplyste, men der var ikke noget at se) samt i den
mere spektakulære ende et hus med vand med alger
i store glaspartier, hvor algevæksten drev varmeforsyningen i huset – bortset fra, at det så lidt
specielt ud, skulle beboerne også kunne acceptere
lyden af det bobblende vand, når solen skinnede.
I Wilhelmsburg var vi også på rundgang i
Weltquatier 820 gamle arbejderboliger fa 1930´erne
som blev renoveret under IBA under temaet
”Kosmopolis – de mange kulturer som ressource”.
Der var blevet lavet nye facader og boligerne var
blevet større og mere familievenlige, og kvaliteten af
udearealer var blevet væsentligt forbedret, noget
som turdeltagerne konstaterede ved selvsyn i
strålende solskin og med mange mennesker og
legende børn rundt i bebyggelsen.
Beboerne i bebyggelsen, der stammer fra over 30
forskellige nationer havde haft stor indflydelse på
renoveringen i boligselskabet, der var eget af byen
Hamborg.
I Wilhelmsburg var vi også oppe i toppen af deres
energibunker med en fantastisk udsigt.

Hotel Holiday Inn
Generelt om Hamborg kan siges, at det er en
meget grøn by, 20 % af arealet er grønt, og så er
det Europas 3. største havneby.
Byen har med ca. 2.400 broer flere broer end
Amsterdam og Venedig til sammen.
Med 1,8 mio. indbyggere er den næst efter
Barcelona den europæiske by, som ikke er en
hovedstad, med flest indbyggere.

En bunker fra 2. verdenskrig, som under
bombardementerne havde huset op til 10-20.000
tusinder. Efter krigen forsøgte englænderne at
springe den i luften indefra men det lykkedes ikke.
Efter 60 år fandt man ud af at lave et kraftværk
inde i bunkerne til fyring med træflis og på taget kom
solceller og solpaner alt til glæde for områdets
energiforsyning.
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Besigtigelsestur 2017 med Kuben Management fortsat….

Foyeren i ”Behörde für Stadt und Umwelt”’s administrationsbygning med model af byplanlægningen.
Lørdag formiddag fik vi en guidet tur i Hafencity og
sluttede af med en rundtur i Elbphilharmonie.
Hafencity er under opførelse på de områder i den
gamle havn som kom til at ligge ubenyttede hen, da
de ikke var egnede til containerskibe.
Bydelen skal huse 12.000 indbyggere og ca. 40.000
arbejdspladser.
Alle bygninger er typisk 5-6 etager som i de gamle
pakhuse og overalt skal der være adgang til vand.
Vor guide, som også var arkitekt, kunne oplyse, at
en del sydtyske investorer havde opført huse med
pudsede facader noget, som han ville fraråde, idet
mursten og gerne så mørke som mulige, er det, som
er bedst med vort klima her i Norden.
De pudsede huse skulle allerede efter få år
afrenses for alger m.v., hvorimod murstenshusene
blot får en fin patina.
Som for Sønderborg Havn er der oprettet et
selvstændigt selskab som selvstændigt skal styre og
fremme udviklingen.
De, der ønsker at opføre noget, konkurrerer ikke
kun på pris, men også på kvalitet og kreativitet.
Hamborg siges dog at være Tysklands rigeste by
og de kvadratmeterpriser der blev nævnt var de
samme i euros, som vi kender herhjemme i kroner !

Elbphilharmonie – 110 meter højt koncerthus med
hotel, ejerlejligheder og restauranter – midt i havnen
– synligt fra det meste i hele Hamborg lignende et
skib med en mægtig stævn, der peger ud mod
verden – masser af buet glas ovenover fundamentet
og 6-7 etager af et gammelt rødstenspakhus.
Det buede glas og det indbyggede materiale gør, at
der hele tiden er et særligt spil i facaden afhængigt
af spejling fra solen, månen, vandet m.v.
Byggeriet startede i 2007 skulle have været færdigt
i 2010, men blev det først primo 2017.
Budgettet er skredet flere gange.
Forskellige politiske flertal har ændret konceptet
flere gange undervejs, og der har været stor kritik i
pressen. Kritikken ser nu ud til at forstumme.
Meromkostningerne skønnes at være tjent ind på
2 år p.g.a. den overvældende interesse for byggeriet,
herunder den klassiske musik, og de enorme
besøgstal, der gør, at det næsten ikke er til at
opdrive et hotelværelse i Hamborg.
2 begivenhedsrige dage var slut og forhåbentligt
bunder nogle af indtrykkene sig i noget, som vi kan
bruge i Søbo regi.
Tekst og fotos:
Birger Persson og Hans Peter Hollænder.

