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Om 2-3 år vil et næsten 400 hektar stort areal syd for den gamle jernba-
nebro i Skive formentlig være omdannet til en stor sø og et sumpet våd-
område. Målet er bl.a. at reducere udledningen af kvælstof i Skive Fjord.
Normalt er området beskyttet af diger langs både Skive-Karup Å og 
Koholm Å, men I dette forår gav et digebrud en fornemmelse af, hvordan 
kan komme til at se ud.  Dronefoto: Bendt Madsen, Kisumvej.
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Beretning fra de aflyste generalforsamlinger
Både generalforsamlingen i maj og den udsatte i september måtte aflyses. 

Af Peter Hadrup, formand for aab boliger

Restriktionerne på grund af corona-pandemien 
har medført, at bestyrelsen for AAB helt har 
måttet opgive at gennemføre årets generalfor-
samling. Derfor må i her nøjes med et uddrag 
af min planlagte beretning.

I forbindelse med vores egne helhedsplaner 
i oplandet - nedrivning og ombygning af boliger m.m og en 
større renovering i afdeling 6 (Islandsvej og Finlandsvej) vil 
der tilgå støttekroner fra Landsbyggefonden som led i en ny 
boligaftale, der i alt afsætter 30 mia. kr. frem til 2026.

Men selvom man har lyst til at klappe i hænderne, så skal vi 
huske på, at det er vores egne penge, der bruges. Vi får ikke 
noget foræret, men det er godt at der nu bliver ryddet op i 
ventelisterne. Mange boligorganisationer har stået i kø i rigtig 
mange år. Selv da vi havde møde med direktøren for Lands-
byggefonden i forbindelse med renovering af vores afdeling 6 
blev der sagt, at dette var en lille sag, der nemt kunne gen-
nemføres. Men her tre år efter er der ikke sket noget endnu. 
Men nu lysner det, så vi forventer at kunne komme i gang i 
begyndelsen af det nye år. 

Men også vores helhedsplaner for vores boliger i oplandet 
forventes at gå i gang i 2021. Der vil blive afholdt informati-
onsmøder med de beboere, som helhedsplanen berører, både 
i oplandet samt i afdeling 6 - Islandsvej og Finlandsvej.

”Et løft til Dalgas” – ”byen i baghaven”
Styregruppen bag ”Et løft til Dalgas” har i det forgangne år 
afholdt møder med repræsentanter fra Skive Kommune, par-
celhusejerne og boligforeningen med henblik på at forskønne 
Dalgas Allé, men også lave trafiksikring for de bløde trafikan-
ter. Der er et rigtigt godt samarbejde med Teknisk Forvalt-

ning, som afsætter den fornødne tid til at deltage i møder 
m.v. med styregruppen.

Her i august blev der afholdt endnu et møde vedrørende 
Dalgas Allé med temaet ”Byen i baghaven”. Vi fik fra Skive 
Kommunes Byudviklingsudvalg tilsagn om kr. 75.000 og det 
samme beløb har vi givet. Håbet er, at vi kan få realiseret 
et projekt med en ny anvendelse af de fem underjordiske 
beskyttelsesrum, trygge overgange på Dalgas Allé samt større 
samhørighed i Dalgas-området. Derfor søges forskellige fonde 
om finansiering af projektet.

De udvendige arealer på Dalgas Allé har fået et løft, når 
man kører på Egerisvej og kommer til Dalgas Allé. Hvor har 
det hjulpet at de gamle buske er blevet fjernet og der er i 
stedet sået græs. Mange roser har projektet fået - så her fra 
en stor tak til en særdeles aktiv afdelingsbestyrelse. 

Da man nedlagde de to fællesvaskerier på Dalgas Allé 1-47 
blev der indrettet to dejlige gæsteværelser der kan lejes af 
alle. Prisen er kun kr. 200 pr. døgn og der er plads til 4 perso-
ner i hver. Men der var stadigvæk plads i endnu et fællesva-
skeri så vi nu har vi lavet 2 stk. 1 rums boliger, der kan lejes til 
en meget fornuftig leje på kr. 2.700 plus forbrug – de er for 
øvrigt allerede lejet ud. 

Også udearealerne ved de gule blokke i afdeling 11.2 har 
fået et løft og fremstår i dag ganske pæne. I samtlige afdelin-
ger har vi pæne udearealer som vores viceværter passer med 
omhu, så de fremstår rene og vedligeholdt.

Fibernet-Norlys
Norlys, tidligere Eniig, kom tidligere på året med et godt 
tilbud til os. De ville godt kable resten af vores boliger med 
fibernet, i alt 745 boliger. Vore øvrige boliger er for en del år 
tilbage blevet kablet med fibernet. Det sparede os for ca. 1 
mio. kr., hvis vi selv skulle betale, så det sagde vi ja tak til. 

aa
b
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I dag har mange af os tv fra YouSee, 
men det står alle frit for, hvilken udbyder 
man vælger. Mange har i dag kun brug 
for en hurtig internetforbindelse og strea-
mer selv de udsendelser, de vil se.

Men vi skal også sikre, at vores boli-
ger lever op til de krav man som beboer 
gerne vil have opfyldt. Arbejdet med at 
kable er næsten færdigt og vi kan nu få 
fibernet, hvis det er det man ønsker.

Igangværende renoveringer
Vi er i gang med at få udskiftet samtlige 
vinduer og terrassedøre på Egerisvej, 
Kirke Allé samt Gammelgårdsvej. 

