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Fortsat fokus på energien

Af Peter Hadrup, formand for AAB

I skrivende stund er det stadig vinter. Endnu 
engang har det været en mild vinter med 
begrænsede snemængder, og mon ikke foråret 
ligger lige om hjørnet? En mild vinter giver en 
mindre varmeregning til glæde for os alle.

Vi har i bestyrelsen og i vores tekniske afde-
ling stor fokus på energirenoveringer af vores boliger. Det er 
her, vi som beboere kan spare penge. 

Vores tekniske afdeling er i gang med at lave en beregning 
på, hvor det rentabelt kan betale sig, at efterisolere lofterne, 
da isoleringen er for ringe i de fleste af vores huse og etage-
byggerier. En øget efterisolering vil give en bedre komfort 
og dermed en lavere varmeregning til den enkelte. Denne 
forbedring vil være omkostningsneutral for os som beboere.

Renovering af Holstebrovej billigere end ventet
Om ganske kort tid begynder etableringen af byggepladsen 
på Holstebrovej afd. 4. Der vil som tidligere omtalt blive tale 
om en større renovering. Nye altaner, vinduer, ny facadebe-
klædning m.m. 

Resultatet af licitationen blev ca. 3 millioner kr. billigere end 
forventet, så nu bliver nordsiden ligeledes energirenoveret.

Alt dette vil desværre give vores beboere nogle gener, men 
til gengæld har boligerne fået et løft både på ydersiden, men 
også en større og bedre komfort i lejlighederne, når renove-
ringen er overstået.

Helhedsplan for udendørs arealer på Bjarkesvej
På Bjarkesvej afd. 15, er vi i gang med at udarbejde en 
helhedsplan for de grønne områder. Dette arbejde vil blive 
udført af Egebjerg Planteskole, som allerede har fået fældet en 

del store egetræer, samt fået ryddet op i vores hybenbuske. I 
stedet bliver der plantet surbær i begge ender af afdelingen. 

Det har taget sin tid at få lavet oversigten. Vi er jo en lille 
hyggelig afdeling med mange små områder, men når vi er 
færdige i udvalget vil der blive indkaldt til et orienterings-
møde for beboerne.

Forbedringer på Dalgas Allé
På Dalgas Allé i de gule blokke er man fortsat i gang med en 
større renovering af østsiden. Nye vinduer, døre, isolering og 
ny beklædning af facaderne, samt en efterisolering af lofterne. 
Hos de beboere, hvor renoveringen er færdig er der givet 
udtryk for en væsentlig forbedring, hvilket er glædeligt.

I de røde blokke på Dalgas Allé har vi holdt en af lejlighe-
derne fri for udlejning, da vores tekniske afdeling er i gang 
med at renovere et badeværelse. Badeværelserne trænger i 
den grad til en renovering. Når badeværelset er færdigreno-
veret vil beboerne blive indkaldt til et ekstraordinært beboer-
møde, hvor badeværelset vil blive fremvist. 

Men også andre tiltag vil komme på tale i de røde blokke, 
som beboerne vil blive informeret om.

Tid til beboerdemokrati
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal have indkaldt vores afde-
lingsbestyrelser til budgetmøder, og senere skal vi i vores 
afdelinger have afholdt vores afdelingsmøder.

Datoen for vores generalforsamling i Kulturcenter Limfjord 
er endnu ikke bestemt, men den plejer at blive afholdt i slut-
ningen af maj.  Pbv. Peter Hadrup

Mild vinter har givet lavere varmeregning, men måske 
kan vi spare endnu mere med bedre isolering. 
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Forsiden: 
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tragtede - ikke kun blandt lærerstuderende på seminariet.



3

Marts 2015

I forbindelse med mødet for afdelings-
bestyrelser i december blev der udpeget 
tre nye medlemmer af redaktionsudval-
get for aab-Orientering, nemlig 
• Britta Blaaberg, Gammelgårdsvej
• Grete E. Winter, Mølletoften og
• Niels Jørgen Andersen, Dalgas Alle

De tre skal sammen med udvalgets 
formand Birgitte Sørensen, Dølbyvej, 
Poul Stigaard, Dalgas Allé og forret-
ningsfører Gert Holm være med til at 
finde emner til artikler i kommende 
numre af bladet.

Den 34-årige Britta Blaaberg er 
oprindeligt fra København. Hun flyttede 
til Skive sammen med sin daværende 
mand og fik to børn. Børnene har hun 
fortsat, og derfor valgte hun at blive 
boende i Skive. Hun bor nu i AAB’s afde-
ling på Gammelgårdsvej, hvor hun også 
er medlem af afdelingsbestyrelsen.

Siden august 2013 har hun også haft 
job hos AAB, hvor hun gør rent på Pleje-
center Gammelgaard 30 timer om ugen 
- resten af tiden i AAB’s administrations-
bygning på Albert Diges Vej.

Da Grete E. Winter for tre år siden 
mistede sin mand, flyttede hun fra 
Struer tilbage til Skive, hvor hun fik en 
lille lejlighed i den gamle mølle på Møl-

letoften 26. Her er hun nu suppleant til 
afdelingsbestyrelsen. 

I Struer var hun medlem af afde-
lingsbestyrelsen i den boligforening, 
hvor ægteparret boede, og før den tid 
i bestyrelsen for en privat andelsbolig-
forening i Breum. Hun er oprindeligt 
fra Højslev. I sit tidligere arbejdsliv var 
den nu 72-årige Grete E. Winter om-
sorgsmedarbejder på Resenlund i Skive i 
sammenlagt 29 år.

Udvalgets nye mandlige medlem, 
den 47-årige Niels Jørgen Andersen, 
Dalgas Allé, har i de seneste 7-9 år væ-
ret afdelingsformand for afdeling 11.1 – 
”De røde blokke” på Dalgas Allé i Skive.

Her har han har boet siden 1. januar 
2002 sammen med sin søn, som netop 
har fået arbejde i Århus, hvor han efter 
sommerferien skal starte på universitetet 
for at læse erhvervsjura.

Selv arbejder Niels Jørgen Andersen 
som busschauffør hos De Blaa Bus-
ser i Skive, fortrinsvis med rute- og 
skolebuskørsel, men ind imellem også 
turistkørsel. Det er baggrunden for, at 
han – uden selv at få vederlag for det – 
en gang imellem har kunnet arrangere 
indkøbsture til Tyskland for beboere i 
AAB til en meget favorabel pris.

Nye medlemmer af redaktionsudvalget 

Rævevej 5, 7800 Skive
T: +45 9752 8500
www.tbsas.dk

Britta Blaaberg Grete E. Winter Niels Jørgen Andersen

Savner du Giro 413 og Danmarksmester?
Vidste du, at du kan høre Giro 413 og Danmarksmester enten via en DAB radio 
eller ved at tilslutte din FM radio til YouSee’s radiosignal, som sidder ved siden af 
udtaget til tv-signalet. Giro 413 og Danmarksmester findes på kanal 5 (som også 
er P4). Endvidere får man bl.a. en klassisk radiokanal gratis med i forbindelsen.
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Rift om ungdomsboligerne på Kastanievænget

Af Jens Utoft

Der er langt fra fortidens fugtige kælder-
værelser, hvor toilet, bad og eventuelle 
køkkenfaciliteter ofte skulle deles med 
andre logerende – eller med husets ejer.

I dag har studerende – i alt fald i 
Skive – mulighed for at få langt bedre 
faciliteter i en selvstændig bolig, hvor 
der både er plads og den nødvendige 
ro til at koncentrere sig om den uddan-
nelse, man er i gang med.