Redaktionen ønsker alle vore læsere
en rigtig god jul og et godt nytår.
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Almene Boligdage i Aarhus den 17. og 18. november 2017.
Der var 1200 deltagere i Almene Boligdage.
Dagene afholdes hvert 3. år - denne gang i Aarhus.

Var det boligorganisationen eller den kommunale
forvaltning.

Der var velkomst ved formanden for Danmarks
Almene Boliger ( BL ).

Man skal samarbejde strategisk, samarbejde med
kommunen i praksis.

Han fortalte blandt andet, at den almene sektor er
uundværlig samt at den standard, der er på
boligdagene, er den som der forpligtes til fremover.

Der skal arbejdes med strategiske helhedsplaner.

Borgmesteren i Aarhus fortalte, at der sker meget i
byen på boligområdet.
Der er bygget ca. 8000 boliger de sidste år, en del
af disse i den almene sektor.
Der bygges boliger på havnen, 27% af disse er i
den almene sektor.
Mette Frederiksen var årets hovedtaler:

Frivillig Demokratiet :
Drives af BL.
Sidsel fra Boligkontor.dk har været med i et
forsøgsprojekt fra 2012-2016, hvor de blandt andet
har arbejdet med:
Platform for afdelingsbestyrelser og frivillige der vil
styrke det frivillige arbejde, dele viden på tværs af
brancher/ interesser.

Hun sagde, Almene Boliger i Danmark er gode
boliger til alle.

De har forsøgt at spare huslejekroner til udvikling.

Nogle af de bedste i verden, udfordringen er dog at
sammensætningen ikke er et repræsentativt udsnit
af befolkningen.

Man vil gerne have flere unge ind i beboer
demokratiet.

Der er fejlslagen integration, en skævvridning i
beboersammensætningen.
De personer som er godt integreret høres der jo
ikke meget om - dem der høres om er de uopdragne
unge mænd, tvangsægteskaber osv..

Workshops:
Den nye Planlov:
Det gode samarbejde i Aarhus - blandede kulturer.
Det giver et godt samarbejde, når der er en
blanding af etnisk danske, andre kulturer og en
sammen sætning af alle aldersgrupper.
Nøgleordet i samarbejdet mellem de private og den
almene er tillid.
Vigtigt at idegrundlaget udbygges, man bliver
udfordret på egne holdninger.
Privat og almen bygherre laver vedtægter der er
gældende for private og almene.
Området NYE på Trøjborgvej i Brabrand er et
samarbejde med privat og almensektor.
Der blev spurgt, er der forskel på kvalitet når der
bygges privat eller alment.
Svar: Ved byggeriet af NYE har det ikke været et
emne, der er jo forskel på alment og privat, men fra
den almene sektor har der fra start været aftalt et
rammebeløb, så skal det ikke i udbud.
Den nye planlov handler om, at der prøves visioner
af.
Samarbejde om de udsatte boligområder:
Workshoppen var sat op til at der blev lavet
gruppearbejde, hvor der skulle samarbejdes med at
finde ud af hvilke instanser der skulle tage sig af de
forskellige problemer der kunne opstå.

77% af alle lejere i almene boliger er over 50 år.