På grund af Corona satte vi reno-
veringen på standby, men nu er den 
genoptaget - og med hensynstagen til 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

De boere, der har ønsket det, har vi 

tilbudt genhusning så længe udskiftnin-
gen af vinduer og døre står på, og der 
er ekstra fokus på daglig rengøring af 
håndtag m.m. efter at håndværkerne 
har forladt boligen.

På Kirke Allé, i daglig tale kaldet 
glashusene, er vi ligeledes i gang med 
en totalrenovering af boligerne. Hånd-
værkerne er snart færdige med det 
indvendige og for tiden foretages der 
opsætning af nye altaner og der vil i 
stueetagen blive anlagt terrasser.

I afdeling 5, Dølbyvej, har der været 
en del problemer med overfladevand, 
hvorfor der er etableret nyt dræn, der 
nu leder vandet væk. Der er ligeledes 
opført et nyt hegn ned mod naboen, 
hvor firmaet Jensen & Jensen Invest har 
fået opført nye boliger. 

Beboerne på Dølbyvej besluttede på 

deres afdelingsmøde at skifte fra natur-
gas til fjernvarme. Konverteringen vil ske 
i forbindelse med kloakseparering, som 
forventes igangsat inden nytår.

Udlejningen
Udlejningen går overordnet set godt. 
Hvis vi ser bort fra oplandet er der så 
godt som ingen ledige boliger, så det 
er positive tegn på, at folk gerne vil bo 
hos os.

Billigere forsikring
Vores tidligere femårige aftale med ALKA 
udløb i slutningen af 2019. Vi tog derfor 
kontakt til vores forsikringsmægler Con-
tea for at iværksætte et nyt udbud 

Vi er i boligforeningen yderst tilfreds 
med ALKA og Contea bekræfter, at vo-
res præmier er yderst gunstige samt at 

et udbud ikke nødvendigvis vil resultere 
i billigere priser. Dette skal ses i lyset af, 
at vor skadestatistik kun er nogenlunde 
set fra forsikringsselskabernes side.

ALKA er i 2018 blevet opkøbt af Tryg, 
og da Tryg udbetaler 8% i bonus til 
kunderne 1 gang om året fik vi en dejlig 
overraskelse - en bonus på kr. 78.000.

Vi har lavet en ny aftale på 5 år og 
dette udløser en ekstra præmienedsæt-
telse på 5 %, dertil tillægges de 8% som 
vi hvert år får, så i alt en besparelse på 
13%, hvilket er meget tilfredsstillende.

Vi ser frem til at se jer igen til vores 
generalforsamling i 2021. Pas nu godt 
på jer selv og hinanden. Administratio-
nen og bestyrelsen ønsker jer alle en 
glædelig jul, samt et godt nytår.

 
Mere side 12-13 >>

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

Et møde i august bragte nye ideer på bordet til udvikling af Dalgas-kvarteret
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Byen i baghaven - fra sikringsrum til hjerterum

Hvad skal et offentligt ”aktivitetsom-
råde” ved Dalgas Allé indeholde og 
hvordan kan det være med til at skabe 
trygge overgange på Dalgas Allé?

Det var hovedspørgsmålene til bebo-
erne i Dalgas-kvarteret i en invitation, 
som AAB udsendte til at deltage i en 
såkaldt workshop i Kulturcenter Limfjord 
torsdag den 27. august.

En bevilling på 75.000 kr. fra Skive 
Byråds byudviklingsudvalg og et tilsva-
rende beløb fra boligforeningen har sat 
gang i at videreudvikle et projekt, der 
skal styrke og udvikle fællesskabet i hele 
området gennem ny anvendelse af de 
fem gamle sikringsrum på østsiden af 
boligblokkene i området.

Udviklingen af projektet er støttet af 
Realdanias kampagne ”Det gode bolig-
liv”. Til at bistå med udvikling af projek-
tet har AAB hyret proceskonsulent Lissen 
Højrup Munk, Cooperator og fundraiser 
Stine Skaarenborg, PrimusMotor, som 
på mødet udfordrede deltagerne til at 
komme med forslag til aktiviteter. 

Efterfølgende er elever på Krab-
besholm Højskole inviteret til at komme 
med bud på anvendelse af området.

Projektets vision er at:
• Skabe et modeleksempel for hvordan 

sikringsrum i vores byer og bymiljøer 
kan anvendes til nye formål, der kom-

mer befolkningen til gavn. Visionen er 
at omdanne sikringsrummene til hjer-
terum – et sted der kan være rammen 
om nye sociale og fællesskabsoriente-
rede oplevelser

• Skabe et miljø bag AAB Skives blokke 
langs Dalgas Allé, der er attraktivt for 
beboerne, de studerende på institu-
tionerne i området samt beboerne i 
villakarteret Egeris og resten af Skive. 
Bag blokkene er der et stort, lang-
strakt, grønt areal hvor sikringsrum-
mene ligger ubenyttede hen. Dette 
areal og sikringsrummene skal aktive-
res og åbnes op til gavn for byen og 
borgerne.
I projektet er det vigtigt at skabe 

forbindelser der inviterer ind, således at 
lejlighedernes bagvedliggende grønne 
områder bliver omdannet til urbant rum 

i stedet for et privat rum. Deraf også 
navnet ”Byen i Baghaven”.

