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SØBO´s sidste nybyggeri på Bülowsvej med
Alssund og den nye bro i baggrunden.

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
3

ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Annalise Lyngkilde

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

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Damgade 42 5. tv.
6400 Sønderborg
Tlf.: 29 37 93 35

Hjortevej 12
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 27 86 71

Birger Persson

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Lavbrinkevej 27
6400 Sønderborg
Tlf.: 27 83 87 60

Fregatten 8 st.
6400 Sønderborg
Tlf.: 20 13 41 46

Hanne Petz

Ole Strøm

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

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

Fregatten 7 st.
6400 Sønderborg
Tlf.: 29 60 34 02

Jens Peter Nørgaard
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Erling Jürgensen

Charlotte Sørensen

Boligforeningen SØBO

Formand:

LEDEREN
Formanden har ordet.
Så rinder året 2021 snart ud, og vi kan se
tilbage på et år som atter har været præget af
Corona, men også har budt på dejlige
oplevelser.
I november stod 50 nye lejemål klar på
Bülowsvej, og det er med glæde at jeg her
byder de nye beboere velkommen i vores
boligforening.
Vi har gjort vores bedste for at skabe nogle
gode rammer og det er nu op til jer at udfylde
og sætte jeres eget præg på dem.
Der skal naturligvis også lyde et hjertelig
velkommen til alle jer andre nye beboere, som
har valgt at bosætte jer i vores afdelinger.
I september har jeg og resten af
organisationsbestyrelsen haft fornøjelse at
deltage i jeres afdelingsmøder.
Det er altid en fornøjelse at komme ud og se
hvad der rør sig i afdelingerne.
Vi har bedt de valgte afdelingsbestyrelser
evaluere afdelingsmøderne, og meldingen fra
møderne i Sønderborg var klare.
Vi skal finde et nyt sted at afholde møderne
næste år.
Det lytter vi naturligvis til.
Det blev også meldt ud på det nys overståede
repræsentantskabsmøde.
I november var alle afdelingsformænd samlet
til formandsmøde.
Det har vi ikke været i 1 ½ år.
Det har været savnet, og det var skønt at så
mange mødte op.
Vi fik nogle gode diskussioner og delt
erfaringer på kryds og tværs.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke
både det administrative personale samt vores
ejendomsfunktionærer for en rigtig god
arbejdsindsats til gavn for alle os i Søbo.
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

Administration/Udlejning

Økonomi – Bogholderi – Husleje - Forbrugsregnskaber

Regnskab - Budget

Bogholderi – Husleje

Ledende Inspektør

Jette Pørksen Kristensen

Anita Conrad Jensen

Jesper Baun Schmidt

jpk@soebo.dk

ac@soebo.dk

Regnskab – Budget

Elke Petersen
ep@soebo.dk

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

Udlejnings- og
sekretariatsmedarbejder

tak@soebo.dk

lab@soebo.dk

mah@soebo.dk

Tanja
Knudsen

Inspektørafdelingen

Lene
A. Bergmann

Marianne
Halberg

jbs@soebo.dk

Forbrugsregnskaber
Bogholderi – Husleje

Natascha Ulderup
nau@soebo.dk

Inspektør

Inspektør

Brian Lybæk
Petersen

Karsten Bjerre
Gjerlevsen

blp@soebo.dk

kbg@soebo.dk

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

Forretningsførers indlæg
2021 har som 2020 stået i
coronas tegn.
Den umiddelbare betydning
for Boligforeningen Søbo har
været til leve med, selv om det
har besværligt gjort en del
forhold.
Vores ordinære repræsentantskabsmøde i maj måtte
udsættes til juni, men det blev
i modsætning til i 2020 muligt
at holde et ekstraordinært
møde i november 2021.
Det lykkedes også at holde
efterårets afdelingsmøder i
slutningen af august og
primo/medio september.
Fremmødet faldt lidt for
første gang i en del år.
Det skyldes sandsynligvis
stadig lidt coronafrygt og så
også ”coronatræthed” eller
”coronatravlhed”, hvor meget
tabt skulle indhentes.
Vi er glade for, at mange
afdelinger
har
lyttet
til
administrationens råd om ikke
at igangsætte meget andet
end akutte og presserende
opgaver
næste
år,
da
materiale- og håndværkerpriser er steget en del, og i
mange tilfælde, kan man slet
ikke få en håndværker til at
udføre arbejdet.
Huslejekronerne vil strække
længere, når det nuværende
byggeboom forhåbentligt er
aftaget om 1-2 år.

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i november
fortalte jeg lidt om vores store
projekt for Bülowsvej 9-31 og
Nordvest-havnsvej 4A og 4B
(Stein & Maylandgrunden),
hvor der var indflytning medio
november.
Hjerteligt velkommen til vores
nye beboere i den nye afd. 35,
som får dette blad for første
gang!
Da dette projekt er godkendt
af byrådet tilbage til dec. 2018
og kontrakter indgået i starten
af 2020 har vi heldigvis her
ikke været ramt at de stigende
priser, men vi har kunnet
konstatere, at en del opgaver
blev forsinket i f.t. tidsplanen.
Vores personale har heldigvis
ikke været syge af corona,
men nybyggeriet og mange
besluttede
arbejder
til
gennemførelse i afdelingerne i
2020/2021 har givet stor
travlhed og mange ekstra
timer på kontoret og ude i
marken.
Vi skal i den forbindelse også
beklage, at det har trukket ud
med nogle råderetssager som
f.eks. ønsker om nye køkkener.
Det skulle gerne blive bedre
fremover igen.
I Augustenborg starter vi
snart udlejningen af 4 nye
lejligheder med altan i den
tidligere Andelskasse.

Af Hans Peter Hollænder.
Vi har været i dialog med
vores rådgivere og kommunen
specielt omkring facaderne,
altaner mv. så resultatet kan
blive flot under hensyntagen til
de historiske rammer der er for
Storegade og de gamle huse.
I Sydals–Tandslet og Lysabild
er vi med vores rådgivere og
vores håndværkere i fuld gang
med
arbejdet
med
et
tilgængelighedsprojekt.
Kommunevalget gav for en
tid lidt opmærksomhed til de
almene boliger, og der synes
heldigvis at være fælles fodslaw boligforeninger og kommunen i mellem, om at det er
ønskeligt med en vis kontrolleret tilvækst af almene
boliger, og at alle foreninger
hjælper med genhusning af de
af SAB´s beboere, som bliver
ramt af nedrivning af deres
boliger i Nørager.

Juleferie !
Boligforeningen SØBO holder lukket
i julen og nytåret fra onsdag
den 22. december kl. 14.00.
Vi åbner igen mandag den 3. jan. 2022

Vi ønsker alle en rigtig glædelig Jul.
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ORIENTERING
Vagtordning
uden for normal arbejdstid

Elektrikerfirmaet NH Jespersen forestår nu
vagtordningen.
Ved akutte og alvorlige skader skal du
ringe 69 15 70 16 for at få hjælp.
Ved misbrug af ordningen vil de påløbne
omkostninger blive opkrævet via din
husleje.