De 3 største udfordringer var:
Fokus på frivillighed i afdelingen og ikke kun på
bestyrelsesarbejdet.
Hvordan får vi flere frivillige i afdelingen.
Hvordan får vi de unge med i det frivillige arbejde i
afdelingen.
Fremtidens tendenser for de almene boliger:
Befolkningen flytter mod storbyen, der kommer
mere udkants Danmark.
Der kommer flere ældre
Flere der bor alene
Der er mange der er ensomme
7 af 10 ønsker at bo i naturen.
Den gode modtagelse:
8. kreds har i samarbejde
Nydansker lavet en pjece.

med

foreningen

Der er altid plads til en mere.
Hvad sker der når der kommer nye til Danmark.
Mange er flygtet for at redde livet - her i landet har
vi ikke bekvemmeligheds flygtninge.
Alle der kommerer mennesker der er flygtet for at
redde livet.
De er fordelt efter en fastlagt kvote, heraf navnet
kvoteflygtninge.
Efter nogen tid i Danmark sluses de ud til boliger
som de økonomisk har råd til.
Nogle kommuner giver også hjælp i forhold til
bohave via genbrugsbutikker eller andet så de kan
klare sig.
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Almene Boligdage i Aarhus fortsat…
Hvad kan man som nabo gøre - hvad med
administrationen eller kommunen.
Det er først og fremmest afdelingen og bestyrelsen
og i nogle afdelinger ad hoc grupper som skal tage
sig af de nye og byde velkommen.
Det bedste der kan gøres, er at være åbne overfor
de nye og huske at de kommer fra en anden kulturel
baggrund vi dansk etniske har.
Når vi løfter hinanden:
CIVICA og boligkontoret Danmark.
Der ydes økonomisk rådgivning.
Der samarbejdes med de rette instanser rundt i de
forskellige kommuner.

Det er alles problem og der skal handles når der
opdages, at en beboer har ændret adfærd. Enten det
er på grund af sygdom, misbrug eller andet.
Være opmærksom og ikke lide af berøringsangst.
Afslutning:
Afslutning ved Rane Willerslev, Nationalmuseet
Tænk VILDT
Fortalte blandt andet den personlige udvikling han
havde været igennem både da han var på job i
Sibirien og i Norge.
Det har været gode dage, men nu trængte vi også
til at komme hjem og få slappet af.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen

Domeas Landskonference Hotel Nyborg Strand 9. og 10.juni 2017.
Der var Landskonference - Garant forsamling samt
Repræsentantskabsmøde.
Mødet gik godt, der var fra ledelsen lagt op til at
der blev lagt vægt på, at God ledelse skaber god
kontakt samt God ledelse kræver klar kommunikation.
Derefter blev der fremlagt regnskab ved Bent Fjord
- regnskabet blev godkendt.
Revisor blev genvalgt.
Efter Garant og Repræsentantskabsmødet var der
frokost.
Om eftermiddagen var der følgende på
programmet:
Fremtidens boliger og beboere frem mod 2030 v./
Jesper Bo Jensen - Fremtidsforsker.
Den flettede by funktion blandt virksomheder uden
hovedsæder.
De nye nomader som en lang fraktal rute gennem
byen.
Øget globalisering - 2,2 m2 pr. person.
Relationerne
er
forskellige
fra
før
konstellationerne er anderledes.

Efter dejlig middag og underholdning var det slut
på fredagen.
Lørdagen startede med, at De lystige Sømænd fik
de sidste rester af morgentræthed væk.
Gode sange som gjorde, at man blev frisk på at
resten af dagen blev lige så god - som dagen før.
Derefter kom Charlotte Nørbak på podiet for at
fortælle om nybyggeri og renovering.
Frank Andersen, Gentoftes
fortalte om Samskabelse.

kommunaldirektør,

Efter en kaffepause kom Hella Joof.
Hun talte om hendes tolkning over de 10 bud.
En god weekend med gensyn med mange og nye
som man kan glæde sig til at gense om alt går vel til
næste år.
Tekst: Anne Cathrine Sørensen

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 boligforeningerne.
Kursusudvalget for boligforeningen SØBO og Nordborg Andelsboligforening (NAB) har arrangeret det
traditionelle årlige kursus – der denne gang finder sted lørdag den 27. januar 2018 på Business College Syd i
Mommark – alt om transport, program m.m. offentliggøres senere.
Men allerede nu ligger det fast, at der startes kl. 9.00 og der afsluttes senest kl. 15.30.
Kursusudvalget består af Hanne Petz, SØBO – Jens Peter Nørgaard, SØBO – Lisbeth Lindblad, NAB og Leif
Mathiesen, NAB.