Og heldigvis for det.
Skive Ungdomsboliger, som nu admi-

nistreres af AAB, har flere afdelinger.
En af de mest velfungerende er de 48 

ungdomsboliger på Kastanievænget – 
lige bag ved Læreruddannelsen i Skive. 
De er hver på ca. 30 kvm. og placeret i 
seks huse, som blev opført i 1991.

Her er der rift om boligerne – faktisk 
er der i øjeblikket 22 på venteliste.

Ikke kun lærerstuderende
Vi har sat fire af beboerne stævne i 
afdelingens fælleshus. Tre af dem er 
studerende på seminariet, men det er 
langt fra alle.

Camilla Jehg læser således jura i Århus 
på 6. semester. Hun har boet på Ka-
stanievænget de seneste 10 måneder. 
Oprindeligt er hun fra Vestsjælland, og 
flyttede til Skive på grund af en kæreste, 

som ikke længere er aktuel. Hun har 
valgt at blive boende i Skive på grund af 
andre venner og den gode bolig.  

Bente Kristensen, er i gang med sit 3. 
år på seminariet og boet på Kastanie-
vænget siden sommeren 2012. 

Mai Pedersen er i gang med sit sidste 
år på seminariet. Hun har boet her siden 
sommeren 2011, hvor hun flyttede ind 
knap en måned før studiestart. Hun er 
oprindeligt fra Mors, men har også boet 
i Hjørring.

Malene Kirkegaard er ældst i gårde af 
de fire og næstældst blandt samtlige be-
boere. Hun kommer oprindeligt fra Gl. 
Rønbjerg og fik sin lejlighed to måneder 
efter, at hun startede på sit lærerstu-
die i 2010. Hun er tidligere formand i 
beboerudvalget, der nu har Mathias H. 
Albertsen som formand. 

Fælles om rengøring - på skift
”Generelt fungerer tingene fint her i 
afdelingen. Men nogle gange skal Især 
de unge/nye lige mindes om, at der er 
visse regler, der skal overholdes, og at 
der er tale om et fællesskab”, hvor vi 
tager hensyn til hinanden, lyder det fra 
Malene Kirkegaard.

Hun får opbakning rundt om bordet.
Fx er beboerne fælles om rengøring 

i fælleshuset, inklusive køkkenet – også 
dem, der ikke bruger det. Opgaven skal 
udføres én gang om ugen og går på 
skift. Der er afsat en time til opgaven, 
men normalt bruges der kun en ½ time 
– 45 minutter. To gange om året er der 
hovedrengøring.

Hvis man pjækker, vanker der en 

Gode og billige boliger for uddannelsessøgende, hvor 
fællesskabet ifølge fire af beboerne fungerer fint. 
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bøde på 200 kr., der skal betales inden 
14 dage. Derefter stiger bøden med 
100 kr. om ugen indtil den er betalt eller 
trukket på huslejen via AAB.

Beløbene i bødekassen går til at holde 
fester for i netop fælleshuset. Det er 
som regel hyggeligt, men i perioder har 
opbakningen været knap så stor – fx til 
dette års fastlelavnsfest.

Den fælles rengøring er vedtaget på 
et beboermøde for at spare husleje. 

Den lyder på 2401 kr. om måneden 
inkl. lys, varme, vand og tv. Det er lige 
knap halvdelen af det beløb, man kan få 
i SU. Beløbet dækker også en internet-
forbindelse, som afdelingen deler med 
Dalgaskollegiet på Arvikavej. 

”Det har betydet, at vi tidligere har 
mistet forbindelsen, når der blev slukket 
for serveren”, lyder det.

Udvidede terrassen
De udendørs arealer vedligeholdes af 
viceværten Jens Kr. Dam Pedersen, som 
beboerne er godt tilfredse med.

Han har fx gravet et elkabel ned så 
der er strøm til en pumpe, når der om 
sommeren er opstillet en stor udendørs 
10.000 liters swimmingpool, hvor van-
det skal renses. 

Han og kollegaen Allan Svane gav 
også en hånd med, da beboerne sidste 
sommer selv gik i gang med at udvide 

den sydvendte terrasse foran fælleshu-
set. Den var indtil da kun 5-6 kvm.

AAB støttede projektet med at levere 
sand og indkøbe nye fliser i stedet for de 
brugte, beboerne selv havde skaffet.

12 af beboerne deltog i projektet 
med at grave ud, tromle, lægge fliser  
og feje stenmel ned i fugerne. Det tog 
ca. 9 timer og blev fejret et par uger 
senere med grillfest.

Respekt for beboerønsker 
De fleste af beboerne på Kastanievæn-
get føler et stort ansvar for at tingene 
fungerer.

”Det skyldes bl.a. stor imødekom-
menhed fra AAB, hvor der bliver lyttet til 
vore ønsker”, lyder det samstemmende. 

Afdelingen har selv et budget, men 

mange udgifter til vedligeholdelse og 
forbedringer betales af AAB.

Boligforeningen respekterer også de 

regler, beboerne selv fastsætter, hvis 
det ikke generer andre eller strider mod 
andre regler. Fx er det nu lovligt at have 
en indekat, hvis den er kastreret. Det har 
beboerne vedtaget med stort flertal.

Det er faktisk tilladt at bo to i en 
lejlighed, men det er der ingen, der 
gør. Og så vidt vides er der heller ingen 
interne kærestepar.

De seneste to år har der været en del 
udskiftning blandt beboerne. Nogen er 
flyttet, fordi de har fundet en kæreste at 
flytte sammen med; andre fordi de er 
færdige med deres uddannelse. 

Normalt kan man kun blive boende 
tre måneder efter, at man er færdig. Det 
er dog muligt at få udsættelse.

Fire af Kastanievængets beboere på ter-
rassen, som nogle beboere selv var med 
til at udvide sidste sommer, fra venstre 
Mai Pedersen (næstformand og formand 
for rengøringsudvalget), Bente Kristen-
sen, Malene Kirkegaard og Camilla Jegh 
(kasserer).



6

Marts 2015

6

Medvind for Læreruddannelsen i Skive

Af Jens Utoft

Med ca. 300 studerende er Læreruddan-
nelsen i Skive et stort aktiv – både for 
Skive by, men også for hele egnen. 

Ikke alene fordi det er kommunens 
eneste betydende videregående uddan-
nelse. Men måske især fordi det tætte 
samarbejde mellem læreruddannelsen og 
egnens folkeskoler er med til at sikre en 
høj kvalitet af undervisningen og sam-
tidigt gør det lettere for skolerne at få 

ansat lærere med de rette kvalifikationer.
Derfor fik det alle alarmklokker til at 

ringe hos lokale politikere, erhvervsfolk 
og skolefolk, da Læreruddannelsen i 
Skive for få år siden var truet af lukning.

Det skete efter flere år med tilbage-
gang i antallet af studerende og at semi-
nariet var blevet en del af blevet en del 
af Danmarks største professionshøjskole, 
VIA University College. VIA tæller over 
40 videregående uddannelser på otte 
campusser i Region Midtjylland, herun-
der tre andre læreruddannelser i Århus, 
Silkeborg og Nr. Nissum ved Lemvig.

Med skærpede adgangskrav og en 
konflikt om lærernes løn og arbejdsvilkår 
kunne man godt frygte det værste.

Fremgang og mindre frafald
”Faldet i antallet af studerende har vi 
heldigvis fået rettet op på og fået vendt 
til en lille fremgang i en tid, hvor andre 
lærerseminarier ellers har haft tilbage-
gang”, siger lederen af læreruddannel-
sen i Skive, Henrik Lundsted Nielsen.