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.

Personale nyt
Ny medarbejder i udlejningsafdelingen.
Marianne Halberg startede ultimo august i vor udlejningsafdeling i en 30 timers stilling.
Marianne er oprindeligt optiker og har mangeårig erfaring som kommunal sagsbehandler
på blinde- og svagtsynsområdet.
Marianne bor i Sønderborg sammen med sin mand.

Ny ejendomsfunktionær.
Pr. 1. november er Kim Bylov Hansen ansat som ny ejendomsfunktionær.
Han skal servicere afdeling 16, 21, 25 og 26 efter Poul Erik Kjær.
Kim har tidligere været ansat tidligere ved Bopil som rejsemontør
og er oprindeligt uddannet som mekaniker.

Vi ønsker de nye medarbejdere velkommen.
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Boligforeningen SØBO’s ejendomsfunktionærer

Jan Toft
40 87 53 41

Ebbe Bramman
40 87 53 45

Bjarne Petersen
40 92 94 46

Thomas Teichert
40 33 38 26

Kim Bylov Hansen
40 87 53 40

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:

E-mail:

Telefon:

Ebbe Bramman

Afdeling 1 – 2 – 8 - 12 – 14 og 23

ebb@soebo.dk

40 87 53 45

Kim Bylov Hansen

Afdeling 16 - 21 – 25 og 26

kbh@soebo.dk

40 87 53 40

Jan Toft

Afdeling 3 – 10 – 11 og 38

jto@soebo.dk

40 87 53 41

Bjarne Petersen

Afdeling 6 – 9 – 19 - 20 – 29 og 35

bjp@soebo.dk

40 92 94 46

Thomas Teichert

Afdeling 15 - 28 – 32 - 37 og 151

tht@soebo.dk

40 33 38 26

Henning Haakensen

Afdelinger i Augustenborg, Ketting, Fynshav

hha@soebo.dk

40 15 34 58

Christian Nielsen

Afdelinger i Høruphav, Sydals, Sæbo

ejdchr@soebo.dk

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 artikel på side 8.
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Brandsikker jul
Når julen og de mørke vintermåneder står for
døren, rykker vi indenfor, tænder lys, går i
køkkenet og tænder op i brændeovnen.
Nogle gange går det desværre galt: Antallet af
brande i private hjem topper i vintermånederne.
Vær opmærksom i køkkenet og med de
levende lys.
Knap en tredjedel af utilsigtede brande i
private hjem, som brandvæsenet rykker ud til,
opstår i køkkenet, særligt i forbindelse med
madlavning.
Foruden de ca. 3.850 brande i private hjem,
som brandvæsenet rykker ud til om året, opstår
der årligt omkring 60.000 såkaldte ”happy fires”,
hvor folk selv formår at slukke branden uden
brandvæsenets hjælp.

Af de, der har oplevet en brand i egen bolig
eller i nærheden, siger mange, at branden
skyldes brug af levende lys, særligt i juletræ
eller juledekoration.
- Vær ekstra opmærksom på brandfarer her i
juletiden.
Læg eksempelvis aldrig ting fra dig på
komfuret, bliv i køkkenet, når du tilbereder mad,
og sluk levende lys, når du forlader et lokale.
Håndsprit er stadig et element i vores hverdag,
som vi skal være opmærksomme på.
Håndsprit er en meget brændbar væske – så
husk endelig at stille håndspritten langt fra de
levende lys, siger sekretariatschef i Danske
Beredskaber, Bjarne Nigaard.

Fem gode råd til en brandsikker jul
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Referat fra foreningens ekstra ordinære repræsentantskabsmøde
mandag, den 15. november 2021
på Scandic Sønderborg, Ellegårdsvej 27, kl. 17.15-20.10
Tilstede: 52 medlemmer af repræsentantskabets 90
medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende: Hans Peter
Hollænder, Jette Pørksen Kristensen, Marianne
Halberg og Lene A. Bergmann
Repræsentantskabsmødet
registrering af fremmødte.

blev

indledt

efter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Birger Persson blev foreslået og valgt.
Repræsentantskabsmødet var lovligt
indkaldt.
Referent: Lene A. Bergmann
Stemmetællere: Hans Peter Hollænder og
Lene A. Bergmann
2. Orientering v/Annalise Lyngkilde
Kort præsentation af de tilstedeværende fra
administrationen.
Særligt
velkommen
til
de
nye
repræsentanter.
Derefter
en
kort
præsentation
af
organisationsbestyrelsen.
Afd. 35 – Bülowsvej/Nordvesthavnsvej – vi
glæder os over at vi er kommet i mål.
Der har været indflyttersyn fredag den 12.
november 2021 og mandag den 15.
november 2021.
Alt er udlejet, og der er også en rimelig
venteliste til afdelingen.
Rejsegilde har været afholdt med flere
deltagere fra repræsentantskabet.
I den forløbne periode har organisationsbestyrelsen blandt andet været på
konference.
Temaet
var
”Den
bæredygtige
Boligadministration”.
Der var fokus på ledelsesansvar og god
almen ledelse (GAL).
Retningslinjer – forretningsorden - dilemmaer
var også emner, der blev diskuteret.
På de kommende bestyrelsesmøder vil GAL
være på dagsordenen.
De forskellige emner vil blive diskuteret –
også hvordan udnytter vi vores potentiale, og
hvordan agerer vi?
Valgmøde den 28. oktober 2021.
Venstre og DF var ikke repræsenteret.
Et ønske fra politikkerne, var flere almene
boliger i små landsbyer.
Svært på grund af ventelisterne til
områderne - der skal også være nogen, der
ønsker at bo der.
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Vores opgave er også at informere om
hvordan det hele hænger sammen.
30. oktober 2021 var der også valgmøde i
kredsen i Aabenraa hvor borgmesterkandidaterne Erik Lauritzen og Ellen Trane
Nørby var med, hvor vi forsøgte at sætte
boligforeningen på dagsordenen.
Vi har haft vores årlige møde med NAB og
B42, hvor temaet var blandet byggeri.
I den forbindelse blev der kigget på
Lindehaven (B42), hvor private og almene
boliger er blandet.
En meget vigtig erfaringsudveksling.
Vi håber stadig på DGNB guld certificering til
Bülowsvej/Nordvesthavnsvej.
HAPPI projektet har inviteret til flere
temamøder.
Der er mulighed for at melde sig som ”grøn
ambassadør” under HAPPI projektet.
NAB
har
haft
god
succes
med
ambassadørhold.
Den 25. november er der et temamøde om
elbiler og ladestandere.
Tilmelding til kontoret – sørger for samlet
tilmelding.
Tak til bestyrelsen og til alle repræsentanter,
som har deltaget i afdelingsmøder.
Opfordring til at stemme til kommunalvalget
tirsdag den 16. november 2021.
Som beboere i alment byggeri repræsenterer
vi 25% af borgerne i Sønderborg Kommune
– jeres stemme vil gøre nytte.
3. Evaluering af afdelingsmøderne
Birger Persson gav en kort orientering
omkring afdelingsmøderne.
Deltagerantallet har været faldende – et fald
på 8%.
Det er ikke så positivt.
Vi ser gerne at flere deltager.
Husk at et afdelingsmøde, er afdelingens
eget møde.
Opfordring til at man deltager, og at
afdelingsbestyrelserne forsøger at få så
mange med
Hvis
afdelingsbestyrelsen
ønsker,
at
dirigenten på mødet skal være en fra
organisationsbestyrelsen, så husk at kontakte
den ønskede dirigent.
Organisationsbestyrelsen vil gerne hjælpe,
men det kræver at man ved besked – også
så man har mulighed for at forberede sig.
som muligt.