Vi ser frem til et stort fremmøde – så husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu.
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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
27
29
29
21

kdalgaard@stofanet.dk
justme51@stofanet.dk

Næstformand:
Hanne Petz
Bestyrelsesmedlemmer:
Erling Jürgensen
Anne Cathrine Sørensen
Charlotte Sørensen
Birger Persson
Jens Peter Nørgaard

Hjortevej 12
Hertugtorvet 2
Kavsløkke 95
Kløvermarken 33
Grundtvigs Allé 5 II th.

74 43 16 71

27
92
60
37
60

86
51
34
93
86

71
13
02
35
42

kavslokke@stofanet.dk
birgerp26@gmail.com
jp.hf@hotmail.com

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

AFDELING 1 - Sdr. Landevej 41 - 57
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

AFDELING 2 – Sdr. Landevej 44 - 106
Formand / bestyrelse:
Conny Hauge, Sdr. Landevej 102
Åse Lindberg, Sdr. Landevej 84
Lis Stolberg, Sdr. Landevej 58

Telefon

Mobil

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

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

74 43 05 60

74 33 30 44

connyhauge@gmail.com
lisstolberg@gmail.com

nichlas.hummelsberger.gmail.com

60 14 13 58
26 20 76 09

AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
Formand / bestyrelse:
Anne-Grethe Vestergård Jensen, Arnkilgade1 I tv.
Birthe Carlsen, Helgolandsgade 12 st. tv.
Linda Vestergaard, Arnkilgade 1 I th.
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.
Henrik Schmoldt, Ringgade 270 st. tv.

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

info@soebo.dk

23 44 88 40

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

E-mail

74 42 80 19

20 71 23 16
21 66 32 94

20 88 17 37
28 99 46 51
22 35 93 55

24 26 21 29
22 15 94 50

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

arnkilgade28@gmail.com
carlsen.birthe@gmail.com
heksenadmil@hotmail.com

lej@rsyd.dk

lonejepsen@hotmail.dk
angelikacjepsen@gmail.com
henrikschmoldt@gmail.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
Helle Nielsen, Orla Lehmanns Vej 9 I tv.
61 66 53 93

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
Allan Hansen, Borgm. Andersensvej 27 st. tv.
40 33 63 07
Ingrid Andersson, Borgm. Andersens Vej 31 st. 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.
Claus Hvid, Grundtvigs Allé
AFDELING 14 – Skovkrogen 1 - 20
Formand / bestyrelse:
Nils Højsager-Jessen, Skovkrogen 17
Svend Aage Petrat-Meyer, Skovkrogen 11
Flemming Egedal, Skovkrogen 18

24 65 59 65
24 84 91 58
29 41 95 82

fritz-hanne@hotmail.com
helleplus3@gmail.com

ajh2010@live. dk
ingrid.andersson@stofanet.dk

birtheleonhardholm@gmail.com

60 43 51 09
30 58 09 29

ave@danfoss.com
claus.b.s@gmail.com

50 44 65 59
29 86 77 56

hoejsager2010@live.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 42
60 14 52 75

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
Peter Iversen, Vesterkobbel 1

21 91 76 75
21 78 70 10
22 57 99 21

mmat@bbsyd.dk

74 42 42 42

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

29 86 07 55
21 64 73 72

AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
Formand / bestyrelse:
Aase Niemann, Dam-Bo 1 st. 8
Jørgen Niemann, Dam-Bo 1 st. 8
Jørgen Nydahl, Dam-Bo 1 1 30
AFDELING 21 - Udsigten
Formand / bestyrelse:
Poul Danior, Udsigten 4 st. dør 6
Margit Juhl, Udsigten 2 II dør 2
Preben Kjærgaard, Udsigten 4 II dør 6
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petrat-meyer@stofanet.dk
egedal@familie.tele.dk