”Derfor er den aktuelle status, at der 
er fuld opbakning fra bestyrelsen til at 
fortsætte, og der er heller ingen tegn i 
sol og måne på, at vi er truet, Selv om 
vi selvfølgelig aldrig kan vide, hvad der 
sker engang i fremtiden”.

Sidste år oplevede Læreruddannel-
sen i Skive således en faktisk fremgang 

i antallet af studerende på 10-12 % og 
havde samtidigt det mindste frafald af 
alle VIAs læreruddannelser.

Fremgangen ser ud til at fortsætte. 
24. februar havde Læreruddannelsen i 
Skive besøg af ca. 40 unge til et åbent 
hus arrangement. Det var flere end 
sidste år. Ansøgningsfristen til optagelse 
efter sommerferien er 15. marts for 
kvote 2 og 5. juli for kvote 1.

Men der er fortsat god plads på Dal-
gas Allé, hvor ca, 60 % af de studerende 
er kvinder. Tidligere har der været over 
400 studerende på Læreruddannelsen i 
Skive, fordelt over fire årgange.

Bakkes op af studerende
En del af forklaringen på fremgangen 
for Læreruddannelsen i Skive ligger 
utvivlsomt i, at det ligger højt placeret 
i tilfredshedsundersøgelser blandt de 
studerende.

”I forhold til andre seminarier er vi 
et lille sted, hvor vi er tæt på de stu-
derende og hvor man som studerende 
bliver lyttet til og taget alvorligt”,anfører 
Henrik Lundsted Nielsen.

Dertil kommer, at Læreruddannel-
sen i Skive sidste år etablerede et nyt 
fokusområde, nemlig bevægelse, idræt 
og friluftsliv, som har fået øget opmærk-
somhed med den seneste skolereform. 
Det sker i et samarbejde med pædagog-
seminariet i Viborg.

I forvejen har Læreruddannelsen i 
Skive specialiseret sig i IT og digital 
læring.

Desuden tilbydes en række af de 
mere traditionelle undervisningsfag som 
dansk, matematik, historie, religion, fy-
sik/kemi, geografi, biologi, samfundsfag, 
musik, håndværk og design, billedkunst, 
samt engelsk, tysk og fransk. 

Tæt samarbejde med skolerne
”Heldigvis har vi også et ualmindeligt 
godt samarbejde med skolerne i Skive 
og Skive Kommune, hvor vi er en del 
af skoleforvaltningens strategi”, tilføjer 

Truende lukning ser ud til at være afværget med større fremgang  
og lavere frafald i antal studerende end andre lærerseminarier.

Læreruddannelsen i Skives leder Henrik 
Lundsted Nielsen (bagerst) og praktikle-
der Thomas Harpøth Thorning.

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE
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Læreruddanelsens praktikleder, Thomas 
Harpøth Thorning.

Derfor deltager seminariet også i 
efteruddannelsen af egnens lærere.

Således skal Læreruddannelsen i Skive 
nu medvirke til et kompetenceløft for 
egnens lærere i undervisningsfagene 
dansk, engelsk, tysk og matematik, hvor 
der i første omgang etableres fire hold 
med hver 20 deltagere. De skal møde 
ind et par dage om ugen.

Også skoleklasser har mulighed for at 
deltage i aktiviteter på Læreruddannel-
sen, der indgår i en i liste over særlige 
undervisningstilbud, kaldet Skives DNA, 
som de enkelte skoler kan benytte.

Læreruddannelsen i Skive nyder 
også godt af den tætte beliggenhed på 
Ådalsskolen, hvis bygninger er opført 
sammen med det, der dengang hed 
Skive Seminarium. Ådalskolen er dog 
kun af én af i alt 20 kontaktskoler.

I øvrigt lægger Læreruddannelsen 
gerne lokaler til rådighed for kulturelle 
arrangementer i byens foreningsliv. 

Læreruddannelsen er også arbejds-
plads for i alt 35 medarbejdere, inklu-
sive teknisk og administrativt personale. 

”Underviserne er stadig ansat her på 
stedet, men kan også godt have opga-
ver andre steder”, siger Henrik Lundsted 
Nielsen.

Læreruddannelsen i Skives fokus på bevægelse, idræt og friluftsliv, har øget interessen 
for læreruddannelsen i Skive. Her er et hold studerende ved at forberede en skitur. 

Idræt og friluftsliv på skemaet

Af Hanne Duus, VIA

Allan Vestergaard Pedersen har både 
idræt og friluftluftsliv på VIA Lærerud-
dannelsen i Skive. Ifølge ham skaber det 
gode muligheder for at variere undervis-
ningen, og så lærer de fleste bedre. Det 
er godt at kunne med skolereformen, 
der lægger op til mere bevægelse. 

”Jeg har altid dyrket idræt. Jeg får det 
godt, når jeg bevæger mig. Og når jeg 
har det godt, lærer jeg bedre. Derfor 
har jeg valgt både idræt og friluftsliv på 
læreruddannelsen. Både fordi jeg selv 
lærer bedre, og fordi jeg gerne vil have 
samme muligheder med eleverne,” 
siger Allan Vestergaard Pedersen. 

Allan fortæller også, at med den nye 
skolereform er det vigtigt, at alle lærere 
kan lave små powerbreaks i løbet af en 
dag. Det skal ikke være intense idræts-
forløb, men forskellige aktiviteter, så ele-
verne bevæger sig mere i løbet af dagen. 

”Vi lærer at arbejde med bevægelse 
i alle fag, men det er klart, at det ligger 
lige for i idræt og friluftsliv. Her kan vi 
hente god inspiration til de andre fag. 
Og det kan både være små, korte lege 
eller længere, faglige forløb,” siger Allan 
Vestergaard Pedersen. 

Han fortæller, at han har hentet 
inspiration til matematikundervisningen 
i idræt og friluftslivsfagene. Sammen 
lavede de fysiske taltavler, hvor børnene 
kunne hoppe fx tretabellen.

”På den måde får vi både kroppen og 
hovedet i gang på én gang. Det er den 
bedste læring,” siger Allan. 

Han fortæller også, at et godt sam-
arbejde mellem læreruddannelsen og 
folkeskolerne i Skive, hvor de stude-
rende arbejder sammen med lærerne 
om at finde udvikle nye idéer til at få 
bevægelse ind i alle fag.

”Vi har haft en hel temadag sammen 
med lærerne. Det var både inspirerende 
og lærerigt. De har en masse erfaring 
og baggrundsviden og vi havde masser 
af gode idéer,” siger Allan, der glæder 
sig til selv at skulle ud i folkeskolen. Foto: Henrik Scheel Andersen
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Sådan mærkede Skiveegnen besættelsen

Af Niels Mortensen,  
Skive Byarkiv

Anden Verdenskrig brød 
ud den 1. september 
1939, da Tyskland inva-
derede Polen. I Danmark 
håbede man – som under 

Første Verdenskrig 1914-1918 – at 
kunne holde landet uden for krigen. 

I første omgang så det ud til at kunne 
lykkes, men som under den første krig 
undgik danskerne ikke at mærke krigens 
virkninger. Der gik ikke lang tid, før der 
blev indført rationering af f.eks. brænd-
sel, benzin og kaffe, og der kom pro-
blemer for den dengang så livsvigtige 
landbrugseksport til Storbritannien. 

Det blev ikke bedre af, at Danmark 
i 1939-40 oplevede en meget hård og 
langvarig vinter med ned til –20 °C i en 
situation, hvor de normale brændsler, 
kul og olie, var rationeret. For mange 
familier i dårligt isolerede boliger blev 
det en lang og kold vinter.

