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Nyt fra hovedbestyrelsen 
 
 
Kære beboere i Skanderborg Andelsboligforening  
 
Som tidligere år, når året går på hæld, er det tid at se tilbage på året, der snart 
er gået. 2015 har nok været det år i hele Skanderborg Andelsboligforenings 
snart 75 årige levetid, hvor der har været størst aktivitet. Det skyldes ikke 
mindst de to store renoveringsopgaver, henholdsvis i Grønnedalsparken og på 
P. B. Lundsvej. Renoveringsopgaver, som vi igennem hele 2014 havde forbe-
redt, mente vi til mindste detalje, men som desværre viste sig ikke at være til-
strækkelig. Jeg synes meget af den kritik, der har været rejst er fuld forståelig, 
men jeg vil også gerne her have lov til at undskylde SAB og dens medarbejde-
re. Det er meget svært at agere og tilrettelægge et arbejde, når de entreprenø-
rer, man arbejder sammen med ændrer indgåede aftaler, eller som det skete 
på P. B. Lundsvej går konkurs. Vi håber, at projekterne i de to afdelinger frem-
adrettet kommer til at køre lidt mere gnidningsfrit. 
Ud over de to føromtalte projekter har vi i bestyrelsen gjort klar til nye renove-
ringsopgaver i de kommende år. Vi må på grund af Landsbyggefondens ar-
bejdsmetoder være tidligt ude med projekter, såfremt man inden for en over-
skuelig årrække kan påregne at få penge til renovering. Derfor har vi indtil vi-
dere lavet helhedsplaner på yderligere to afdelinger, nemlig afd. 7 Kastanievej 
og afd. 8 Vestervang. Hvornår der bliver frigivet penge til disse to projekter vi-
des ikke, men forarbejdet er nu gjort. En anden afdeling vi har haft fokus på er 
afd. 32 Vestergade. Ved årets afdelingsmøde besluttede beboerne, at hoved-
bestyrelsen skulle arbejde på at lave nogle beregninger, hvad det ville koste at 
totalrenovere afdelingen contra at nedrive det eksisterende byggeri og opføre 
helt nye boliger. Det er måske nok lidt kontroversielt at nedrive eksisterende 
byggeri, men omvendt så er jeg også af den opfattelse, at der er byggeri af en 
sådan beskaffenhed, at det bliver svært at renovere bygningerne til en stan-
dard 2015, uden det kommer til at koste en formue, og at det er økonomisk 
bedre og billigere at opføre nybyggeri. 
En ting der har ligget bestyrelsen meget på sinde de sidste mange år, har væ-
ret at få bygget nyt almennyttigt boligbyggeri i Skanderborg Kommune. Efter 
mange forhandlinger er det nu lykkedes, og det er vi meget glade for. Boligsi-
tuationen i kommunen, inden for den almennyttige sektor, har været meget 
trængt de senere år. Skanderborg Kommune har fået mange nye arbejdsplad-
ser, og dermed bliver der også mange familier der ønsker et sted at bo. End-
videre har Skanderborg Kommune også skullet tage imod flygtninge, som alle 
andre kommuner, hvilket også har afstedkommet et stort pres på lejeboliger. 
Derfor er det meget glædeligt at vi har fået lov til, at bygge nye boliger, og når 
jeg skriver lov til, så er det fordi vi er afhængige af, at kommunen giver tilsagn, 



da de skal stille med 10 % af grundkapitalen til byggeriet. Vi har købt en grund 
i Stilling, på hjørnet af Århusvej og Virringvej, hvor vi forventer at opføre ca. 
100 boliger i en tæt lav bebyggelse. Projektet ventes igangsat i slutningen af 
2016. Endvidere har vi fået tilsagn fra kommunen, om opførelse af 30 ung-
domsboliger på Krøyer Kielbergsvej, ligeledes med forventet opstart 2016. 
Herudover har vi fået tilsagn om senest 2020 at opføre ca. 50 boliger på Sø-
toften. Den nærmere placering bliver umiddelbart over for Netto. 
Afslutningsvis må jeg konkludere, vores forening er i en rivende udvikling, hvil-
ket også medfører store udfordringer, både på det organisatoriske som på det 
praktiske plan. Sikkert er det, at det betyder uendeligt meget for vores for-
ening, for dens effektivitet og udvikling, at der til stadighed er et højt aktivitets-
niveau på det bygningsmæssige område. 
Hermed ønskes alle vore beboere samt deres familier en rigtig glædelig jul og 
et lykkebringende nytår. 
 