buhrannemette5@gmail.com

ejnarduus@stofanet.dk
peterina@hotmail.dk

brondum@soebonet.dk
h.m.davidsen@gmail.com
louise@rumley.dk

aase.jorgen@stofanet.dk

74 65 35 74

40 52 29 85

mjswift@stofanet.dk
preben73@msn.com

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

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

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

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

52 50 81 25

benhei@bbsyd.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
Nicolai Nielsen, Frederikparken 8 I. dør 3
Helle Hansen, Frederikparken 8 I dør 2
AFDELING 28 – Vøl-Bo
Formand / bestyrelse:
Ellen Knudsen, Vølbogade 11 I. dør 5
Nina Finnerup, Vølgade 11 I. dør 21
Lis Steffen, Vøl-Bo 11 I. dør 26

helle1408@gamil.com

gismo2000@live.dk

24 24 18 99
agsmallpiece@yahoo.dk

81 61 55 10

britaskyborg@gmail.com
hansjstruck@gmail.com

74 42 76 98

AFDELING 102 - Louisegade
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

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
Arnheidur Lindskjold, Tjørnebakken 16

lavbrinke@mail.dk

1601lishelene@gmail.com

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 Smallpiece, Jagten 9 I.
AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand / bestyrelse:
Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st. mf.
Hans Jørgen Struck, Damgade 346 II th.
Fro Rose, Damgade 38 4. mf.

27 57 72 51

studie4@live.dk

22 34 22 97

74 47 27 35

24 25 41 21

info@soebo.dk

birgerp26@gmail.com
cordes87@hotmail.com

marian.jakobsen@gmail.com
bert-preiss@jubii.dk
Agl250477@gmail.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
Rene Carlsen, Højbo 8

74 47 43 32

AFDELING 109 - Æblehegnet

24 65 19 55

bodil.iris@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
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
AFDELING 124 - Askerøj
Formand / bestyrelse:
Jørgen Husted, Askerøj 12
Anni Christiansen, Askerøj 15
Hans Hansen, Askerøj 1 13

74 43 05 60

info@soebo.dk

74 41 53 53
74 40 78 62

AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

74 43 05 60

info@soebo.dk

AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
Formand / bestyrelse:
Erik Heise, Svinget 23
Kirsten Rossen, Svinget 33
Ingrid Schmidt, Svinget 19
AFDELING 130 – Fredsskovvej og Ringridervænget
Formand / bestyrelse:
Sonja Schultz, Fredsskovvej 2
Jørgen Svendsen, Ringridervænget 13
Helge Holm, Fredsskovvej 6
74 47 05 02
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erik-heise@hotmail.dk

sonja.60@hotmail.com

41 31 31 77
28 55 92 11

svendsen@9316.dk
jaholm@hotmail.com

Afdelingsbestyrelser
AFDELING

Telefon

Mobil

E-mail

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

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

AFDELING 131 – Kløverlykke 8-54
Formand / bestyrelse:
Jørn Blom Søgaard, Kløverlykke 8
Susanne Poulsen, Kløverlykke 24
Rene Peter Kaad, Kløverlykke 18
AFDELING 151 – Byhusene
Formand / bestyrelse:
Anne Cathrine Sørensen, Hertugtorvet 2
Anna Hynding, Enghaven 3
Jane Schmidt Jacobsen, Parkgade 20
Svend Aage Monberg, Parkgade 14
Svend Aage Saustrup, Hofgården 3

23 81 72 15

justme51@stofanet.dk
annahynding@gmail.com

74 47 22 87
74 47 14 64

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

Afdeling 11

74 42 95 68

jbemb@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
Wivien Jensen, Hjortevej 28
Allan Hansen, Borgm. Andersens Vej 27 st. tv.
Conny Hauge, Sdr. Landevej 102