Krigens alvor rykkede nærmere i løbet 
af de første måneder af 1940. Aviserne 
og radioen berettede næsten hver dag 
om et eller flere sænkede skibe i Nord-
søen. Det var bl.a. danske skibe på vej til 
Storbritannien med landbrugsprodukter, 
der blev torpederet af tyske ubåde. 

Også i Skive og andre steder på 

Skiveegnen kom der adskillige gange 
budskab til familier om søfolk, der var 
omkommet ved torpedering.

Tyske fly over Skive
Den 9. april ved 6-7 tiden om morgenen 
vågnede folk ved, at tyske fly fløj hen 
over Skive. Fra nogle af flyene blev der 
udkastet små ark papir med et såkaldt 
”Oprop”, hvor den tyske general von 
Kaupitsch bekendtgjorde, at Tyskland 
havde taget Danmark og Norge ”under 
sin beskyttelse” og ”overtaget forsvaret 
af den danske og norske neutralitet”. 

”Opropet” var skrevet i en mærk-
værdig blanding af norsk og dansk, der 
viste, at tyskerne ikke rådede over tolke, 
der beherskede de to nordiske sprog!

Tyske soldater så man ikke noget til i 
Skive før sent om aftenen den 9. april, 
hvor de kørte ind i Skive ad Østerbro og 
parkerede deres mange vogne på Øster-
torv, i Hotel Royals gård i Torvegade og i 
Nordre Skoles gård i Jyllandsgade. 

Den tyske kommandant beordrede 
borgmester Woldhardt Madsen til at 
skaffe indkvartering til sine ca. 400 
soldater. Borgmesteren stillede gymna-

stiksalene på Nordre Skole til rådighed 
for soldaterne som kvarter. Soldaterne 
forblev dog kun få dage i Skive – den 
13.-14. april blev de kommanderet væk 
fra byen igen. 

Krav om mørklægning
Allerede inden tyskerne rykkede ind 
Skive by, fik skibonitterne at mærke, at 
Danmark var blevet inddraget i krigen.

Først og fremmest kom der den 9. 
april ordre til, at der skulle gennemføres 
total mørklægning fra kl. 19 aften til 
kl. 7 morgen. Der kom snart regler for, 

Den 9. april er det 75 år siden, at tyske tropper invaderede Danmark. 
Det betød rationering, varemangel og mange restriktioner for trafikken.

Den skrappe benzinrationering, der blev 
indført efter den 9. april, ramte hovedpar-
ten af bilejerne, der ikke blev tildelt ben-
zin, men så måtte man klare sig på andre 
måder. På gården ”Grønvang” i Hem, der 
leverede såkaldt ”børnemælk” til forbru-
gere i Skive, valgte man at pille motoren 
ud af mælkebilen og spænde hestene for! 
Her holder ”bilen” foran Skive Sygehus’ 
kontorbygning i Kompagnigade. Læg 
mærke til mørklægningspapiret i det åbne 
vindue. Det var for besværligt at pille det 
ned hver dag og sætte det op igen om af-
tenen, så på sygehuset nøjedes man med 
at pille papiret af de nederste vinduer!
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hvordan man skulle være klædt, når 
man færdedes ude i mørklægningstiden:

Efter mørkets frembrud skulle alle fod-
gængere gå med hvidt eller lyst over-
tøj og et mindst 10 centimeter bredt 
armbind, f.eks. et hvidt lommetørklæde 
eller et hvidt hattebånd – og bagskær-
men på cyklerne skulle males hvid i 30 
centimeters længde. Fortovskanter o.l. 
blev malet hvide, og færdselssøjlerne og 
enkelte andre lamper blev forsynet med 
blå, afskærmede pærer. Kun de røde 
signaler på banegården fik lov til at lyse 
som tidligere! 

Politiet fik til opgave at føre kontrol 
med såvel mørklægningen som de men-
nesker, der færdedes ude under mørk-
lægningen. I besættelsens første dage 
var politiet godt tilfredse, men derefter 
begyndte nogle at tage lidt lettere på 
tingene – og så vankede der bøder.

Sikringsrum og værn mod luftangreb
Mørklægningen skulle gøre det så 
vanskeligt som muligt for de fjendtlige 
(engelske!) fly at orientere sig i det dan-
ske luftrum, så de f.eks. ikke så let kunne 
bombe de danske byer, men for at 
være forberedt på det værste, blev det 
beordret, at der skulle indrettes såkaldte 
sikringsrum i alle ejendomme i byerne, 
der havde mere end to lejligheder. 

I Skive drejede det sig om 3-400 

ejendomme. Sikringsrummene skulle 
ligge i kældre, og der skulle vises hen til 
dem med skilte. Sikringsrummene skulle 
sikres med sandsække og brædder for 
eventuelle vinduer. 

Også på skolerne blev der indrettet 
sikringsrum til skolebørnene og lærerne. 
I slutningen af april var skolerne nået 
så vidt, at man kunne holde den første 
alarmeringsøvelse. Det tog 4½ minut at 
få alle børnene fra deres klasser til deres 
anviste pladser i sikringsrummene. 

Forbud mod stærke drikke
For at sikre ro og fred og undgå kon-
frontationer mellem de tyske tropper 
og danskere blev der straks gennemført 
flere tiltag. 

Værtshusene fik forbud mod at serve-
re stærke drikke, men efter nogle dage 
blev der givet tilladelse til servering af 
almindelige bajerske øl og lagerøl, og 

politiet var klar til at slå ned på enhver 
form for drukkenskab. 

13. april blev alle former for møder, 
bortset fra kirkelige handlinger og sports-
begivenheder, forbudt indtil videre.

Der blev også sat ind mod danskernes 
nysgerrighed over for de fremmede sol-
dater. Kong Christian X opfordrede den 
9. april alle danskere til at udvise ”en ro-
lig og værdig optræden” overfor besæt-
telsesmagten, og aviserne gentog daglig 
denne opfordring. Det var de unge, 
især de unge kvinder, man var bekymret 
for, så derfor opfordrede aviserne til, at 
forældrene holdt øje med deres unge 
døtre og ikke lod dem færdes ude alene 
i mørklægningstiden. Man vidste, hvad 
de unges nysgerrighed kunne føre til! 

Penge nok, men mangel på varer
Besættelsen vakte naturligvis stor usik-
kerhed overalt, og det fik man at mærke 

i pengeinstitutterne. I fællesskab prøve-
de man at forhindre, at folk i panik tog 
deres penge ud af pengeinstitutterne, 
og der lykkedes så nogenlunde.

Til gengæld opstod der stor mangel 
på småmønter som enører, toører og 
femører, som folk holdt på – måske fordi 
deres metalværdi efterhånden var større 
end deres pålydende?

Men selv om man havde penge, blev 
det stadig sværere at bruge dem. Især 
var der alvorlig mangel på brændsel, 
benzin og petroleum. 

For at strække lagrene af kul, olie og 
benzin blev der indført begrænsninger 
i trafikken. Antallet af togafgange og 
rutebilafgange blev halveret. Der kørte 
kun 5-6 tog om dagen på hovedlinierne 
og på sidebaner som de to Sallingbaner 
blev antallet af togafgange reduceret til 
3-4 om dagen. 

Rutebilerne måtte kun køre en tur 
om dagen, og de fleste valgte at køre 
ind til Skive om morgenen og hjem om 
eftermiddagen. 

Den private biltrafik fik ikke tildelt 
benzin og ophørte næsten. Inden den 
1. maj havde ca. 1.000 af Skiveegnens 
bilister afleveret deres nummerplader til 
politiet, og der var kun 437, der fortsat 
havde tilladelse til at køre. De øvrige 
biler blev klodset op, til der forhåbentlig 
kom bedre tider.