Referat fra foreningens repræsentantskabsmøde fortsat …….
Spørgsmål fra Conny Hauge – afd. 2 – spørg
efter årsagen til faldende deltagerantal.
Svar: mulig forklaring kan vi se i
spørgeskema undersøgelse, som vises lige
om lidt.
Kommentarer fra Pia Nielsen, afd. 106 – kan
der evt. overvejes andre datoer – kan være
svært at få børnepasning, arbejde osv. til at
passe ind.
Spørgeskema undersøgelse:
Sidste år fik vi 40 besvarelser – i år har vi
modtaget 47 besvarelser. Spørgeskemaet er
kun sendt til de afdelingsbestyrelsesmedlemmer der har e-mail.
Birger Persson gav en kort gennemgang af
resultatet.
Resultatet fra spørgeskemaet ses her i bladet
på siderne xx til xx.
Afd. 8 – Karsten Friis – Hvem har svaret?
Det er afdelingsbestyrelsen, der har haft
mulighed for at svare, dvs. dem der har
bedømt mødet.
Afd. 19 – Lotte Frandsen – Hvorfor spørger
man ikke alle dem, der ikke har deltaget?
Afd. 109 – Leif Truelsen – der er afdelinger
uden bestyrelse, de har ikke haft mulighed
for at svare. Svar: nej, de har ikke haft
muligheden.
Afd. 130 - Willy Huber – I afdelinger med
mange ældre beboere, kan det være svært
at få folk til at deltage i bestyrelsesarbejde.
Kommentar fra Jens Peder Nørgaard – i afd.
3 lykkedes det med at få afdelingsbestyrelse
selv med få deltagere.
Afd. 8 – Jørgen Schmidt – har ikke modtaget
spørgeskema, har ikke e-mail.
Maden er vigtig – maden duede ikke på
Idrætshøjskolen.
Svar:
vandrehjemmet
kunne ikke bruges i år.
Afd. 32 – Fro Rose - Vi melder os til mødet –
ikke maden.
Afd. 38 – Bianca Lass - Vi er en verden i
forandring.
Folk bor der for at bo der – ikke
nødvendigvis for at være en del af et socialt
samvær.
Afd. 1 – Hans-Otto Wrang-Andersen - Vi har
unge i afdelingsbestyrelsen.
Giv dem plads – gå rundt og tag en snak
med de unge og ældre.
Hvis man vil, kan man godt få dem med.
Birger Persson – Afdelingsbestyrelserne
kan/skal gøre et kæmpe arbejde for at få
folk med.