Sikringsrummene omdannes ved at 
lukke dem op og ”indrette” dem med 
nye aktiviteter. Sikringsrummene og 
arealet der forbinder dem aktiveres, så 
det indbyder til leg, ophold og til møder 
mellem mennesker.

Hvorfor er det ikke gjort før?
For at anvende sikringsrum til andre for-
mål end det de oprindeligt var tiltænkt, 
skal man have tilladelse til at nedlægge 
dem fra det lokale beredskab. Denne 
tilladelse er givet til AAB Skive. 

Projekter hvor sikringsrum er blevet 
bearbejdet arkitektonisk og funktions-
mæssigt er endnu ikke set andre steder i 
landet. Det er der gode grund til:

Sikringsrummene er bygget i armeret 
beton og er ikke lige til at ændre på, og 
der er en relativt stor økonomi forbun-
det med bearbejdningen. Ikke desto 
mindre ligger der er et enormt uud-
nyttet potentiale i sikringsrummene i 
forhold til at udvikle attraktive bymiljøer. 

Et modelprojekt 
”Byen i baghaven” skal være model- og 
forsøgsprojekt for boligorganisationer, 
kommuner og andre aktører, der råder 
over ubenyttede sikringsrum. 

Projektkataloget indeholder en række 

ideer og muligheder, der dels skal vise 
retningen for realiseringen af projektet 
i Skive og dels skal inspirere andre til 
at se nye muligheder i anvendelsen af 
sikringsrum og at omdanne dem til 
hjerterum i vores byer.

Projektområdet ligger i dag som en 
mur med ryggen til byens campusom-
råd og resten af Skive. De fysiske for-
bindelser og muligheder for at bevæge 
sig ind og igennem afdelingens område 
mangler. 

Konkret er der behov for flere møder 
og positive oplevelser på tværs af bor-
gerne i området.

Skal skabe øget tryghed
Afdelingsbestyrelsen og AAB Skive har 
igangsat projektet som et bidrag til at 
forbedre afdelingens image. 

Ønsket er at styrke forbindelserne ud 
af og ind i boligafdelingen. Nye fysiske 
forbindelser skal være med til at nedbry-
de fordomme og skabe mere tryghed.

Udfordringen er at Dalgas Allé skaber 
en både fysisk og mental barriere. Kvar-
teret opleves som to adskilte områder. 
Den ene side med det pæne villakvarter 
og den anden side knap så pænt med 
almene etageboliger og let industri. Am-
bitionen er at forene de to områder.

Boligforeningen har på eget initiativ 
gennemført en renovering af udearea-

AAB har bedt to konsulentfirmaer og elever på Krabbesholm Højeskole om hjælp 
til at udvikle et attraktivt miljø i og omkring sikringsrummene langs Dalgas Allé.  
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lerne mod vest i afdeling 30. Disse er 
afdelingens ”private” haver. Udearealer-
ne mod øst ligger i dag med mulighed 
for boldspil og leg, men er ellers mest 
en tilgroet baghave isoleret fra resten af 
byområdet. Ved at forbinde ”baghaven” 
med naboområderne, dannes grobund 
for fælles aktiviteter for byens borgere.

Projektområdet
Projektområdet udgøres af et ca. 18.600 
kvadratmeter stort grønt område, som 
indeholder de fem sikringsrum. 

I området findes ud over AAB Skives 
lejligheder et villakvarter med ca. 500 
boliger. I området ligger herudover et 
stort antal skoler og uddannelsesinsti-
tutioner herunder Ådalskolen, Skive 
College, Erhvervsakademi Dania, Skive 
Gymnasium og HF samt Social og Sund-
hedsskolen. Der findes også sportsplads, 
idræts- og svømmehal samt kulturcenter 
i området, som derfor er hjemsted for 
mange foreningsaktiviteter. 

Et nyt autismecenter med 39 boliger 
og tilhørende servicecenter og aktivitets-
hus er også ved at blive opført 

Selve projektområdet er ejet af AAB 
Skive og Skive Kommune.

Projektindhold
Projektets ide er at omdanne sikrings-
rummene til nye fysiske rammer, der 

skal indeholde aktiviteter, der er med 
til at give oplevelser for borgerne. De 
5 sikringsrum forbindes med en sti der 
rummer mulighed for ophold, leg, spil, 
motion mv. Området skal være en ”at-
traktion” for alle borgere i bydelen.

Stien kobles på eksisterende stier 
i området, hvilket giver en fantastisk 
mulighed for at  udvikle en fælles forbin-
delse for kvarteret og området samt at 
påvirke de fysiske rammer for et fremti-
digt socialt fællesskab til gavn for alle.

De fem sikringsrum vil hver danne 
rammen om et tema og være udgangs-
punkt i en aktivitet, der til sammen dæk-
ker de fleste aldersgrupper.

De fem aktivitetszoner
Kulturzonen er stedet, hvor man kan 
mødes over filmvisninger, teater, instal-
lationskunst, musik og andre aktiviteter 
med kulturel relation. Området giver 

desuden mulighed for at afholde større 
arrangementer som kulturelle marke-
der med mulighed for overdækning. 
Markederne kan være loppemarkeder, 
kunstmarkeder eller fx madmarked fra 
flere verdensdele. 

Sikringsrummet bliver delvist ned-
brudt og ”indrettet” med siddetrapper 
der giver flere muligheder for at optræ-
de, vise film mv.

Legezonen er inspireret af datidens 
bybaggård, hvor rå, simple materialer 
og figurer skaber grund for leg og akti-
vitet. Materialevalget er dog opgraderet 
til i dag og er i flotte, spændende farver.