Tyske soldater og mandskabsvogne i Øster-
gade ved Skive Diskontobank og Hotel 
Royal, i hvis gård tyskerne fik anvist parke-
ringsplads. De tyske soldater ankom til Skive 
den 9. april om aftenen, men billedet her er 
taget i dagslys, formentlig den 10. april.



10

Marts 2015

10

Fodbold er både hans arbejde og hans passion

Af Jens Utoft

Det er 10 år siden, han blev spottet som 
et stort fodboldtalent og fik tilbudt en 
uddannelse og en fremtid som profes-
sionelle fodboldspillere i Danmark.

Men det var langt hjemmefra for den 
dengang 16-årige Ayinde Jamiu Lawal.

Faktisk var der i lige luftlinie 5.550 km 
fra hans fødeby Lagos – den største by 
i det store afrikanske land Nigeria med 
over 10 mio. indbyggere – til den lille 
midtjyske stationsby Ikast, hvor han og 
to klubkammerater fik tilbudt en plads 
på byens fodboldakademi med rejse og 
ophold betalt.

”Indtil da havde jeg gået i folkeskole, 
men da jeg ikke kommer fra nogen rig 
familie, så jeg det som en stor chance”, 
fortæller den nu 26-årige Ayinde Lawal.   

Det blev dog kun til tre kampe som 
senior på superligamandsskabet i Ikast 
og yderligere én efter fusionen med 
Herning til FC Midtjylland, før han blev 
udlejet til først SønderjyskE i 2007 og i 
2008-2009 til Skive IK, som han derefter 
skrev kontrakt med som klubbens første 
fultidsprofessionelle.

Befinder sig godt  i Skive
”Den første aftale med Skive IK kom i 
stand efter en træningskamp, hvor klub-
bens daværende træner Mikael Hansen 

udtrykte ønske om at få mig med på 
Skives hold. Her har jeg befundet mig 
rigtig godt og fået meget mere spilletid, 
ligesom jeg også har fået mange gode 
venner, både i og uden for klubben”, 
fortæller Ayinde Lawal.

Han er derfor glad for, at han sidste 
sommer fik mulighed for at vende til-
bage til Skive efter kun et år i Fredericia, 
mens Skive var rykket ned i 2. division.

”Jeg kunne godt være blevet i Skive, 
men jeg var ked af at skulle spille i en 
lavere række. Derfor skrev jeg kontrakt 

med Fredericia” siger Ayinde Lawal.
Her fik han dog ikke megen spilletid 

og var derfor glad for at få mulighed for 
at vende tilbage til Skive.

Kontrakten med Fredericia gælder 
fortsat indtil i sommer, hvor han så 
håber at få en ny kontrakt med Skive IK. 
Indtil da er han på en lejekontrakt.

Valgte bolig hos AAB
I sin første periode i Skive boede Ayinde 
Lawal alene hos boligselskabet Bomiva. 

Denne gang har han valgt en bolig 

hos AAB på Dalgas Alle 9, hvor vi har 
fået lov at besøge ham og familien, der 
består af hustruen Fausat Oluwakemi La-
wal og parrets to børn, datteren Fathie 
på 5 år og sønnen Furquan, der er 15 
måneder gammel.

Fausat kommer også fra Nigeria. Hun 
har boet i Danmark i to år til september. 
De to har kendt hinanden fra før Ayinde 
tog til Danmark. Nu håber de, at det 
også snart vil lykkes for hende at finde 
et arbejde.

Selv bruger Ayinde Lawal en stor del 
af sin tid på fodbold. Førsteholdstrup-
pen træner 4-5 gange om ugen, nor-
malt ca. to timer ad gangen. Dertil kom-
mer den tid, der bruges i forbindelse 
med kampe - som regel i weekenden.

Her i februar har Ayinde været væk fra 
familien i en hel uge, hvor truppen var i 
træningslejr under lidt varmere himmel-
strøg – i Tyrkiet.

En god tekniker - og en fighter
Siden sin tilbagevenden til Skive IK har 
Ayinde stort set været fast mand på 1. 
holdet – med nr. 15 på ryggen.

Med en højde på kun 1,75 og i 
øvrigt spinkel af bygning er det først og 

26-årige Ayinde Jamiu Lawal fra Nigeria er faldet godt til i Skive, hvor han  
bor i AAB’s boliger på Dalgas Allé med kone og to børn.

T.v. Ayinde Lawal i aktion i trænings-
kampen mod Jammerbugt FC, som blev 
besejret suverænt med 5-0.
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fremmest hans hurtighed og tekniske 
begavelse, der gør ham til en værdifuld 
spiller på holdets midtbane.

”Han er en rigtig dygtig fodboldspil-
ler med et niveau, der helt klart hører 
til i 1. division. Han har en spillestil, der 
er frygtet blandt modstanderne, og 
desværre også i nogle tilfælde har udløst 

både gule og røde kort”, lyder vurderin-
gen fra Skive Folkeblads sportsredaktør 
Ole Tang.

Selv glæder Ayinde Lawal sig over, at 
han hidtil har undgået alvorlige skader. 
For han håber at kunne fortsætte sin 
karriere som fodboldspiller mindst ti år 
mere.

Hvad han derefter skal lave, har han 
endnu ikke taget stilling til ud over, at 
han gerne vil arbejde med børn.

”Dog ikke som lærer, men som en 
form for mentor”, siger Ayinde.

Om det så skal være i Danmark eller 
Nigeria ligger heller ikke fast. Foreløbigt 
holdes forbindelsen til hjemlandet ved-

lige med besøg hos familien mindst to 
gangen om året – sommer og vinter.

Foreløbigt ligger hans fokus dog 
på, hvad han forventer bliver en række 
hårde kampe her i foråret.

”Selv om holdet nu ligger fint midt i 
tabellen, er der ikke langt ned til nedryk-
ningspladserne, og dem skal vi kæmpe 
hårdt for undgå”, siger Ayinde.

God optakt til forårssæsonen
Foreløbigt har Skive IK leveret en god 
optakt til forårssæsonen med knebne 
nederlag til superligamandskaberne fra 
SønderjyskE og Silkeborg.

Efterfølgende er det blevet til to klare 
sejre mod de to 2. divisionshold, Ring-
købing og Jammerbugt FC på henholds-
vis 2-0 og hele 5-0.

”Træningskampen imod Jammerbugt 
bekræftede alle på- og omkring holdet 
i, at vi er på rette vej”, skrev sports- og 
talentchef Jesper Larsen efterfølgende 
på Skive IK’s hjemmeside.

”Såvel fysisk som konditionelt ser vi 
stærke ud og det er tydeligt, at samtlige 
spillere arbejder benhamrende hårdt for 
at kollektivet skal fungere bedst muligt”, 
anfører Jesper Larsen.

Den første kamp i forårsturneringen 
finder sted på hjemmebane den 13. 
marts. Modstanderen er Vendsyssel, 
som i øjeblikket er nr. 4 i tabellen.

Ayinde Lawal med sin familie i 
lejligheden på Dalgas Allé i Skive, 
hvor de er glade for at bo.
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Behov for færre ungdomsboliger og boliger i oplandet

Af Jens Utoft

Om fire år har AAB selv ansvaret for 
udlejning af alle sine boliger. Hidtil har 
kommunen garanteret for huslejen for 
89 af AAB’s boliger. Men denne aftale er 
opsagt. 

”Derfor skal vi have lavet en fornuftlig 
handlingsplan for at tilpasse antallet af 
almene boliger til efterspørgslen – enten 
ved salg eller ved nedrivning”.