4. Godkendelse
af
afdelingssammenlægning mellem afd. 106 Kløvermarken
og afd. 107 Tjørnebakken og afd. 110
Højbo/Bakkebo
og
afd.
128
Ærøvej/Svinget.
Jens Peder Nørgaard orienterede om
sammenlægningen.
Begrundelse er hovedsageligt økonomi –
afdelingerne skal have det bedre økonomisk.
F.eks. koster en revision det samme, uanset
hvor mange beboere der er.
Annalise Lyngkilde – Beboerne har sagt god
for sammenlægningen.
Vi skal have den endelige godkendelse fra
repræsentantskabet.
Hans Peter Hollænder – Ved beslutningen
om sammenlægningerne, var der kun
afdelingsbestyrelse i henholdsvis afd. 107 og
afd. 110.
Afd. 106 - Susanne K. Christiansen - Den
tidligere afdelingsbestyrelse havde været
med til beslutningen.
Afd. 109 – Leif Truelsen – Der skal være
ligeværdighed mellem de 2 afdelinger.
Hvad er den samlede økonomi?
Misbrug af pengekasse set andre steder.
Vi skal se et godt økonomisk oplæg.
Hans Peter Hollænder – Vedr. økonomien så
har alt været fremlagt for beboere og
afdelingsbestyrelser.
Fordele og ulemper har også været
præsenteret for de respektive afdelinger.
Afstemning ved håndsoprækning:
Sammenlægning af afd. 106/107 – ingen
stemte nej – 51 stemte ja – 1 undlod at
stemme.
Sammenlægning af afd. 110/128 – ingen
stemte nej – 51 stemte ja – 1 undlod at
stemme.
Afd. 26 – Mariann Jakobsen – Hvad kommer
afdelingen til at hedde?
Svar: Det bliver afd. 106 og afd. 110.
5. Kursus
for
afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Hanne Petz informerede om det, der er
planlagt indtil videre.
Kurset finder sted lørdag den 29. januar
2022 på Business College Syd i Sønderborg.
Foregår sammen med NAB og B42.
Der vil i år ikke være nogle workshops, alt
kommer til at foregå i auditoriet.
Punkterne er indtil videre:
Formænd giver generel information
Sønderborg Forsyning
Forståelse og opbygning af regnskab.
Hvor går jeg hen med mine klager?
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Referat fra foreningens repræsentantskabsmøde fortsat …….
6. Orientering om byggeprojektet på
Bülowsvej 9 og andre projekter.
Der
er
afholdt
indflyttersyn
på
Bülowsvej/Nordvesthavnsvej fordelt på 2
dage. Fornøjelse at se alle de glade
mennesker. Der er brugt mange timer i både
administrationen og byggeudvalget.
DGNB certificering arbejdes der stadig på –
svar forventes først til sommer 2022. Mange
punkter skal gennemgås. Indeklima og
udenomsarealerne – beplantningsplan –
biodiversitet.
Den nye afdeling består af 50 boliger, 12
rækkehuse og 38 lejligheder.
Husleje er differentieret – lidt imod hvad vi
normalt gør, men beliggenheden har i afd.
35 haft betydning. Der er 2 huslejeniveauer.
Byggeregnskab skal snart afsluttes – planen
holder.
Vedr.
ombygningen
af
Storegade
i
Augustenborg – tidligere Andelskasse. Der er
endnu ingen slutdato, da vi mangler en
leveringstid på vinduer.
Priserne på materialer er steget voldsomt.
Først når vi kender en slutdato, kan vi
begynde genudlejningen.
De indvendige arbejder er dog langt.
Afd. 114 – ombygningsprojekt. Borgere fra
området vil gerne blive der. Godt tiltag med
mere tilgængelige boliger.
Ombygningen består af nyt bad, større
bryggers, bedre isolering og udskiftning af
fyr til varmepumpe.
6 ungdomsboliger bliver sammenlagt til 2
boliger.
I alt er 8 boliger med i ombygningen – 6 i
Tandslet og 2 i Lysabild.
De første 2 boliger er færdige før jul, resten
er færdige til sommer.
Kommende projekter:
Bülowsvej 6 er købt i 2013.
Hans Peter Hollænder fortalte historien
omkring grunden. Der er endnu ingen
lokalplan for grunden. Byggeriet skal ligne
afd. 35.
Blåvand/Hansson har lavet tegning til,
hvordan byggeriet evt. kan se ud. Skrånende
terræn – vinkel byggeri med forskydninger.
Boligerne kan få udsigt ned over området.
Tegningerne er indgivet til kommunen i
foråret 2021. Vores ønske er at der laves
lokalplan i 2022, og vi efterfølgende kan
bygge i 2023.
Priserne er lige nu høje, så det gør ikke
noget, vi venter et par år. Byggeri skal være
i 3 etager.
Tidligere har vi haft et ønske om
parkeringskælder, men det bliver for dyrt.
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Skal muligvis være krybekælder på grund af
tidligere forurening på grunden. Vi håber
meget, at det bliver vores næste projekt.
Afd. 106 – Susanne K. Christiansen - Skal
grunden hvor firmaet Frederiksen og Søn
holder til også med ? Svar: Ikke umiddelbart.
Afd. 8 – Jørgen Schmidt – Er det der hvor
forniklingen lå ? Kan vi forvente indsigelser
på grund af højden?
Hans Peter Hollænder – Lokalplanen skal i
høring. Det er meget sandsynligt at der
kommer indsigelser, det gør der altid.
Hans Peter Hollænder viste billeder af
lokalplanen vedrørende Christiansparken,
beliggende ved afd. 25. Det er en lokalplan
med blanding af privat og almen bebyggelse.
Lokalplanen er her allerede godkendt, så den
kommer på et tidspunkt – alle grunde i
Sønderborg vil blive udnyttet. Udfordring:
etablering af støjvold ud mod vejen.
Afd. 8 – Jørgen Schmidt - Skal Søbo bygge
ved ladegården? Hans Peter Hollænder – det
ville være fint, men ikke realistisk,
sandsynligvis meget dyre grunde.
Afd. 26 – Mariann Jakobsen – Kan I så ikke
installere nogle ordentlige køkkener i
nybyggeri? Køkkenerne er større i afd. 25
end i afd. 26.
Afd. 109 – Leif Truelsen – Der bør etableres
jordvold på grund af støj i forbindelse med
Als/Fyn broen – trafikken vil give ekstra støj,
der er lavet ekstra støjberegning. Trafikken
på vejen vil kunne høres – folk kommer til at
bo i støj område.
Birger Persson – Man kan godt dæmpe støj
fra en trafikeret vej.
7. Fornyet bemyndigelse til grundkøb og
ejendomskøb/ejendomsoverdragelse
samt evt. salg af Bülowsvej 6
Annalise Lyngkilde: Det eneste vi må sælge,
er
Bülowsvej
6.
Henvendelse
og
forespørgsler gør, at vi gerne vil bygge. Det
er vores første prioritet.
Alligevel skal tilladelse genfornyes ca hver
andet år. Dukker der et godt tilbud omkring
byggeri op, så skal repræsentantskabet have
givet bemyndigelse. Derfor er det noget
lettere, at godkendelsen foreligger. Der
pointeres, at alt er grundigt gennemtænkt
inden der tages beslutning om køb/salg.
Afstemning foregik ved håndsoprækning:
Ingen stemte nej – 51 stemte ja – 1 undlod
at stemme.
Afd. 109 – Leif Truelsen vil gerne have ført til
referatet at Birger Persson afviser ham at
stille spørgsmål under eventuelt. Punktet
eventuelt er ikke med på dagsordenen.

Annalise Lyngkilde takkede repræsentantskabet for et godt og konstruktivt møde.

BL - konference for organisationsbestyrelser
Den bæredygtige boligorganisation / God almen ledelse
Størstedelen af Søbos organisationsbestyrelse
deltog i weekenden den 4. og 5. september i
BL’s konference hvor agendaen lød på den
bæredygtige boligorganisation samt god almen
ledelse.
Det var 2 år siden vi sidst havde mulighed for
at mødes fysisk til en konference, og det var
derfor en meget glad formand for BL, Palle
Adamsen, der bød velkommen.
Konferencen
bød
på
spændende
og
inspirerende indlæg, og ikke mindst en god
debat omkring emnet god almen ledelse (GAL).
Ikke at bæredygtighed skal nedtones, men
diskussionerne og workshoppen omkring emnet
GAL var synes jeg nok det mest interessante.
GAL går jo i al sin enkelthed ud på at skabe
transparens
i
vores
arbejde
som
organistionsbestyrelse, og at vi agerer på en
forsvarlig og fornuftig måde, sagt med andre
ord, at vi udviser ordentlighed i vores arbejde.
BL har nedsat et udvalg der arbejder med GAL,
og som fremover vil udgive hvad man kan kalde
for ”soft law” retningslinier omkring forskellige
emner og opgaver der ligger inde under
bestyrelsens ledelsesansvar.

Vi vil i organisationsbestyrelsen på de
kommende møder have GAL på dagsordenen,
og diskutere, hvordan vi kan sikre og om
nødvendigt implementere tiltag der gør at vi er
garanter for god almen ledelse i vore
boligforening.
Som bestyrelse har vi 2 typer love, ”hard law”
det er den gældende danske lovgivning, hvor vi
som boligforening er underlagt lovgivningen om
almen nyttige boligselskaber, og ”soft law” hvor
vi kan sige det er de bløde ting der kendetegner
en transparent og ordentlig ledelse.
En anden stor del af tiden på konferencen gik
med den almene boligsektors muligheder for at
skabe fællesskaber, være med til at bekæmpe
f.eks. ensomhed, som er et stigende problem i
vores samfund.
Vi har en unik mulighed for at være med til at
skabe velfærdsløsninger.
Det skal ikke forstås som at vi som
boligforening skal være hverken jobcenter, eller
garant for at kommunens socialpolitik føres ud i
livet, men igen gennem fællesskaberne i de
enkelte afdelinger, være med til at holde
hånden under vore naboer der måske lige har
brug for en hånd på den ene eller anden måde.

Under BL regi vil disse kunne findes på nettet.

Alt i alt, en god og inspirerende konference, der
gav stof til eftertanke på flere områder.
Birger Persson – Næstformand.
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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.

Følgende vedligeholdelsesarbejder er besluttet.
Afdeling 1.
Sdr. Landevej 41–57
Ringklokke - Tjek på trappevask - Udskiftning af alle indvendige døre (køkken =
blændkarm) og skabe (dobbelt skab i soveværelse samt skab i entre) i forbindelse med
fraflytning. (Sker løbende). Forskønnelse af udenomsarealer bag blokkene (HedeDanmark).
Afdeling 2.
Sdr. Landevej 44-106
Intet.

