
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Kære beboere i Skanderborg Andelsboligforening. 

Så har foreningen afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde, hvor vi har gjort status 

på året 2015. Året 2015 har på mange måder været et år med megen aktivitet, både 

på det helt aktuelle, som på det fremtidige plan.  

Hvis vi ser på det aktuelle plan, så har vi jo gang i den store renovering i 

"Grønnedalsparken". For nuværende er man ved at være færdig med etape 1, 

endnu mangler man at gøre udendørsarealerne færdig, men det sker her i løbet af 

efteråret. Med hensyn til etape 2 er man godt i gang og man forventer at være 

færdig med arbejdet om ca. et års tid. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 

det har været en stor mundfuld og det har krævet mange resurser både fra vore 

ansatte, men så sandelig også fra vore beboere. Alt har ikke fungeret, som vi var 

blevet lovet, og mange uforudsete ting er også dukket op efterhånden som 

processen er skredet frem, hvilket har medført store gener for vore beboere. 

Resultatet af renoveringen, må vi så heldigvis sige er særdeles tilfredsstillende. Så 

sent som for ca. en måned siden havde vi besøg af Skanderborg Byråd i afdelingen, 

og de udtrykte alle stor begejstring for de nyrenoverede bygninger. En anden 

afdeling, der er blevet totalrenoveret er Afd. 1 P B Lundsvej. Her er samtlige 

lejligheder renoveret, og man har fået lejligheder, der opfylder de krav man kan stille 

til en 2016- lejlighed. 

 

Udover føromtalte projekter har vi fået udarbejdet 

helhedsplaner (tilstandsrapport) for følgende 

afdelinger: Vestervang, Granhøjen afd. 19, 

Vestergade afd. 32 og afd. 7 Kastanievej. Ansøgning 

om tilskud fra Landsbyggefonden er afsendt, og vi 

mangler nu kun at få tilsagn for at kunne gå i gang 

med disse projekter. 

Hvad angår nybyggeri, har vi fået tilsagn fra Skanderborg Kommune om opførelse af 

ca. 80 almennyttige boliger på hjørnet af Skanderborgvej og Virringvej. Det er vi 

meget glade for, idet der er et meget stort behov for nye boliger. Det er jo 

efterhånden 10 år siden, vi sidst opførte almennyttige familieboliger. Allerede på 

nuværende tidspunkt er ca. 60 skrevet op til de nye boliger, uagtet vi først har 

byggestart foråret 2017, og der vil være indflytning et år senere. Udover tilsagnet om 

de 



80 familieboliger har vi fået tilsagn om 30 ungdomsboliger, som skal 

ligge på Krøyer Kielbergsvej. Her forventer vi også byggestart i 

2017.  

Endvidere er vi blevet indbudt til at deltage i en konkurrence 

udskrevet af Skanderborg Kommune, der ønsker opført et vist 

antal flygtningeboliger og seniorboliger på det tidligere 

Skanderborg Sygehus ud mod Vesterskovvej. 

 

Som I kan se er der stor aktivitet i vores forening, hvilket på sigt er med til at styrke 

foreningen. Set i forhold til mange af de større boligorganisationer og administrations 

selskaber, er vi en meget attraktiv forening, som man meget gerne vil sætte klørene 

i, men det har ingen interesse for os.  Men det er særdeles vigtigt, at vi udvikler os 

som forening og får den fornødne styrke.  

På årets repræsentantskabsmøde valgte Flemming Larsen ikke at 

genopstille til Hovedbestyrelsen. Herfra skal lyde en stor tak for den 

indsats Flemming har gjort for foreningen igennem årene.  

Ny i Hovedbestyrelsen blev Leif Olesen fra afdeling 7. 

 

Mvh Finn Thomsen 

 

 

 

Kære alle 

I midtbyen har vi fået ansat Leif Larsen som ny lokalinspektør. Leif er 

allerede godt i gang og mange af jer har nok allerede hilst på ham, da han 

blev ansat tilbage i januar måned. 

I afdeling 1. P B Lundsvej er vi næsten færdige med renoveringen, alle 

beboere er flyttet tilbage, og der udestår kun enkelte små opgaver, 

herunder færdiggørelse af forsiden med postkasser og skraldeøer mv. 

 

I afdeling 17. Grønnedalsparken går det knap så godt. Entreprenøren har svært ved 

at overholde de aftalte tidsplaner, så vi har en daglig kamp for at følge op. Etape 1 



på Chr. Kolds Vej er berammet til at være færdig i september måned i år, og etape 

2, Grundtvigs Vej som er påbegyndt, skal være færdig i sensommeren 2017. Det 

glædelige ved renoveringen er det som er færdigt, jeg har endnu ikke mødt nogen 

som ikke syntes godt om de nye bygninger, toiletter, altaner mv. 

Vi har ligeledes gang i en helhedsplan for afdeling 7. Kastanievej, men afventer 

stadig det endelige tilsagn fra Landsbyggefonden.  

 

Den 31. maj 2016 vedtog Folketinget den længe ventede TV lov. Hvilket betyder at 

alle lejere pr. 1.7.2016 frit kan fravælge nuværende TV udbyder, hvis man indgår i 

en kollektiv aftale.  

 

 

 

Dette betyder i praksis at de af jer der betaler til Skanderborg Antenneforening over 

huslejen frit kan vælge en anden udbyder pr. 01.07.2016.  

Hvis I ønsker at have en anden TV udbyder, skal I kontakte administrationen pr. e-

mail adm@sab-net.dk og meddele dette. Der må dog forventes 3 måneders 

opsigelsesperiode. Hvis I derimod er tilfredse med nuværende TV leverandør, skal I 

altså ikke foretage jer noget.  

Aftaler med en ny leverandør skal foretages direkte mellem jer som lejere og 

udbyderen, og kan derfor ikke betales via huslejeopkrævningen. 

 

Vi er nu færdige med årets markvandringer, og mange arbejder er  

allerede igangsat. Nu går vi i gang med at udarbejde budgettet for 2017 

som skal godkendes på jeres afdelingsmøder i august/september 

måned. 

 

Kontoret holder igen i år sommerferie lukket i ugerne 29 og 30. 

Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god sommer. 

Mvh Erling Weber Jensen. 
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