Det fortalte formanden for AAB, Peter 
Hadrup, ved et møde for medlemmer af  
afdelingsbestyrelserne mandag den 8. 
december i Kulturcenter Limfjord.

Foreløbigt er der solgt 10 boliger i 
Åsted, Junget, Thorum, Thise og Lyby, 
hvor salget er sket stort set uden tab. 
Huslejen har endda kunnet sættes ned 
for både de tilbageværende og for nye 
lejere, idet private udlejere skal ikke ind-
betale til Landsbyggefonden.

I Durup skal antallet af boliger ned-
bringes med fire ved nedrivning, og i 
Jebjerg skal der ligeledes nedrives fire 
boliger på Nørre Alle  fra midt i 80’erne.

Kvaliteten af de øvrige boliger skal 
hæves med nyt køkken og bad, ligesom 
varmeudgifterne skal reduceres. Derfor 
skal det undersøges, om det er rentabelt 
med en kombination af naturgasfyr og 
varmepumper.

Også i Breum skal antallet af boliger 

nedbringes – dels ved nedrivning, dels 
ved sammenlægning af de små boliger.

Salget af boliger har indbragt 1/4 
mio. kr. til Skive Kommune. Beboernes 
indskud er overført til de nye ejere. 
Lånene var næsten indfriet.

Kun få ledige boliger i Skive
I Skive by er udlejningssituationen for 
AAB ganske gunstig. I november var 
der kun fem ledige familieboliger, som 
foreningen selv skal dække huslejen 
for via sin dispositionsfond, mens der i 
oplandet var 16 ledige boliger.

”Derfor er det i oplandet, der skal 
sættes ind. Manglende husleje koster 
AAB ca. 750.000 årligt. Beløbet dæk-
kes af dispositionsfonden. Men den vil 
vi hellere bruge til noget andet”, sagde 
Peter Hadrup. 

Derfor markedsfører AAB sig sammen 
med Bomiva i både annoncer, biografre-
klamer og på anden måde.

I kommunen som helhed var der i 
december 63 ledige almene boliger ud 
over de godt 40, hvor kommunen dæk-
ker huslejen.

Samlet set stod 2,8 % af de almene 
boliger på det tidspunkt tomme. Derfor 
er det i øjeblikket ikke muligt at få lov 
til at opføre nye almene boliger. Det 
kræver nemlig at mindre en 2,0 % af de 
almene boliger står tomme.

Alligevel er AAB nu ved at søget 
tilladelse til at opføre 13 boliger på 
Gammelgårdsvej, hvor der tidligere var 
børnehave.

Til gengæld er der forsat 48 ledige 
ungdomsboliger, bl.a. 15 på Pilevæn-
get, som nu skal nedrives og grunden 
derefter sælges til andet formål. Derfor 
udlejes disse boliger ikke længere.

Renoveringen af Dalgaskollegiet med 
en halvering af antallet af boliger afven-
ter fortsat godkendelse fra byrådet.

Flere renoveringsprojekter
Beboerne i afdelingen på Holstebrovej 
har godkendt et større renoveringpro-
jekt, der vil indebære nye vinduer, nye 
gavle, nye altaner, nye radiatorer og iso-
lering af facaderne mod nord. Arbejdet 
starter her i marts og ventes afsluttet i 
november 2015.

På Finlandsvej/Islandsvej afventer 
opretning af facader fortsat Byggeska-
defondens undersøgelser efter en dårlig 
renovering (facadepuds). Sagen har nu 
kørt i 5 år. 

I afdelingen på Dalgas Alle 1-47 
planlægges forslag til en række energi-
besparende projekter, herunder nye de-
centrale varmecentraler, efterisolering af 
gulv i stuelejligheder samt muligvis nye 
vinduer, isolering af brystninger, samt 
forbedringer af badeværelser og toilet.

De nye varmecentraler ventes klar 
ultimo 2015. Øvrige arbejder forventes 
afsluttet i efteråret 2016.

På Bjarkesvej arbejdes der på en lang-
sigtet plan for renovering af udearealer.

På Mølletoften arbejdes der på at få 
etableret nye udluftningskanaler og på 
løsning af støjproblemer i den gamle 
mølle, samt opsætning af vedligeholdel-
sesfri beklædning på udhuse og hegn.

På Bakkevej i Stoholm er der taget 
fat på udskiftning til vedligeholdelsesfri 
beklædning på udhuse og gavle. Afde-
lingen yder tilskud til nyt køkken og nyt 
badeværelse, hver med 10.000 kr. – for-
udsat, at der er tale om fuld renovering.

Afdelingen på Dalgas Alle 49-65 er i 
gang med efterisolering af facader i sva-
legange, nye døre og vinduer, efteriso-
lering af tagrum, efterisolering af gavle. 
Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2015.

Børnegården på Gammelgårdsvej 
forventes nedrevet her i 2015.

Efterisolering af loft og tagrum søges 
gennemført i alle boliger, hvor det er 
rentabelt og kan gennemføres uden 
huslejeforhøjelser. Forslagene fremlæg-
ges til godkendelse på afdelingsmøder 
her i foråret 2015. 

Især rækkehusene mangler, men 
formentlig også ungomsboligerne. I eta-
geboligerne er det stort set gennemført.

AAB’s udlejning i Skive er dog fortsat fornuftig, fortalte formanden  
på det årlige møde for medlemmer af afdelingsbestyrelserne.



13

Marts 2015

13

Billigere forsikringer
Forretningsfører Gert Holm kunne for-
tælle, at afdelingerne ikke kan se frem 
til nogen væsentlig forrentning af deres 
opsparing i 2014, formentlig kun 1,5 %.

Til gengæld har boligforeningen 
opnået fordelagtige priser på den lov-
pligtig energimærkning via deltagelse i 
Energi & Miljø. Det udføres af Rambøll.

Bygningsforsikringer har været i EU-
udbud. Alka fortsætter i en ny 5-årig 
aftale med en besparelse på ca. 4 %, og 
en årlig præmie på ca. 1 mio. kr. årligt. 

Der er også indgået aftale med 
DONG Energy om Indkøb af el til fælles-
forbrug samt naturgas: El kan de enkelte 
forbrugere selv lave aftaler om, men 
vi anbefaler, at det sker via et  fælles 
indkøbsselskab.

Billigere istandsættelse ved flytning
I løbet af foråret er AAB i stand til at 
gennemføre et såkaldt elektronisk syn 
ved fraflytning.

Alle boliger er tegnet op og kan der-
efter sendes i udbud samlet hos forskel-
lige håndværkere og sendes i ordre, når 
synet er gennemført. Det sparer en del 
administration, men forventes også at  
give 15-25 % i besparelse på istandsæt-
telsen. Efter 8 år og 4 mdr. er det for-
eningen, der skal betale det hele – ellers 
delvist den, der fraflytter boligen.

Fra nytår er der kommet mere styr på 
det fælles energiforbrug med vicevær-
ternes månedlige registrering af måler-
standen via tablets eller smartphones.

Skive Vand har i årene 2012-14 fejl-
agtigt opkrævet et gebyr på 1550 kr. pr. 
vandmåler, bl.a. på Fyrrevænget, Gran-
vænget og Bjarkesvej. Det skulle være 
pr. stik. Beløbet plus renter er tilbagebe-
talt, mens afdelingerne har modtaget en 
opkrævning af 1550 kr. pr. stik.

100 ungdomsboliger skal væk
AAB har til Landsbyggefonden indsendt 
sine ønsker for Skive Ungdomsboliger:

De 24 boliger Pilevænget ønskes ned-
revet. Det ventes at ske i år.

På Huginsvej, Gefinsvej og Kastianie-
vænget er der ønske om mindre forbed-
ringer. De udføres formentlig 2015.