Afdeling 3.
Friheds Allé 13-43
Lakering af hoveddøre.
Male varmecentral.
Nedskære alt spirea.
Afdeling 6.
Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12-14
Rengøring af affaldsbeholdere.
Vejledning til beboere vedrørende affaldssortering.
Lukning af altanvinduer i forbindelse med regn.
Termofotografering.
Afdeling 8.
Tandsbjerg 2-8 og Ørstedgade 75-131
Ændring af råderetsregler.
Ved syn og fjernelse af carporte m.v. skal bestyrelsen godkende.

Afdeling 9.
Ringgade 240- 270
Beskæring af buske/pur foran blokke ned i en højde på ca. 30cm.
Skilt vedrørende leg på eget ansvar på legeplads.

Afdeling 10.
Orla Lehmannsvej 1-13 og Grundtvigs Allé 1-5
Udskiftning af garageporte
Skiltning ved OL 9
Beskær træer ved grillpladsen mod vejen
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Følgende vedligeholdelsesarbejder er besluttet.
Afdeling 11.
Borgmester Andersens Vej 1-39
Planter ved indkørsler - Etablering af terrasser ved 2, 4, 6 og 8 samt opgang 7.
Årlig rensning af tagrender - Ekstra el-stik ved blok 1, 3 og 7.
Stikkontakt på gæstetoilet - Genopstregning af parkeringsbåse.
Nye opslagstavler - Ny beklædning på carportanlæg ved nr. 25.
Afdeling 12.
Grundtvigs Allé 7-29
Udskifte postkasseanlæg i nr. 27. Drøfte med afdelingsbestyrelsen.
Indkøb af udvendige borde. Drøfte med afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 14.
Skovkrogen 1-20
Projektering af forslag til renovering af vand og varmerør (30.000,-)

Afdeling 15.
Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F
Maling af redskabsskure på Hjortevej i 2022
+ maling af sternbrædder på Stationsvej i 2023.

Afdeling 16.
Vesterkobbel 1-56
Udskiftning af fuger rundt om vinduer (udspecificeret).

Afdeling 19.
Kirkegade 5 og Sankt Jørgens Bjerg 1-5-9
Male vinduer mod Kirkegade.
Tørretumbler, pris hæves til 30 øre i minuttet.

Afdeling 20.
Dam-Bo, Ler-Bo og Damgade
Storskrald 1 dag 2 gange årligt, dato aftales med afdelingsbestyrelse.
Beskæring af træer på egen matrikel.
Løbende harmonisering af hvidevarer i forbindelse med fraflyttersyn.
Afdeling 21.
Udsigten 2-6
Lyset i området skal være tændt hele natten.
Bosagergården. Etablering af ny affaldsplads og fjernelse af skillevæg i Cykelskur.
Bosagergården. Dørtelefonanlæg vedtaget, men efterfølgende trukket igen.
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Følgende vedligeholdelsesarbejder er besluttet.
Afdeling 23.
Lavbrinkevej 11-45
Omfugning af gavle nr. 13, 16, 20, 28, 29, 30, 41, 46 og 48.
Råderet/vedligehold ændring af carport.

Afdeling 25.
Frederikparken 1-7 og 2-6
Opretning af alle stier - Opsætte hønsetråd i carporte
Ændring af ordensregler, pasning af hund.
Informationsfolder (Bestyrelsen) - Permanent regulering af måger.
Der sættes et rør og fremover købes 2,5 meter juletræ til opsætning.
Afdeling 26.
Frederikparken 8-13
Maling af carportanlæg og cykelskure.
Skilte op i trappeopgange til udfyldelse af vinduespudser.

Afdeling 28.
Vøl-Bo
Rens + opretning af terrasser.
Male håndlister og stolper.

Afdeling 29.
Fregatten, Jagten og Galeasen
Ildmod fugebåndbånd skiftes/Smøre og justere Vinduer.
Malevandskurede felter - Male skure og gårdmandskontor/gæsteværelse.
Fjerne stikkontakter i skure - Ændring af ordensregler punkt 3

Afdeling 32.
Damgade 34-42
Opsætning af 2 stk. grill på grillpladsen.
Petanquebane - Opsætning af ugler på tagene.
Lampe ved nr. 2 afskærmes mod bygning.
Ændring af ordensregler.
Afdeling 37.
Augustenborg Landevej 77 A – 77 R
Belysning ved container (Thomas).
Flisebelægning ved gildesal ændres.
Sammenlægning af 1 vær. Boliger i blok A.
Afdeling 38.
Borgmester Andersens Vej 43 A – 53 E
Ændring af tidspunkter vedr. leje af gildesal.
Ændring af ordensreglement.
Levering af bøgehække.
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Følgende vedligeholdelsesarbejder er besluttet.
Afdeling 102.
Louisegade 2-32
Ændring af ordensregler.

Afdeling 106.
Kløvermarken 1-63
Afløb udvendig ved Pia i nr. 43, hun har altid meget vand på terrassen.

Afdeling 107.
Tjørnebakken 1-22
Tagrende ved nr. 8 er i stykker.

Afdeling 108.
Kavsløkke 1-99
Udskiftning af terrassedøre.
Udskiftning af 10 ventilationsanlæg.
Nabohjælp skilte.
Ændring af ordensregler
Afdeling 109.
Æblehegnet 1-23 og 2-72
Intet.

Afdeling 110.
Højbo 1-20 og Bakkebo 1-12
Intet.
Mangler opsætning af troldtekt loft fra sidste år.

Afdeling 114.
Mølvang 1-23, Tandsbusk 53A-59C og Midthave 2-24
Ombygning af boliger.
Fjernelse af nr. på p-plads.
Emhætte fjernes ved fraflytning.
Afdeling 119.
Tinggården 1-19
Kalkning af hovedhuset.
Alex planlægger formøde til afdelingsmøde i afdelingens mødelokale.
Afdeling 122.
Kløverholm 1-38 - Kløverholm 40-78 og Kløverlykke 1-29
Husnumre, Arbejdes videre med bestyrelse. - Ønsker bedre rengøring af grønne områder. Kløverholm 2 – 38 Stern beklædes med eternit.
Gæsteværelser kan nu lejes ud til alle beboere i Søbo (Sættes på hjemmesiden).
Ændring af vedligeholdelsesreglement.
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Følgende vedligeholdelsesarbejder er besluttet.
Afdeling 124.
Askerøj
Intet.

Afdeling 125.
Louisegade 1 A-K
Intet.

Afdeling 128.
Ærøvej 1-23 og Svinget 11-33
Intet.

Afdeling 130.
Ringridervænget og Fredsskovvej
Intet.

Afdeling 131.
Kløverlykke 8-54
Intet.