Finn Arenholt Thomsen 

 

Nyt fra Administrationen 
 

Kære beboere. 

Så er endnu et år ved at rende ud. Det har været et meget travlt år for SAB 
men vores 2 store renoveringsprojekter på P B Lundsvej og Grønnedalspar-
ken. Derudover har vi foretaget rigtig mange vedligeholdelses- og fornyelses-
opgaver i alle vores afdelinger. Det er også blevet til en enkelt byggeskadere-
novering i afdeling 39, som har fået nye karnapper i stuerne.  

På kontoret har vi desværre måtte sige farvel til Lokalinspektør Egon Madsen. 
Vi forventer at have ansat en ny i stillingen den 1. januar 2016. 

Vi har ligeledes op mandet med en ny teknisk projektmedarbejder, Jesper 
Magnussen, som er uddannet bygningskonstruktør og kommer fra et lignende 
job i Djursbo. Jesper skal hjælpe i teknisk afdeling, da vi p.t skal opføre nye 
familieboliger i Stilling og Midtbyen samt ungdomsboliger i midtbyen i de 
kommende år. Boligerne i Stilling samt ungdomsboligerne i midtbyen, her for-
venter vi at starte projekteringen op i starten af det nye år.  

Sidst men ikke mindst har vi den 1. september ansat en ny kontorelev, Tenna 
Jensen, som skal være hos os de næste 2 år. 
 
 



Renovering af P B Lundsvej 
Renoveringen af P B Lundsvej har desværre været ramt af en konkurs. Ho-
vedentreprenøren gik konkurs på grund af fejl ved en større renoveringssag 
på Skejby Sygehus. Dette betyder at vi har skullet finde en ny hovedentrepre-
nør, hvilket også er sket. Arbejder er genoptaget i fuldt omfang, men den plan-
lagte tilbageflytningstid for beboerne er blevet rykket. De første beboere kan 
komme hjem lige inden jul, mens de sidste må vente til sidst i februar måned.  
 
Renovering af Grønnedalsparken 
Her er de første blokke ved at være færdige, og de resterende blokke på Chr. 
Kolds Vej skal stå færdige medio marts 2016. Rækkehusene bliver dog som 
projekteret ikke færdige til marts, da der har været nogle udfordringer i de før-
ste boliger. De forventes færdig i løbet af sommeren 2016. 
 
Etape 2 på Grundtvigsvej starter op som planlagt den 1. februar 2016.  
 
 
TV lovpakke 
Mange spørger til reglerne om TV pakker, og dermed tvunget betaling til 
Skanderborg Antenneforening. Som reglerne er nu, så er det ikke muligt som 
enkeltperson at fravælge Skanderborg Antenneforening. Der arbejdes dog i 
BL og ministeriet for en lovændring, således at det fremadrettet bliver muligt. 
Denne lovændring forventes godkendt i løbet af næste år. 
 
 
Ændring af programpakke 
Husk at eventuelt ønske om antenneskift/valg af programpakke skal meddeles 
administrationen senest den 30. november 2015. 
Gerne på e-mail: adm@sab-net.dk 
 
 
På vegne af alle medarbejdere i SAB, ønsker vi jer alle en glædelig jul 
samt et lykkebringende nytår. 
 
 
Erling Weber Jensen 
Direktør 
 
 
 
Kontoret på Adelgade holder juleferie:  
 

fra den 23. december 2015 til den 3. januar 2016 - begge dage inkl. 


