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1. Velkomst og præsentation 

Svendborg Kommune orienterede om styringsdialogens formål og 

tilrettelæggelse. Der var på mødet enighed om, at der som 

udgangspunkt skal holdes ét årligt dialogmøde med boligorganisationen, 

som loven tilskriver. Endvidere vil parterne holde flere møder efter 

behov og i øvrigt kontakte hinanden som hidtil. 

Svendborg Kommune oplyste, at den, som meddelt på det fælles 

dialogmøde i september 2012, vil præsentere et første udkast til en 

boligstrategi på det kommende fællesmøde mellem 

boligorganisationerne og Svendborg Kommune, som forventes afholdt i 

slutningen af maj 2013.  

Svendborg Kommune vil blandet andet hente input til arbejdet med 

kommunens boligstrategi via de tilbagemeldinger, der indkommer i 

styringsdialogen med boligorganisationerne. 

2. Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed  
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Svendborg Andels-Boligforening (SAB) består af 2252 boliger, fordelt på 

23 afdelinger. Hertil kommer fem erhvervslejemål og otte institutioner. 

Administration og økonomisk drift varetages af boligorganisationens 

eget kontor.  

SAB oplyser, at man driver en god og sund virksomhed. Økonomien er 

fornuftig, og tendensen går i retning af øget konsolidering. 22 afdelinger 

ud af 23 har overskud i regnskabsåret. Én afdeling har et opsamlet 

underskud til afvikling.  

Organisationen oplyser, at man, i forbindelse med budgetlægningen for 

2013, har øget henlæggelserne ”til tab ved fraflytning”, ”istandsættelse 

ved fraflytning” og ”vedligehold og fornyelser”. Svendborg Kommune fik 

på mødet udleveret en oversigt over den procentvise stigning i 

henlæggelsesniveauet for de respektive afdelinger. 

SAB oplyser, at der gennem regnskabsåret har været en stigning i 

antallet af ledige lejemål. De ledige lejemål har været koncentreret i 

afdelingerne 86/14 (Byparken) og 86/16 (Skovparken): Hømarken. SAB 

anfører, at udfordringerne i afdelingerne er særdeles komplekse i forhold 

til udlejningssituation, image, beboersammensætning, fraflytning mv., 

og at man har taget en række konkrete initiativer til afhjælpning 

problemerne. Svendborg Kommune bad på mødet om at få en 

redegørelse for den markedsføringsindsats for området, som SAB 

planlægger, med henblik på at få de ledige boliger udlejet. Det blev 

aftalt, at SAB fremsender redegørelsen til Svendborg Kommune primo 

maj. 

SAB tilkendegav, at man gerne ser en forbedret busdrift til området. 

Boligorganisationen oplever, at det er et reelt problem, at busdriften er 

blevet reduceret, og at dette kan modarbejde de positive effekter af 

såvel den fysiske som den boligsociale helhedsplan.  

I afdeling 86/13 (Sanddalsparken) oplyses udlejningsvanskelighederne 

at være afhjulpet ved en nedsættelse af huslejen i de største lejligheder, 

finansieret ved tilskud fra dispositionsfonden.  

3. Drøftelse af boligorganisationens økonomi og drift 

Delvist drøftet under punkt 2. 

Svendborg Kommune anførte, at det for alle boligorganisationer gøres 

gældende, at kommunen fremover ønsker, at styringsrapporter for såvel 

boligorganisation som afdelinger skal være selvbærende og løsnings-

/handlingsorienterede, i forhold til de væsentligste spørgsmål. 

Svendborg Kommune anerkendte, at SAB, i forbindelse med omlægning 

af en række lån i 2012, har opnået en varig besparelse på driften i en 

række afdelinger.  
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Det blev oplyst, at Svendborg Kommune, i forbindelse med 

styringsdialogmødet, kritisk har gennemgået de indsendte regnskaber, 

som krævet i driftsbekendtgørelsen. Kommunen har ligeledes 

gennemgået det øvrige materiale i den dokumentationspakke, 

boligorganisationen har indberettet til Almenstyringsdialog.dk, og har 

ingen kommentarer hertil, udover hvad der drøftes i styringsdialogen.  