Afdeling 151.
Hofgården 1-19 og 2-18, Hertugtorvet, Enghaven, Parkgade 1-11 og Kettingvej 28-38
Maling af vinduer på Hofgården.
Nedskæring af hække på Hofgården.

Rød er bestilt arbejder.
Grøn er afsluttet arbejder.
Pink er ikke vedtaget - men følges op.
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Oversigt over budgetterede huslejestigninger/fald fra 2021 til 2022
Pris i kr. pr. m2:
2021
2022

Afdeling
1
2
3
6
8
9
10
11
12
14
15
16
19
20
21
23
25
26
28
29
32
37
38
102
106
107
108
109
110
114
119
122
124
125
128
130
131
151

Sdr. Landevej 41 - 57
Sdr. Landevej 44 - 106
Friheds Allé
Helgolandsgade/Arnkilgade
Ørstedsgade/Tandsbjerg
Ringgade
Orla Lehmannsvej/Grundtvigs Allé
Borgm. Andersens Vej
Grundtvigs Allé
Skovkrogen
Hjortevej/Stationsvej
Vesterkobbel
Skt. Jørgens Bjerg/Kirkegade
Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade 2A
Udsigten/Bosager 13
Lavbrinkevej
Frederikparken 1-7 & 2-6
Frederikparken 8-10 & 9-13
Vøl-Bo
Fregatten, Jagten, Galeasen
Damgade
Augustenborg Landevej 77
Borgmester Andersens Vej 43
Louisegade 2-32
Kløvermarken 1-63
Tjørnebakken 1-22
Kavsløkke 1-99
Æblehegnet 1-23 og 2-72
Bakkebo 1-12, Højbo 1-20
Mølvang, Tandsbusk og Midthave
Tinggården 1-19
Kløverholm og Kløverlykke
Askerøj
Louisegade 1 A-K
Ærøvej 1-13 og Svinget 11-33
Fredsskovvej og Ringridervænget
Kløverlykke 8-54
Byhusene, Parkgade, Kettingvej og Hofgården

530,05
615,64
586,17
632,14
608,56
472,31
656,66
485,83
593,99
567,02
614,67
608,97
764,98
810,11
773,88
430,98
595,85
677,93
832,06
794,64
814,44
742,04
788,00
631,20
681,73
712,45
730,67
700,84
839,56
759,90
714,40
729,37
868,38
1.002,84
774,83
723,63
803,14
643,78

530,05
615,64
586,17
632,14
628,03
472,31
656,66
485,83
593,99
567,02
634,95
619,38
780,66
810,11
773,88
447,40
595,85
677,93
832,06
794,64
814,44
742,04
788,00
631,20
671,36
712,45
743,16
714,44
839,56
777,61
714,40
729,37
868,38
1.002,84
774,83
731,81
803,14
654,27

Stigning/Fald:
i%
kr. pr. m2
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,30%
1,71%
2,05%
0,00%
0,00%
3,81%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,52%
0,00%
1,71%
1,94%
0,00%
2,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,13%
0,00%
1,63%

0,00
0,00
0,00
0,00
19,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,28
10,41
15,68
0,00
0,00
16,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10,36
0,00
12,49
13,60
0,00
17,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,18
0,00
10,49

I afdeling 2 er der sket en yderligere huslejestigning pr. 1/1-2021 på 9,06% pga. udgifter til
kloakseparering.
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Evaluering af afdelingsmøder 2021
I lighed med 2020 har vi fra organisationsbestyrelsen udsendt spørgeskemaet evaluering af
afdelingsmøder til afdelingsbestyrelserne.
Det er glædeligt at antallet af besvarelser er steget
fra 40 til 47, tak for det. Jo flere besvarelser der
kommer, desto bedre bliver undersøgelsen.
Når man ser på besvarelserne, er der et par af
spørgsmålene der springer i øjnene.
Det første omkring det praktiske arrangement, hvor
der i 2021 var 13 uenige i forhold til 2020, hvor der
var 2 uenige.
Forklaringen ligger nok i at vi i år var på
Idrætshøjskolen, og mange af kommentarerne gik på
det var svært at finde rundt, og at lokalerne ikke
egnede sig til den form for møder.
Mødet har rette varighed og der bliver lyttet til alle
beboere, her kan man sige at varigheden jo
afhænger af mange ting, bl.a. antallet af indkomne
forslag, hvor meget elastik dirigenten giver til dialog,
og det hænger jo så også sammen med at flere føler
at der ikke bliver lyttet til alle beboere.
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Ser vi på det sidste spørgsmål, beboerne bidrager til
udvikling af afdelingen, er der ligesom i 2020 mange
der svarer de er uenige.
Med omkring 25% af alle besvarelser der er uenige,
bør
det
give
lidt
stof til
eftertanke
i
afdelingsbestyrelserne om hvordan man kan inddrage
beboerne.
Antallet af deltagere på afdelingsmøderne samlet
set er gået ned, en udvikling der meget skulle
vendes.
Positivt er det dog at der i mange afdelinger har
været flere deltagere i 2021 end i 2020, og dermed
er det samlede antal færre kun 8% mindre end 2020.
Vi skal huske, afdelingsmøderne er ikke
administrationens eller organisationsbestyrelsens
møder, det er afdelingsbestyrelsens møder.
Beboerinvolvering, beboernes bidrag til udvikling i
afdelingen, fremmøde på afdelingsmøderne, er
punkter som de enkelte afdelingsbestyrelser kan
arbejde med i løbet af året.
Birger Persson – Næstformand.

Evaluering af afdelingsmøder 2021
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Evaluering af afdelingsmøder 2021
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Introduktionsmøde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 2021.
Den 18. november 2021 var 22 nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer/formænd
samlet
til
introduktionsmøde
i
Beboerhuset
på
Vesterkobbel, for at få en introduktion til den
almene
boligsektor,
boligorganisationens
opbygning, samt en generel indføring i
beboerdemokratiets spilleregler.
Til at forestå denne gennemgang og besvare
løbende spørgsmål i øvrigt stod forretningsfører
Hans Peter Hollænder og sekretariatsmedarbejder Lene Bergmann til rådighed.
Spørgsmålene var mange og underviserne var
gode til at forklare sig også visuelt, så
deltagerne fik et optimalt udbytte af denne
eftermiddag.
Ole Strøm fra Organisationsbestyrelsen
gennemgik Søbo’s hjemmeside, login, og hvad
du som bestyrelsesmedlem har adgang til, at få
oplysninger om, f.eks. seneste regnskab for
egen afdeling, beboeroversigt, og oplysning
tomgang i afdelingen.
Her kan også ses forskellige dokumenter bl.a.
ordensregler og vedligeholdelses reglement.
Den til enhver tid værende ejendomsfunktionær og inspektør i din afdeling fremgår
med kontaktoplysninger.
Budget over planlagte arbejder og hvad har
afdelingen haft af udgifter f.eks. til grønne
områder – udskiftning af blandingsbatteri og
meget andet.
Alt sammen nyttige og hurtige tilgængelige
oplysninger til brug i daglige bestyrelsesarbejde.