Legeplads og tarzanbane ligger op ad 
disse områder så børn frit kan bevæge 
sig rundt, mens forældre har mulighed 
for at slappe af mens de holder øje - hvis 
de da ikke deltager i legen...

Udfordringszonen er rettet mod 
de unge og dem der vil udfordre sig 

selv fysisk og teknisk. Sikringsrummet 
er omdannet til skatebane og streetba-
sket som overordnede aktiviteter, men 
kan nemt suppleres med f.eks. parkour, 
klatrevæg og lignende.

Spillezonen er til de mere rolige. Her 
er der mulighed for taktiske spil og for-
dybelse alene eller sammen med venner. 
Rundt langs væggen i det omdannede 
sikringsrum er der siddemulighed, såle-
des at man kan være med uden nødven-
digvis at være aktiv. Her er der mulighed 
for mange typer af spil: Golf, petanque, 
keglebane, krocket, brætspil mv.

Naturzonen er både tænkt som 
nyttehave men også som et lille stykke 
”land” i byen. Her er sikringsrummet 
omdannet til et stort væksthus hvor der 
er mulighed for at dyrke urter og grønt. 
Andre gange står det helt enkelt som 
et læsted/oase med langsomtvoksende 
frugttræer der ikke kræver meget pleje. 

Tidsplan
Projektet har fundet sin form over en 
årrække og der er nu brug for dialog, 
samarbejde og videreudvikling med 
fonde og andre bidragsydere. En over-
ordnet tidsplan kunne se således ud: 

> forår 2021: Dialog med fonde
> sommer 2021: Endeligt forslag
> efterår 2021: Projektering
> Vinter 2021 – forår 2022: Byggefase

Proceskonsulent Lissen Højrup Munk, t.v. og fundraiser Stine Skaarenborg.
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Nyt naturområde på vej i Skive Ådal

Af Jens Utoft

Danmark kan årligt spare, hvad der sva-
rer til 4,1 mio tons CO2 ved at vådlægge 
ca. 170.000 hektarer lavbundsjorder. 

Sådan lyder det i Klimarådets nye rap-
port om kulstofrige lavbundsjorde.

 Men der er også andre store miljø-
gevinster i form af at hindre udledning 
af især kvælstof. Det gælder fx til Skive 
Fjord, hvor der i mere end 25 år været 
arbejdet med forslag om at omdanne de 
lavtliggende arealer syd for den gamle 
jernbanebro i Skive mellem Karup Å og 
Koholm Å til en stor sø og vådområde. 

Kun i kraft af diger langs de to åløb, 
afvandingskanaler og en pumpestation 
er det muligt at dyrke afgrøder i store 
dele af området. Det kræver både ved-
ligeholdelse af diger og drift af pumpe-
stationen for de 85 lodsejere.

Dele af området kan kun anvendes til 
græsafgrøder. Derfor er de fleste lods-
ejere utålmodige med at få realiseret et 
projekt, der skal være med til at opfylde 
målene i EU’s Vandrammedirektiv, skabe 
mere natur og ikke mindst reducere 
tilførslen af kvælstof til Limfjorden. 

Her er problemet, at kvælstoffet sam-
men med tidligere udledte mængder af 
fosfor fra spildevand medfører en uøn-
sket vækst af alger og søsalat, som giver 
iltsvind, når det går i forrådnelse.  

Fjernelse af kvælstof
Ved at hæve vandstanden i et område, 
skabes der gode muligheder for at fjerne 
kvælstof. Det sker ved, at bakterier 
omdanner den kvælstof, der er bundet 
i vandet som nitrat, til frit kvælstof, som 
så frigives til luften. I forvejen består 
næsten 80 % af den atmosfæriske luft af 
kvælstof.

Den forøgede kvælstoffjernelse i 

Skive Enge vil primært ske som følge af 
en højere vandstand i projektområdet. 
Yderligere vil den ændrede anvendelse 
af området medføre en reduktion i 
tilførslen af kvælstof. 

Samlet forventes projektet, hvor 
Koholm Å ledes ind i den nye sø, at der 
årligt fjernes hele 44,2 tons kvælstof.

”De 69 mio. kr., som projektet op-
rindeligt var beregnet til at koste, er for 

længst bevilget, og vi har svært ved at 
forstå, hvorfor det fortsat trækker ud 
med at få det gennemført” siger ejeren 
af Estvadgård, Poul Graugaard Pedersen.

Han står til at skulle afgive ca. 55 hek-
tar jord og er dermed en af de største 
”bidragydere” til projektet. 

Fejl i beregninger
At projektet endnu ikke er realiseret skyl-
des ifølge biolog Flemming Kofoed fra 
Skive Kommunes tekniske forvaltning, 
at det oprindelige forprojekt fra 2017 
var baseret på en fejlagtig beregning fra 
Miljøstyrelsen af, hvor meget fosfor et 
sådan vådområde vil frigive. 

Ifølge disse beregninger ville det 
kræve, at store mængder overfladejord 
skulle fjernes før projektet kunne gen-
nemføres. I det oprindelige forprojekt 
var alene den del beregnet til at koste 
godt 30 mio. kr.

”Derfor fik vi sidste år besked om at 
udarbejde et nyt, supplerende forpro-
jekt, som jeg forventer at kunne frem-
lægge engang i det tidlige forår 2021”, 
oplyser Flemming Kofoed.