Den store knast er ombygningen af 
Dalgaskollegiet på Arvikavej, hvor der 
er ønske om at nedlægge 76 boliger, så 
der kun er 52 tilbage. Det vil koste Skive 

Kommune 6-8 mio. kr. så det skal nok 
gennemføres over to år med start 2016.

Renovering af Dalgaskollegiet vil 
koste ca. 50 mio. kr. Formentlig vil det 
være billigere at rive det ned og bygge 
nyt. Af de 128 boliger er 12 to-rums, 
resten 1 rums.

Samtidigt søges om tilskud til nulstil-
ling af det opsamlede underskud og om 
tilskud til nedsættelse af den fremtidige 
husleje, så unge har råd til at bo der.

Alle afdelinger, bortset fra Dalgas-
kollegiet, søges samlet til én afdeling.

Ingen udlejningsproblemer
Reelt er der ingen ledige ungdomsbo-
liger – kun dem, der ikke kan lejes ud 
fordi de er for dårlige.

Principielt er boligerne forbeholdt til 
studerende og uddannelsessøgende. Et 
tjek på Kastanievænget viste, at alle her 
opfylder kriterierne. Men andre steder 
fyldes der op med andre, hvis boligerne 
ellers ikke kan udlejes.

De problemer, der tidligere har været 
med kriminalitet på Dalgaskollegiet er i 
dag ikke større end andre steder, takket 
være et godt samarbejde med politiet.

Nye fjernvarmetariffer
Skive Fjernvarme har fastsat nye tarif-
fer for beregning af faste afgifter. Pr. 
1.6.2014 sker det på baggrund af BBR.

Samtidigt er der indført en ny afreg-
ningsform for det faktiske forbrug med 
en fast pris pr MWh med fradrag på 2 % 
for hver grad, som årets gennemsnitlige 
returtemperatur (afkøling) er under det 
forventede og et tillæg på 1 % for hver 
grad, som returtemperatur er mere end 
5 grader over, hvad der forventes.

Tillægget indfases over 4 år, således 
at der er max 10 % tillæg i 2014/15, 15 
% i 15/16 , 20 % i 2016/17 og derefter 
fuldt tillæg fra 2017/18.

Boligforeningen har modtaget måler-
data og derfor og har derfor gennem-
gået de installationer, hvor returtempe-
raturen er for høj.

Endelig orienterede Gert Holm om 
mulighed for nye underjordiske affalds-
systemer til fem slags affald. De kan 
måske erstatte nogle affaldsøer til fordel 
for cykelskure eller containere til stor-
skrald, som affaldsselskabet så selv vil 
tømme. Systemet melder selv, når det 
skal tømmes. 
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Når tiltag giver mening – og et synligt resultat

Af Gert Holm, 
forretningsfører i AAB

De sidste af boligforenin-
gens boliger fik i løbet af 
2013 monteret vandmå-
lere, således at vandfor-
bruget afregnes med hver 

enkelt bolig i alle vore ejendomme, dog 
undtagen ungdomsboligerne.

Ud over, at dette medfører en retfær-
dig fordeling af vandudgifterne i forhold 
til den enkelte boligs vandforbrug, så 
var intentionen samtidig at det samlet 
set gerne skulle medføre en samlet be-
sparelse på vandforbruget.

I boligforeningens kan vi konstatere, 
at den samlede besparelse på vandfor-
bruget i de ejendomme, hvor vi fra og 
med 2014 fordelte vandudgiften via et 
vandregnskab, ligger fra 2 % til 21 %.

Den mindste besparelse er i de ejen-
domme, hvor vandforbruget pr. bolig 
ikke var specielt højt i forvejen, så det 
overrasker ikke. Den største besparelse 
er kommet i vore boliger på Dalgas Allé 
49 – 65, Skive, hvor besparelsen har 
været 21 % i forhold til 2013.

Varmeforbruget falder også
Samtidig med at alle boliger nu er forsy-
net med vandmålere, har boligforenin-
gen påbegyndt en plan for energiopti-

mering af vore ejendomme, hvor vi er 
startet med at plukke de lavt hængende 
frugter. 

Boligerne på Dalgas Alle 49 – 65, 
Skive, har for nogle år siden fået nye 
facadepartier mod Dalgas Allé, samt i 
2013 fået monteret 300 mm isolering 
under gulvet i samtlige stuelejligheder. 
Gulvet i stuelejligheder havde indtil da 
været uden nogen form for isolering, og 
boligforeningen kan konstatere, at det 
samlede varmeforbrug er faldet med 28 
% fra 2012/2013 til 2013/2014, hvoraf 
omkring halvdelen af denne besparelse 
skal henføres til den mildere vinter. 

Startende i 2014 og med afslutning 
i indeværende år vil samtlige gavle og  
indgangsfacadepartier på svalegangen 
blive efterisoleret. I 2014 blev loftet i 
tagrummet ligeledes efterisoleret, så 
fra boligforeningens side er vi spændt 
på hvad de sidste tiltag vil medføre i 
besparelser.

Erfaringer overføres til andre
Erfaringerne fra Dalgas Allé 49 – 65 vil 
vi overføre til vore øvrige boligblokke, 
og ud fra dette udarbejde en plan for 
en energioptimering for vore øvrige 
boligblokke, hvilket naturligvis vil blive 

forelagt beboerne de respektive steder.
Samtidig er vi langt i planerne for en 

generel efterisolering af loftet i tagrum-
mene på vore rækkehuse og et-plans 
boliger, idet planen er at efterisolere 
disse op til 400 mm såfremt der i dag er 
200 mm isolering eller mindre. Dette vil 
naturligvis også blive forelagt beboerne 
de respektive steder.

Individuelle målere har givet markante besparelser. 

I samarbejde med Skive Kommune, 
Teknisk Forvaltning, er følgende tiltag 
gennemført i 2014:
• Trafiksikring af krydset ved Dalgas 

Torv
• Busstoppestederne på Dalgas Allé 

nærmest Egerisvej er flyttet til en ny 
placering syd for Granvænget

• Ny asfaltbelægning på Dalgas Torv – 
delvis

• Nye skilte med vejnavne til vængerne 
– både fra Dalgas Alle´, men også 
som noget nyt fra naturstien

• Rydning af buskads samt nye borde-/
bænkesæt ved langs åen

• Nye allétræer langs Dalgas Alle – dog 
begrænset antal

• Oprydning/forskønnelse på kasernens 
areal ved KCL
Arbejdsgruppen bag ”Et løft til Dal-

gas” er enig om at fremsende følgende 
ønsker til Skive Kommune:
• Flytning af busstoppesteder på Egeri-

svej ved etablering af nye buslommer 
mellem indkørsel til Kongsvingervej 
og Arvikavej. Samtidig etablering af 
venstresvingsbaner.

• Etablering af fortov på nordsiden af 
Bilstrupvej – mellem H. C. Ørstedsvej 
og Egerisvej.

• Etablering af fartdæmpning ved kryd-
sene Dalgas Allé/Bilstrupvej, Dalgas 
Allé/Jægervej og Dalgas Allé/Skytte-
vej.

• Etablering af p-pladser ved Jægervej, 
såfremt der etableres lyskryds eller 
andet ved krydset Jægervej/Sdr. Bou-
levard

• Trafiksikring af vængerne – ved place-
ring af plantekasser eller lignende.

• Renovering af naturlegepladsen for 
enden af Dalgas Allé.

• Fornyelse af allétræer langs Dalgas 
Allé.   GH

Et løft til Dalgas: Hvad er sket – og hvad så?
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Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse

Peter Hadrup, Bjarkesvej, (for-
mand),  Jan Sørensen, Dalgas Allé.
(næstformand), Leon Norup, Gran-
vænget, Birgitte Sørensen, Dølby-
vej og Bjarne Hansen, Islandsvej.