Afdeling 15
Afdeling 15
Afdeling 11
Afdeling 2

74
23
40
23

kdalgaard@stofanet.dk

43
66
33
44

16
77
63
88

71
72
07
40

ajh2010@live.dk
connyhauge@gmail.com

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 ).
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.
Da rigtig mange i SØBO modtager signal fra DOA –
Den Overordnede Antenneforening – har vi dog valgt at
bringe DOA’s programoversigt på de næste par sider.
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Repræsentantskabsmøde
i
Antenneforeningen Søbo.
Tirsdag den 27. Juni 2017 havde Søbo Antenneforening indkaldt til repræsentantskabsmøde, som blev afholdt i
beboerhuset på Vesterkobbel.
Der var mødt 21 repræsentanter frem.
Formanden Jørgen Brodersen bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig for at minde
bestyrelsesmedlemmet Erling Sørensen fra Lavbrinkevej, som var afgået ved døden.
Dagsordenen første punkt var valg af dirigent - her blev Annalise Lyngkilde, formanden for Søbo valgt.
Herefter blev Ingrid Andersson valgt som referent.
Bestyrelsens beretning blev fremført af Jørgen Brodersen - beretningen blev godkendt.
Så var der valg til bestyrelsen, her blev Jørgen Brodersen genvalgt.
Til bestyrelsen blev nyvalgt Allan Hansen fra afdeling 11 og Connie Hauge fra afdeling 2.
Som suppleanter blev Bent Hansen fra afdeling 26 og Lone Jepsen fra afdeling 9 valgt.
Under eventuelt blev der gjort opmærksom på at foreningen var for usynlig - både med egne referater og det
samme fra DOA.
Annalise Lyngkilde mindede bestyrelsen om at kigge på vedtægterne og få dem ført ajour, hvilket bestyrelsen
lovede at arbejde på.
Efter knap en time sluttede mødet, som var foregået i en positiv stemning .
Tekst: Erling Jürgensen.

Ny formand i DOA (Den Overordnede Antenneforening).
Tirsdag den 31. oktober 2017 havde Den Overordnede Antenneforening ( DOA ) indkaldt til repræsentantskabsmøde, som foregik på Bygtoften 2.
Formanden Tage Skott bød velkommen og foreslog advokat Palle Niss som dirigent - Palle blev valgt.
Derefter gik Tage Skott i gang med beretningen, hvor han fortalte, at DOA havde fået knap 200 nye
medlemmer og at Leif Skaar er blevet ansat som teknisk leder og at DOA havde fået tilknyttet en fast tekniker fra
Stofa i 37 timer om ugen. De to har været rundt for at kontrollere antenneskabene, hvor de fandt husstande der
ikke havde betalt for tv til DOA, det er så blevet rettet.
Beretningen blev godkendt.
Det næste punkt var: Drøftelse af muligheder for valg af samarbejdspartner.
Formanden fortalte, at der var lidt op ad bakke med Stofa - der er nogle ting som skal på plads og Stofa skal
have rettet – de har lovet, at det er i orden den 30. juni 2018 ellers skal kontrakten forhandles igen.
Regnskabet blev fremlagt af revisor Mogens Knudsen - der var et underskud - men det blev godkendt.
Under aflæggelse af budgettet blev der oplyst, at programpriserne stiger med kr. 30,- til kr. 120,- for den lille
pakke og til kr. 460,- for den store pakke. Budgettet blev taget til efterretning
Da der var valg til bestyrelsen ønskede Tage Skott ikke genvalg og det samme gjaldt for næstformanden Bjarne
B. Madsen.
Som ny formand blev Benny Ketelsen fra SAB valgt.
Til bestyrelsen blev Jørgen Brodersen fra Søbo genvalgt.
Som medlem af bestyrelsen blev Torben A. Sørensen fra B42 nyvalgt.
Som suppleanter blev Connie Hauge fra Søbo og Andreas Gerber nyvalgt.
Mogens Knudsen blev genvalgt som revisor.
Næstformanden Bjarne B. Madsen takkede den afgående formand Tage Skott for hans mange års virke som
formand for DOA og et godt samarbejde.
Finn Marquardsen - sekretær i DOA takkede næstformanden Bjarne B. Madsen for godt samarbejde.
Tekst: Erling Jürgensen.
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Sidste nyt fra administrationen

Husk: Du behøver ikke at klippe i bladet – vil du have noget af
indholdet på opslagstavlen kan du finde bladet på internettet.
www.soebo-nyt.dk
Her kan du printe den side ud du ønsker.