Flere udfordringer
Når det reviderede forprojekt fremlæg-
ges, skal det i høring hos en række 
parter, herunder lodsejere, myndigheder 
og Danmarks Naturfredningsforening. 

Cirka 400 hektar lavtliggende landbrugsjord mellem Karup Å og Koholm Å 
forventes omdannet til sø og vådområde inden for de næste 2-3 år.

Den kommende sø vil strække sig op til den 
gamle jernbanebro, hvor Koholm Å løber ud i 
Skive-Karup Å.

Det nye naturgenopretningsprojekt dækker 
stort set samme areal som det afvandings-
projekt, der blev gennemført i 1940’erne. 



7

December 2020

7

”Der er faktisk flere udfordringer, 
som skal afklares”, erkender Flemming 
Kofoed.

De største udfordringer er formentlig 
en ret omfattende naturbeskyttelse i 
området. Men det vil formentlig kunne 
løses, da projektet jo vil medføre mere 
natur, selv om den vil være anderledes.

En anden udfordring er et krav fra 
Vejdirektoratet om at beskytte de seks 
bropiller under Omfartsvej Syd mod 
isskruninger fra den nye sø, som skal 
dannes. Et foreløbigt forslag, som 
endnu ikke er godkendt, viser en udgift 
til dette på mere end 2,6 mio. kr.

Og så er der en forventning om, at 
digerne langs de to åer kræver yderli-
gere forstærkning, når de bliver udsat 
for vandpåvirkning fra begge sider.

Sø på 232 hektar
Det hidtidige forprojekt indebærer, at 
der etableres en sø med en overflade-
areal på 232 hektar med varierende 
vanddybe på op til 1,60 meter. 

Søen vil således dække mere end 
halvdelen af det samlede areal. Resten 
vil være så sumpet, at det ikke vil kunne 
dyrkes.

Derfor skal staten enten opkøbe de 
ca. 400 hektar, der er omfattet af pro-
jektet, eller yde erstatning for begræns-
ning i anvendelsen.

Ejeren af Estvadgård, Poul Graugaard 
Pedersen, skal afgive 55 hektar af sin jord til 
den nye sø. Arealet har han hidtil anvendt 
til dyrkning af frøgræs, hvede og kartofler.

Tværsnitprofil af ådalen lidt nord for Estvadgård

Det foreløbige projekt indebærer 
opkøb af 391,4 hektar jord, hvoraf 123 
hektar er dyrket med skiftende afgrøder 
(omdrift) og hele 206 hektar er perma-
nent udlagt til græs. Resten henlægger 
som udyrket natur..

De tre typer arealer har forskellig 
værdi. Samlet vurderes det at køb af 
arealer vil koste 35 mio. kr.

Nogle af arealerne ventes dog solgt 
igen med pålagt deklaration om vådom-
råde for et samlet beløb på 9,8 mio. kr.

Det indgår også i overvejelserne at 
opkøbe og tilyde erstatningsjord til de 
lodsejere, der måtte ønske det. 

Afvandingsprojektet i 40’erme
Skive-Karup Ådal har siden istiden 
løbende ændret udseende. Gamle kort 
viser, at der allerede midt i 1800-tallet 
var gravet afvandingskanaler.

Det nuværende forløb blev skabt i 
40’erne som et beskæftigelsesprojekt 
med flytning og inddæmning af både 
Karup Å og Koholm Å, afvandingskana-
ler og en pumpestation. Hedeselskabet 
påbegyndte projekteringen i 1939. Det 
stod færdigt i 1950. 

De samlede udgifter beløb sig til godt 
2,5 mio. kr., hvoraf de berørte lodsejere 
skulle betale de 260.000 kr., svarende til 
ca. 300 kr. pr. tdr. land og efterfølgende 
stå for drift og vedligeholdelse.
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Farvel til Salling Bank efter 144 år

Af Niels Mortensen, 
fhv. arkivar

I en 30 år gammel vejviser 
kan man se, at der i 1990 
i den nuværende Skive 
Kommune var 11 banker 
og sparekasser i selve 

Skive by og 7 sparekasser i den øvrige 
del af kommunen. Hertil kom, at flere af 
pengeinstitutterne – især Sparbank Vest 
og Salling Bank – havde en lang række 
filialer, så mange af kommunens lands-
byer havde to-tre små pengeinstitutter 
at vælge mellem. Desuden havde Salling 
Bank en bankbus l de små byer.

Springer vi så frem til den 1. novem-
ber 2020 – så er der kun seks pengein-
stitutter tilbage i hele Skive kommune, 
og kun Sparekassen Balling er stadig lo-
kalt ejet. De øvrige lokale pengeinstitut-
ter, der var i kommunen, er fusioneret 
eller solgt til større banker, senest Salling 
Bank, der vedtog at fusionere med Spa-
rekassen Vendsyssel den 27. oktober. 

Dermed forsvinder et lokalt penge-
institut, der blev grundlagt i 1876 – for 
anden gang, for Salling Bank har faktisk 
tidligere været opkøbt af en stor bank!

Bøndernes egen bank 1876
Salling Bank blev oprettet i 1876 for at 
skaffe landboerne på Skiveegnen deres 
egen bank. 