Boligforeningens 
egne afdelinger

Skive: Bjarkesvej 6-134
Kontaktperson: Peter Hadrup
Vicevært: Jens Aage Gams kjær, tlf. 
2710 9116 

Dalgas Alle 1-47
Afdelingsbestyrelse: Niels Jørgen 
Andersen (fmd.), Dorte Melgaard, 
og Poul Ingstrup Laustsen.
Viceværter: 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113

Dalgas Alle 49-65
Afdelingsbestyrelse: Jan Sørensen 
(fmd.), Ove Pedersen og Poul 
Stigaard. Viceværter: 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434 
og Brian Olesen, tlf. 2710 9115

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: 
Birgitte Sørensen (fmd.), Natasja 
Skovdahl og Tina Sørensen.
Vicev.: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 - Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: Finn Trustrup 
(fmd.), Leif Andersen, og Ole Tru-
strup. Vicevært: Benny Jespersen, 
tlf. 3076 5430

Frederiksgade 19A-19D,
21-23 og Møllegade 18-52
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Fyrrevænget 1-89 og  
Granvænget 2-90
Afdelingsbestyrelse: Allan Henrik-
sen (fmd.), Erik Larsen og Christian 
Ganer. Viceværter:   
Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Gammelgårdsvej 11A-11D
Vicevært: Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103 og Henrik B. Eriksen, 
tlf. 2710 9106

Havnevej 19: 
Vicevært: Karsten Justesen, tlf. 
2710 9103 og Henrik Bagger Erik-
sen, tlf. 2710 9106

Holstebrovej 54-66
Afdelingsbestyrelse: Hans Øster-
gaard Petersen (fmd.), Kaj Dahl 
Chris tensen og Lis Filtenborg.
Vicev.: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Kirke Alle 4A-8D
Viceværter: Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103 og Henrik B. Eriksen, 
tlf. 2710 9106

Kirke Alle 10-90,  Egerisvej 9-53 
og Gammelgårdsvej 2-10
Afdelingsbestyrelse: Allan Schøning 
Kristensen (fmd.), Ingelise Faursby, 
Gunva Jacobsen, Britta Blaaberg og 
Maria Borggaard.
Viceværter: 
Tonny Skov, tlf. 2710 9110, Lars V. 
Jensen, tlf. 2710 9109
og Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108

Møllegade 7-77: 
Vicev.: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Møllestien 1 / Møllegade 3: 
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Mølletoften 2-48
Afdelingsbestyrelse: Karl Johan 
Thomsen (fmd.), Hanne Strøm 
Nielsen og Bodil S. Jensen. 
Vicevært: Jens Aage Gams kjær, tlf. 
2710 9116

Plejecenter Gammelgård
Vicevært: Jørgen V. Kristensen,  
tlf. 2710 9117.

Ringparken 1-10
Afdelingsbestyrelse: Karsten Nyby 
(fmd.), Jane Nyby, Ruth Jensen, 
Michael Ushus og Carsten Madsen.
Vicevært.: 
Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107

Vestergade 9+11
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105
 
Breum og Lyby: 
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen , 
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103 

Durup: Toustrupvej 33A-33K
Glyngøre: Durupvej 35A-35G  
Vicev.: Carsten Friis tlf. 2710 9118 
og Martin Boll, tlf. 3076 5431

Fur: Tingagervej 1-40 og Bjerre-
gårdsbakke 1-5.  
Vicev.: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 
og Martin Boll, tlf. 3076 5431

Hald: Ørslevklostervej 127-129 

og Bådsgårdsvej 10A-10E:
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, 
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103

Højslev K: Lundøvej 88-90
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, 
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103

Jebjerg: Viceværter: Karsten 
Justesen, tlf. 2710 9103 og Henrik 
Bagger Eriksen, tlf. 2710 9106

Selde:  Viceværter: 
Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og  
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Stoholm, Bakkevej
Afdelingsbestyrelse: Jane Bjerre-
gaard (formand), Lisbeth Kudahl 
Laursen, Harald Kjeldsen, Børge 
Schrøder og Mette Gjødvad Klinge.
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen,
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103

Skive Ungdomsboliger
Viceværter: Jens Kr. Dam Pedersen, 
tlf. 3076 5435 og Allan Svane tlf. 
2710 9111

Dalgas Kollegiet, Arvikavej
Tina Thaudal Mortensen, 611 
(formand), Camilla Pedersen, 409, 
Jesper Kristensen, 610
 
Kastanievænget
Mathias H. Albertsen, 27 (for-
mand), Bente Irene Kristensen, 45, 
Malene Kirkegaard, 65, Camilla 
Jehg, 17, og Mai Pedersen, 19

Huginsvej
Kim Ringgaard, 89 C (formand), 
Daniel Christensen, 87 F, Emma 
Marie Søgaard Jensen, 81 H, Frits 
Nielsen, 89 B, Martin Stouby, 83 G
 
Gefionsvej
Christina Lauritsen, 103 (formand)
Emil Vang, 79, og Mette Bak Han-
sen, 45

Bebyggelser ejet af 
Skive Kommune 
Breumgaard Plejecenter, Sdr. Allé 
Vicevært: Viktor Laursen,  
tlf. 2056 5713 

Frejasvej 34-46, Gefionsvej 19-
35, Hjaltesvej 3 A, 3 B og 5 B og 
Parcelvej 9-40: Vicevært: Troels 
Brøndum, tlf. 3076 5432

Jebjerg Ældrecenter, Baldersvej 
1-12, Frejasvej 1-12, Odinsvej 1-5
Thorsvej 1-12, Vicevært: Per Peder-
sen, tlf. 2524 7111 
 
Selde Ældrecenter, Floutrupvej 
9A-9N: Vicevært: Per Pedersen,  
tlf. 2524 7111
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Får Lille Skive sit havbad igen?
Folk valfartede fra både Skive og Salling (og andre dele af landet), da egnens foretruk-
ne udflugtsmål – og for mange også feriested – sidste sommer fik indviet Danmarks 
første egentlige havbad. Og igen, da ”Lille Skive”, som officielt kendes under navnet 
Nr. Vorupør 4. juledag samlede ca. 2.500 deltagere sin første vinterbadefestival. De fle-
ste var dog tilskuere, som det fremgår af det øverste billede. Kun ca. 300 smed kludene  
for at få sig en dukkert i det meget friske havvand.
Men ak og ve. Kun godt en uge senere var hele det 5.000 kvadratmeter store bassin, 
som har kostet i omegnen af 13 mio. kroner at etablere, fyldt op med sand. Kraftige 
bølger fra to stærke storme med vindstød af orkanstyrke ”Dagmar” og ”Egon” havde 
med få dages mellemrum flyttet de store bunker af sand, som skulle beskytte basinet 
ud mod havet. Billedet til venstre viser, hvordan havbadet så ud midt i februar.
De mange penge til etableringen af havbadet var skaffet fra bl.a. private fonde mod 
at Thisted Kommune påtog sig den fremtidige vedligeholdelse. Det kan godt vise sig 
at blive en lidt større opgave, end kommunen oprindeligt havde forestillet sig. Men 
foreløbigt har kommunen lovet, at havbadet bliver renset op i løbet af foråret.
Samtidigt vil kommunen drøfte med Kystdirektoratet, hvordan det måske kan lade sig 
gøre at etablere en kystsikring, så man undgår en lignende situation ved fremtidige 
storm, som der utvivlsomt kommer flere af. Foto: Jens Utoft
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