4. Drøftelse af ledelse og beboerdemokrati  

Svendborg Kommune meddelte, at det fremover ønskes, at 

organisationen vedlægger relevant protokollering i forbindelse med 

ansøgning om kommunens godkendelse af organisationens 

dispositioner. 

SAB oplyste, at alle afdelinger, med undtagelse af to afdelinger med 

ældreboliger, har en afdelingsbestyrelse. SAB anførte, at det kan være 

en udfordring at få valgt medlemmer til afdelingsbestyrelserne, idet 

mange beboere ikke ser sig selv som en del af en forening, men alene 

som lejere af en bolig. Det blev på mødet aftalt, at organisationen skal 

fortsætte arbejdet med at fremme en aktiv beboerdemokratisk kultur. 

5. Drøftelse af udlejning  

Delvist drøftet under punkt 2. 

Begge parter var på mødet enige om, at udlejningssituationen i 

Hømarken er et fokusområde, hvor opmærksomheden skal fastholdes.  

Boligorganisationen har sammen med Boligselskabet BSB Svendborg og 

Cama-kollegierne ansat en økonomikonsulent, der tilbyder uafhængig og 

gratis rådgivning til lejerne i de tre boligorganisationer. Initiativet er 

kommet rigtig godt fra start. 

6. Drøftelse af boligafdelinger  

Delvist drøftet under punkt 2. 

SAB har ansat en trivselskonsulent, hvilket har medført, at 

organisationen i 2012 ikke har indbragt nogen husordensager til 

afgørelse i Beboerklagenævnet.  

På Svendborg Kommunes forespørgsel oplyste SAB, at man på 

udearealerne i Hømarken har etableret nye lege- og boldpladser, 

grillsteder, lukkede gårdrum og åbne arealer. Organisationen får 

udelukkende positive tilbagemeldinger fra beboerne vedrørende disse 

tiltag. Begge parter var på mødet enige om at arbejde for at sikre flere 

rekreative faciliteter i Hømarken. Spørgsmålet om udearealerne vil 

ligeledes blive drøftet mere indgående i forbindelse med den kommende 

markedsføringsplan for området.  
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7. Drøftelse af nybyggeri og renovering 

SAB bad Svendborg Kommune undersøge, om alt jordsalg kommer i 

offentligt udbud. Det blev aftalt, at Svendborg Kommune vender tilbage 

med svar til organisationen snarest muligt. 

SAB spurgte, om Svendborg Kommune er interesseret i at sælge mindre 

arealer til almen bebyggelse. Svendborg Kommune meddelte, at man vil 

undersøge dette og vende tilbage med svar – eventuelt i forbindelse 

med præsentationen af det første udkast til en boligstrategi på mødet i 

maj.  

SAB tilkendegav, at organisationen kunne være interesseret i at bygge 

senior-/ældreboliger og efterlyste i den forbindelse en oversigt over 

mulige byggegrunde. Svendborg Kommune meddelte, at man vil 

undersøge dette og vende tilbage med svar – eventuelt i forbindelse 

med præsentationen af det første udkast til en boligstrategi på mødet i 

maj.  

Svendborg Kommune oplyste, at evt. nybyggeri vil blive udbudt efter 

gældende lovgivning.  

8. Evt.  

Aftaler 

 

Svendborg Kommune indkalder i løbet af foråret til et fælles 

dialogmøde, med henblik på at drøfte kommunens første udkast til en 

boligstrategi. 

 

Det blev aftalt, at SAB primo maj fremsender en redegørelse til 

Svendborg Kommune for markedsføringsindsatsen for Hømarken. 

 

Det blev aftalt, at Svendborg Kommune skal undersøge om alt jordsalg 

kommer i offentligt udbud. 

Det blev aftalt, at Svendborg Kommune undersøger muligheden for at 

udbyde mindre arealer til almen bebyggelse. Svendborg Kommune 

vender tilbage med et svar – eventuelt i forbindelse med 

præsentationen af det første udkast til en boligstrategi på mødet i maj.  

Det blev aftalt, at Svendborg Kommune undersøger, om der kan gives 

en oversigt over mulige byggegrunde til boligorganisationerne. 

Svendborg Kommune vender tilbage med et svar – eventuelt i 

forbindelse med præsentationen af det første udkast til en boligstrategi 

på mødet i maj.  

 