Der var en bank i Skive, Skive Bank 
(oprettet 1857), men der var landboere 
på egnen, der ønskede deres egen bank. 
Nogle af Sallings ledende landmænd, 
godsejere, proprietærer og gårdejere, 
indbød derfor til stiftende møde – ikke 
i Skive, men i Bostrup Kro ved Sal-
lingsund landevej, der var et centralt 
mødested i 1800-tallet. Her vedtog de 
den 20. maj 1876 at oprette ”Salling 
Herreders Spare- og Lånebank” med en 
aktiekapital på 100.000 kr., hvoraf halv-
delen allerede var tegnet. Banken skulle 
”virke for landboernes interesser, dels 
i forbindelse med sognesparekasserne, 
dels ved oprettelse af særlige afdelinger 
forskellige steder i Salling”. 

Grundlæggelsen af banken var et 
resultat af, at landbruget her i 1800-tal-
let var inde i en vækstperiode, så der 
var kapital til stede, samtidig med, at 
grundlæggelsen var et tegn på den 
modsætning, der var i slutningen af 
1800-tallet mellem by og land og mel-
lem de to partier, Venstre og Højre.

Landboerne kunne og ville selv! 
Bankens bestyrelse, bankrådet, bestod 
udelukkende af landboere, og man be-
sluttede, at hver aktionær kun havde en 
stemme, ligegyldig hvor mange aktier, 
han havde. Det er andelsbevægelsens 
bærende ide, der kommer til udtryk 
her – seks år før det første andelsmejeri i 
Danmark blev oprettet. 

Landboernes forrang kom også til ud-
tryk ved, at så længe bankens indeståen-
de kunne udlånes til landboere, kunne 
ingen byboere opnå lån, og ved udlån 
mod kaution skulle mindst en landbo 
være kautionist. Der var ikke meget tillid 
til byboerne!

Sagfører S. Sørensen, Skive, blev ad-
ministrerende direktør. Derfor fik banken 
adresse i hans ejendom i Thinggade 11, 
hvor den åbnede forretningerne den 11. 
juni 1876 – på Fandens fødselsdag.

Gæld udløste direktørskifte
Sagfører Sørensen fratrådte som direktør 
i 1881 med en gæld, som hans efterføl-
ger, købmand Thomas Alstrup, delvist 
kom til at hænge på.

Direktørskiftet betød, at banken flyt-
tede til Alstrups ejendom i Frederiksgade 
16. Alstrup havde mange andre jern i il-
den, bl.a. var han kæmner (”kommunal-
direktør”) i Skive, så han havde kommu-
nekontor og bank i de samme lokaler! I 
1893 købte Ths. Alstrup en villa længere 
nede af Frederiksgade, nummer 6 – og 
hertil flyttede både bank og kommune-
kontor den 4. september 1893. Først I 
1902 overtog banken ejendommen.

Alstrup fortsatte som direktør indtil 
han døde i 1912 – som 86-årig. 

Som hans efterfølger ansattes en 
bankuddannet, direktør Chr. Werner. 
Hans ansættelse kan ses som et udtryk 

for, at Salling Bank nu var blevet så stor, 
at den behøvede en leder med uddan-
nelse og erfaring fra bankverdenen. 

Werner var direktør for banken under 
1. Verdenskrig, hvor erhvervslivet tjente 
store penge. Pengene væltede ind i ban-
ken, og der var store overskud. 

Det var måske det, der i 1918 fik 
Skandinaviens største bank, Den danske 
Landmandsbank i København, til at give 
et bud på banken. Landmandsbanken 
tilbød at købe alle aktier til kurs 227½, 
og det tilbud var aktionærerne hurtige 
til at sige ja tak til! Fra den 13. juli 1918 
blev Salling Bank til Landmandsbankens 
Skiveafdeling!

A/S Landbobanken, Salling Bank
Efter 1. Verdenskrig ophørte de gyldne 
tider, og i løbet af 1920’erne krakkede 
en række danske banker. 

I 1922 kom Landmarksbanken i 
alvorlige problemer, men banken var så 
stor, at regeringen ikke turde lade den 
gå ned. Derimod fik den mindre Andels-
banken lov til at gå konkurs i 1925, og 
det satte lokale andelsfolk i gang.

Samme dag som Andelsbanken lukke-
de, indeholdt Skive Folkeblad en artikel, 
der foreslog, at egnens andelsforeninger 
skulle oprette deres egen andelsbank. 
Artiklen var anonym, men den var skre-
vet af avisens redaktør, Carl Hansen.

Forslaget vakte bred lokal interesse, 

Det er faktisk 2. gang at banken er solgt til et udenbys pengeinstitut efter lokale 
landmænd i 1926 købte den fri fra Landmandsbanken (nu Danske Bank). 
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og snart kom der forslag om at tilbage-
købe Salling Bank fra Landmandsbanken 
i stedet for at starte en helt ny bank. 

I løbet af et halvt års tid lykkedes det 
at tegne den nødvendige aktiekapital, 
så man den 22. januar 1926 kunne stifte 
A/S Landbobanken i Skive, Salling Bank.

I vedtægterne genindførte man ideen 
fra 1876 om ”en mand – en stemme”, 
der blev sat grænser for udbyttets stør-
relse (højst 10 procent), og en vis del 
af overskuddet skulle anbringes i en 
erhvervsfond, hvis midler skulle uddeles 
til støtte for egnens erhvervsliv og til 
kulturelle formål.

I løbet af foråret 1926 kom købsafta-
len med Landmandsbanken på plads, 
hvorefter den nystiftede bank overtog 
filialen med tilhørende forpligtelser samt 
bankbygningen i Frederiksgade.