John Brandt fra afdeling 6.

Vi fik lejlighed til at tale med nogle af de
nyvalgte herunder John Brandt fra afdeling 6,
som stillede op til bestyrelsen, alternativet var,
at vi ikke fik en bestyrelse, og dermed
begrænset information, jeg er typen der gerne
vil vide hvad der foregår, derfor vurdere jeg, at
der ikke var det store arbejde i det 4 møder
årligt, så kom vi langt.
I vores forening er der et rigtigt godt
sammenhold, nye beboere får altid en velkomstgave, og allerede her starter der en god dialog,
vi kommer hinanden ved.
Hvad syntes du om mødet i dag John ?
Jeg syntes vi har fået mange gode
informationers, blandt andet om hjemmesidens
faciliterer fandt jeg interessant.
På mødet var der også rig lejlighed til at
knytte netværk.

Vi talte også med formanden for afdeling 1.
Hans-Otto W. Andersen og suppleanten Melanie,
bestyrelsen består af tre medlemmer, og vi
arbejder for, at vi kommer hinanden ved, at der
ikke bliver truffet beslutninger hen over hovedet
på os, og vi bliver behandlet godt og bliver hørt
i forskellige fora.
Hans–Otto har boet i afdelingen i 10 år, hvor
han også har været aktiv i bestyrelsen.
Melanie, har boet i afdelingen i fire år, og er
glad for der må holdes husdyr.
Hvad fik i ud af mødet her i dag ?
Det var et rigtigt godt møde, vi kom langt
omkring, og er glad for, at bestyrelsessuppleanten kan deltage, hun deltager i øvrigt
også i alle vores bestyrelsesmøder.
Det var bl.a. rigtigt godt med en
gennemgang af hjemmesiden og dennes
faciliteter.
Foto og tekst: Ole Strøm.
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsesformand:
Annalise Lyngkilde

Frederikparken 5 st. dør 4

40 99 10 02

annalise.almind@mail.dk

Damgade 42 5. tv.

29 37 93 35

birgerp26@gmail.com

Hjortevej 12
Lavbrinkevej 27
Fregatten 8 st.
Fregatten 7 st.
Grundtvigs Allé 5 II th.

40
27
20
29
21

kdalgaard@stofanet.dk
hpetz@jubii.dk
gismo2000@live.dk

Næstformand:
Birger Persson
Bestyrelsesmedlemmer:
Erling Jürgensen
Hanne Petz
Ole Strøm
Charlotte Sørensen
Jens Peter Nørgaard

27
83
13
60
60

86
87
41
34
86

71
60
46
02
42

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

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

AFDELING 1 - Sdr. Landevej 41 - 57
Formand / bestyrelse:
Hans Otto Wrang, Sdr. Landevej 57 II tv.
Poul Erik Jørgensen, Sdr. Landevej 51 st. th.
Dennis Bækkel, Sdr. Landevej 49 II tv.

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

AFDELING 2 – Sdr. Landevej 44 - 106
Formand / bestyrelse:
Conny Hauge, Sdr. Landevej 102
Kenneth Schütt, Sdr. Landevej 82
Dorthe Chor, Sdr. Landevej 50
AFDELING 3 – Friheds Allé 13 - 45
Formand / bestyrelse:
Jens Estoft, Friheds Alle 35 1. th.
Mohamed Ghali, Friheds Alle 35 st. tv.
Bente Pedersen, Friheds Alle 23 st. tv.
AFDELING 6 – Arnkilgade 1 og Helgolandsgade 12 - 14
Formand / bestyrelse:
Pialucia Smille Jespersen, Arnkilgade 1 2. th.
Linda Vestergaard, Arnkilgade 1 1. th.
John Brandt, Helgolandsgade 14 st. tv.
AFDELING 8 – Ørstedsgade 78 – 131 og Tandsbjerg 2 - 8
Formand / bestyrelse:
Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81
Leo Egholm Johansen, Ørstedgade 75
Kjeld Nielsen, Ørstedgade 125
AFDELING 9 – Ringgade 240 - 270
Formand / bestyrelse:
Betina Husted Oehlers, Ringgade 264 I tv.
Edith Korsumäki, Ringgade 256 1. th.
Gurli Asbjørn Haggren, Ringgade 244 1. th.
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

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

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

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

AFDELING 10 – Orla Lehmanns Vej 1 – 13 og Grundtvigs Allé 1 - 5
Formand / bestyrelse:
Jens Peder Nørgaard, Grundtvigs Allé 5 II th
Hanne Fritz Nørgaard, Grundtvigs Allé 5 II th.
Helle C. Nielsen, Orla Lehmanns Vej 9 I tv.
AFDELING 11 – Borgmester Andersens Vej 1 - 39
Formand / bestyrelse:
Allan Hansen, Borgmester Andersens Vej
Jette Wolff Kristensen, Borgmester Andersens Vej
Christa Lunn, Borgmester Andersens Vej
AFDELING 12 – Grundtvigs Allé 9 - 27
Formand / bestyrelse:
Birthe Holm, Grundtvigs Allé 17 st. tv.
Arne Vermehren, Grundtvigs Allé 13 I. th.
Nilo Dostjar, Grundtvigs Allé 19 II. tv.
AFDELING 14 – Skovkrogen 1 - 20
Formand / bestyrelse:
Nils Højsager-Jessen, Skovkrogen 17
Svend Aage Petrat-Meyer, Skovkrogen 11
Flemming Egedal, Skovkrogen 18
AFDELING 15 – Hjortevej 2 – 90 og Stationsvej 25 – 17 A - F
Formand / bestyrelse:
Erling Jürgensen, Hjortevej 12
Wivien Jensen, Hjortevej 28
Kim Larsen, Hjortevej 24
AFDELING 16 – Vesterkobbel 1 – 37 og 2 - 56
Formand / bestyrelse:
Ole Nedergaard, Vesterkobbel 10
Martha Thomsen, Vesterkobbel 9
Willy Christensen, Vesterkobbel 38
AFDELING 19 – Sct. Jørgens Bjerg / Kirkegade
Formand / bestyrelse:
Hanne Davidsen, Sct. Jørgens Bjerg 5 A st.
Marie Louise Rumley, Sct. Jørgens Bjerg 5 B st.
Palle Engelbrecht, Sct. Jørgens Bjerg 1 B 1
AFDELING 20 – Dam-Bo / Ler-Bo / Damgade
Formand / bestyrelse:
Tom Larsen, Dam-Bo 1 1. 22
Ove Nielsen, Dam-Bo 1 st. 16
Elsebeth Frederiksen, Dam-Bo 1 st. 5
AFDELING 21 - Udsigten
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 23 - Lavbrinkevej
Formand / bestyrelse:
Hanne Petz, Lavbrinkevej 27
Jørn Flemming, Lavbrinkevej 34
Gurli Metzler, Lavbrinkevej 42
AFDELING 25 – Frederikparken 1- 7 og 2- 6
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
AFDELING 26 – Frederikparken 8 – 10 og 9 - 13
Formand / bestyrelse:
Poul Werge, Frederikparken 13 st. dør 2
Marian Jacobsen, Frederikparken 11 st. dør 1
John Wilde, Frederikparken 8 st. dør 2
AFDELING 28 – Vøl-Bo
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Erling Jürgensen
AFDELING 29 – Fregatten, Jagten og Galeasen
Formand / bestyrelse:
Ole Strøm, Fregatten 8 st.
Egon Nielsen, Fregatten 10 1.
Anne-Grethe Smallpeice, Jagten 9 I.
AFDELING 32 – Ringgade/Damgade
Formand / bestyrelse:
Brita Skyborg-Møller, Damgade 40 st. mf.
Hans Jørgen Struck, Damgade 34 2 th.
Fro Rose, Damgade 38 4. mf.
AFDELING 37 – Augustenborg Landevej 77 A – 77 R
Formand / bestyrelse:
Grethe Collin, Augustenborg Landevej 77 F
Lone Larsen, Augustenborg Landevej 77 K
Povl Erik Collin, Augustenborg Landevej 77 F
AFDELING 38 – Borgmester Andersens Vej 43 A – 53 E
Formand / bestyrelse:
Bianca Lass, Borgmester Andersens Vej 51 B
Lars Bo Thorup, Borgmester Andersens Vej 43 B
Helene Brandt Holme, Borgmester Andersens Vej 51 C
AFDELING 102 - Louisegade
Formand / bestyrelse:
Peggy Schmuck, Louisegade 4 st. tv.
Helge Krogh, Louisegade 4 st. tv.
Irene Frandsen, Louisegade 28 1. Dør 1
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