En mislykket fusion 1966-1967
I 1950’erne og 1960’erne oplevede 
Danmark en aldrig før set vækstperiode, 
der forvandlede Danmark fra et land-
brugssamfund til et industrisamfund. 
Den store økonomiske vækst stillede 
nye krav til bankerne, krav, som kunne 
være vanskelige at honorere for mindre 
pengeinstitutter. Der kom kamp om 
kunderne. De største lokale pengein-
stitutter, Skive Sparekasse, Salling Bank 
og Skive Diskontobank, løb nærmest 
om kap med hinanden for at oprette 
filialer overalt på egnen, ja, Salling Bank 
anskaffede ligefrem i 1967 en gammel 
turistbus, der blev omdannet til et rul-
lende bankkontor.

I Salling Bank var man bekymrede for, 
at en eller begge de lokale banker ville 
blive købt op af en af de store køben-

havnske banker, som på dette tidspunkt 
endnu ikke havde afdelinger i Skive. 

Bankens ledelse rettede derfor hen-
vendelse til ledelsen af Skive Diskonto-
bank, og i slutningen af 1966 fremlagde 
de to banker et forslag om at fusionere 
bankerne til en ny og større bank, Nord-
vestbank, der ville blive den 10. største 
i Jylland. Men da man nåede til målstre-
gen, stod Salling Bank af!

 Resultatet blev, at Salling Bank 
fortsatte som selvstændigt pengeinsti-
tut, mens Diskontobanken i 1971 blev 
overtaget af Provinsbanken i Århus.

Salling Bank i krise 1992-1994
Begyndelsen af 1990’erne blev en tur-
bulent tid i den dansk pengeverden. 

Salling Bank oplevede i disse år store 
underskud som følge af tab på udlån 

og kurstab. I 1993-1994 blev der skiftet 
ud på ledelsesposterne i bestyrelse og 
direktion, og det lykkedes at vende ud-
viklingen, så banken i tilskåret form kom 
ind i økonomisk mere rolige vande.

Og nu er det så forbi med Salling 
Bank efter 144 år. Banken var et symbol 
på, at bønderne tog ansvar for deres 
egen økonomi, men den var også på 
nogle områder et idealistisk foretagen-
de: Man indførte tanken om ”en mand 
– en stemme”, man havde begrænset 
størrelsen af udbyttet (højst 10 %) og 
en del af overskuddet skulle anvendes til 
tilskud til erhvervsmæssige og kulturelle 
formål, som skulle uddeles uden kom-
mercielle hensyn. 

Måske er det ideer, der ikke ligger så 
fjernt for Sparekassen Vendsyssel, der nu 
tager over?

Et kig ind i Salling Banks ekspeditionslokale 
omkring 1955. Lokalet domineres af den 
store skanke, der effektivt skiller bankens 
kunder og personale. Både skranken og det 
øvrige møblement i mahogni, marmor og 
læder udstråler, at banken var en solid og 
lidt konservativ bank. Der fremgår også af, 
at kongeparrets portrætter er hængt op i 
lokalet (man ser dog kun dronning Ingrid på 
dette fotografi!). Bag skranken sidder en stor 
del af bankens personale. Det var almindeligt 
at blive ansat som 16-17-årig efter realeksa-
men, og man blev i banken, indtil man gik 
på pension. Fuldmægtig Th. Nielsen (senere 
direktør i banken), der sidder forrest, var an-
sat i 45 år, og kontorchef Mads Møller, midt i 
billedet, nåede at holde 50 års jubilæum.
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Stor tilfredsstillelse at kunne hjælpe andre

Af Jens Utoft

Personlige erfaringer  er 
en væsentlig grund til, 
at den nu 57-årige Per 
Nielsen har succes med at 
hjælpe de fleste, der lider 

af manglende selvværd.
Som journalist på Skive Folkeblad var 

han en flittig, pålidelig og velskrivende 
arbejdskraft, men på ingen måde én, 
der førte sig frem i forhold til kollegerne.

Trods udtrykt tilfredshed med hans 
indsats, både på sportsredaktionen og 
som rets- og politimedarbejder, samt 
adskillige pokaler for hans præstationer 
i den lokale skakklub, kneb det af og til 
med selvtilliden.

”Den erkendelse fik mig til at læse 
nogle bøger, bl.a. om selvhypnose, og 
det gav mig anledning til at tilmelde 
mig til et kursus, fortæller Per Nielsen. 

Han erkender, at journalistik let bliver 
meget af det samme, og ofte meget 
overfladisk.

”Desuden er det lidt deprimerende 
at se, hvordan det hele tiden gik ned 
ad bakke i avisbranchen med færre 
avislæsere og dårlig økonomi. Derfor er 
det heller Ikke nogen overraskelse, at 
Skive Folkeblad nu er blevet overtaget af 
Midtjyske Medier i Herning”, siger Per 
Nielsen.

Ingen guldgrube
”Det har ikke været nogen guldgrube at 
droppe journalistikken til fordel for en 
tilværelse som terapeut, men rent men-
neskeligt er det en stor tilfredsstillelse 
at kunne hjælpe andre. Det føles bedre 
end at hænge dem ud i avisen”, lyder 
det med et skævt smil fra Per Nielsen. 

Hans klienter er som regel folk med 
visse ressourcer, der har erkendt, at de 
har et problem.

Aldersmæssigt spænder de fra 5-6 års 
alderen til midt i 70’erne. Kvinderne er i 
overtal, men mænd udgør dog ca. 40 %.