AFDELING 106 - Kløvermarken
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
AFDELING 107 - Tjørnebakken
Formand / bestyrelse:
Arnheidur Lindskjold, Tjørnebakken 16
Anita Hamann, Tjørnebakken 21
Bert Preiss, Tjørnebakken 19
AFDELING 108 - Kavsløkke
Formand / bestyrelse:
Ella Olesen, Kavsløkke 95
Jytte Frøhlich, Kavsløkke 53
Helen Christensen, Kavsløkke 33
AFDELING 109 - Æblehegnet
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
AFDELING 110 – Højbo og Bakkebo
Formand / bestyrelse:
Bodil Nielsen, Højbo 2
Jesper Carstens, Højbo 5
Egon Christensen, Højbo 1
AFDELING 114 – Mølvang, Tandsbusk og Midthaven
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
AFDELING 119 – Tinggården.
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson:
AFDELING 122 – Kløverholm 1-78 og Kløverlykke 1-29
Formand / bestyrelse:
Morten Pedersen, Kløverlykke 15
Eva Stelzner, Kløverlykke 10
Tanja Stelzner, Kløverlykke 43
AFDELING 124 – Askerøj
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Charlotte Sørensen
AFDELING 125 – Louisegade 1
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Charlotte Sørensen
AFDELING 128 – Ærøvej og Svinget
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Kontaktperson: Birger Persson
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Afdelingsbestyrelser
AFDELING

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

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

AFDELING 130 – Fredsskovvej og Ringridervænget
Formand / bestyrelse:
Willy Huber, Fredsskovvej 11
Rikke Eis, Fredsskovvej 3
Helge Holm, Fredsskovvej 6
AFDELING 131 – Kløverlykke 8-54
Formand / bestyrelse:
Susanne Holmgaard, Kløverlykke 24
Vita Johanne Petersen, Kløverlykke 50
Henrik Collin, Kløverlykke 24
AFDELING 151 – Byhusene
Formand / bestyrelse:
Anne Cathrine Sørensen, Hertugtorvet 2
Berit S. Monberg, Kettingvej 36
Birgitte Jensen, Enghaven 45

Antenneforeningens
bestyrelse
Formand:
Lars Bo Thorup, Borgm. Andersens Vej 43B

Afdeling 38

Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Otto Wrang, Sdr. Landevej 57 II tv.

Afdeling 1

Poul Erik Mikkelsen, Frederikparken 8 st. 3

Afdeling 26

Linda Vestergaard, Arnkilgade 1 I th.

Afdeling 6

Anne Grethe Jensen, Arnkilgade 1 I tv.

Afdeling 6

Redaktionen ønsker alle vore
læsere en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.
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Fra SØBO’s mange afdelinger.
Nye trapper i afdeling 29.
Fregatten - Jagten - Galeasen
I juli måned fik vi udskiftet vores gamle
trapper, hvilket var tiltrængt.
De nye trapper er galvaniseret og
skridsikre og med huller, hvilket betyder, at
sneen ikke lægger sig, og vi samtidig sparer
at skulle salte dem.
Forenden af trapperne er der markeret en
tydelig gul afstribning for at forhindre
faldulykker.
Vi har talt med et par beboere, som er
meget glade for de nye trapper - de er gode
at gå på samt stabile.

Foto og tekst er leveret af:
Ole Strøm
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Fra SØBO’s mange afdelinger.

Ny asfalt på Lavbrinkevej – afdeling 23.
Så skete det endelig, vi fik nyt asfalt på vores
vej, vi har også kun ventet i 10 år på det, men
efter meget bøvl med kommunen og en tur i
medierne med billeder, lykkedes det endelig og
få det lavet, og sikke en fin vej vi har fået at
køre på.
Fotos og tekst: Flemming Christoffersen.
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Fra SØBO’s mange afdelinger.
Norlys i gang med at lægge fibernet ind i alle boliger på Hjortevej/Stationsvej – afdeling 15.

Foto er leveret af: Kim Larsen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selv de nye og moderne skraldespande skal rengøres.

Det er ejendomsfunktionær Thomas Teichert, der her har været i gang med at gøre affalds beholdere
rene i nogle af hans afdelinger.
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Fælles energi- og klimamål blev
fejret på Kær Vestermark.

Det er enestående, at alle Sønderborgområdets boligforeninger har udarbejdet energi- og bæredygtighedsstrategier. ProjectZero, boligforeningerne og 75 beboere fejrede resultatet på Kær Vestermark, hvor
borgmesteren roste boligforeningernes indsats og uddelte diplomer.

Borgmester Erik Lauritzen roste både de grønne ambassadører og alle boligforeningerne for deres indsatser.
Klimaet er en brændende platform for os alle. Samfundet er nødt til at reducere CO2-udledningen, spare på
energien og producere mere vedvarende energi.
”Sønderborg-områdets ProjectZero´s vision og et CO2-neutralt område i 2029, kan kun realiseres, når alle på
tværs af samfundet bakker op og engagerer sig”, konkluderede Erik Lauritzen i sin takketale til de 75 deltagere
fra områdets boligforeninger.
Foto: Erling Jürgensen.
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Så er Lillehavstien indviet og vi bringer et par billeder fra den skønne natur.

Lillehavstien er en vandresti og cykel og ridning er ikke tilladt !
Ideen til omtalen kommer fra Hans Peter Hollænder.