Hypnose, som de fleste bedst kender 
fra underholdningsprogrammer i TV, er 
ifølge Per Nielsen bl.a. et meget effektivt 
værktøj til at gennemføre rygestop.

De fleste henvendelser drejer sig dog 
om forskellige former for angst, herun-
der højdeskræk, angst for at flyve, søvn-
problemer og manglende selvværd.

”I mange tilfælde kommer folk til 
mig, når de er gået forgæves til det of-
fentlige system”, fortæller Per Nielsen.

AAB-beboer siden 1999
Per Nielsen har boet hos AAB på Dalgas 

Allé 37 siden 1999 – de første tre år 
sammen med sin daværende kæreste.

Det er han rigtig glad for, selv om be-
tonbyggeriet bevirker, , at det er meget 
lydt i lejlighederne.

Da han etablerede sit firma, Potentia-
lis, foregik det fra starten i lejligheden. 
Det skete uden, at det gav anledning til 
klager fra naboerne. Men da han og de 
øvrige beboere i afdelingen skulle have 
nye badeværelser, flyttede han klinikken 
til lejede lokaler på Væselvej.

Dem beholdt han indtil han i novem-
ber sidste år kunne rykke ind i mere cen-
tralt beliggende lokaler på Torvegade i 
Skive i en tidligere tatovørforretning. 

De fleste nye kunder får han via søge-
maskinen Google, der henviser til hans 
hjemmeside og Facebook-side, men han 
får også en del henvendelser gennem 
gode anbefalinger fra tidligere klienter.

Første konsultation, der godt kan var 
mere end halvanden time, koster 1.100 
kr. Derefter er prisen 950 kr., men i nogle 
tilfælde er en enkelt konsultation nok.

Den første samtale udgør grundlaget 
for, hvilken behandling, der tilbydes - 
nogle gange sker det også på grundlag 
af besvarelser af et spørgeskema.

Kursusvirksomhed
Ud over individuelle konsultationer tilby-
der Per Nielsen af og til også kurser med 

Per Nielsen, Dalgas Alle 37, kom til Skive som sportsjournalist, men har nu 
etableret sig som terapeut og hypnotisør. - Og så er han er han mester i skak.
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flere deltagere – fx kurser i styrkelse af 
selvværd, som er et af hans specialer. 

 ”Selvværd er centralt, for det påvirker 
stort set alle områder i vores liv. Vores for-
hold til os selv, vores sociale liv, arbejdsliv, 
hvor meget vi kommer til at tjene, vores 
sundhed, o.s.v.”, anfører Per Nielsen.

Andre af Per Nielsens specialer er 
hjælp til rygestop med hypnose og fore-
byggelse af stress.

Stress kommer sjældent udelukkende 
af et for stort arbejdspres. Der gør sig 
næsten altid nogle personlige faktorer 
gældende. Stressforebyggende behand-
ling kan gavne, hvis man genkender et 
eller flere af følgende mønstre:
• Har svært ved at sige nej
• Er en pleaser
• Har svært ved at prioritere
• Har svært ved at træffe beslutninger
• Har svært ved at bede om hjælp
• Har svært ved at give opgaver fra dig

• Har svært ved at koncentrere dig
• Døjer med tankemylder
• Er perfektionist/kontrolfreak

”Alle disse personlighedsmønstre er 
det muligt at forandre ved at arbejde 
med dem, og når man står stærkere på 
disse områder, vil man være langt mindre 
udsat for at få stress” siger Per Nielsen.

Corona-krise gav forfatterdebut
Nedlukningen af af samfundet i foråret 
som følge af corona, betød at Per Niel-
sen måtte lukke sin klinik i en måned 
havde meget få kunder den næste. 

Det gav ham mulighed for at gen-
optage sin skribentvirksomhed – denne 
gang som såkaldt ghostwriter og 
bogforlægger med udgivelse af Jørgen 
Svensons erindringsbog ”Mælkedreng 
til kabelmester.”

”Jeg kendte sporadisk Jørgen fra min 
tid som sportsjournalist, hvor han var 

formand for Vridsted Idrætsforening. 
Han havde oprindeligt henvendt sig til 
en kollega, der så henviste til mig.

Vi havde et rigtig godt samarbejde om 
bogen, idet jeg fik tilsendt nogle udkast, 
som jeg gav et sprogligt løft, suppleret 
med spørgsmål og interviews. Samtidigt 
etablerede jeg forlaget Hotlines, der har 
stået for udgivelsen,” fortæller Per Niel-
sen. Bogen udkom 7. juli.

”Skakgeniet”
Selv om Per Nielsen udfoldede en del 
af sit tidligere professionelle virke som 
journalist i sportens verden, har han 
ikke dyrket fysiske sportsgrene siden sin 
ungdom, hvor det gjaldt fodbold. 

Til gengæld har han dyrket en del 
hjernegymnastik i form af skak, der har 
indbragt adskillige pokaler, og på hans 
gamle arbejdsplads gav ham tilnavnet 
”skakgeniet”.

”Jeg spiller stadig skak på Skive 
Skakklubs 1. hold i 2. division. Vi har 
klubaften hver tirsdag og holdkampe 
om søndagen syv gange om vinteren”, 
fortæller Per Nielsen.

Ellers tilbringer han meget af sin fritid 
i naturen – bl.a. med gåture i Skive Ådal, 
når vejret er til det. 

Desuden er han aktiv I bestyrelsen 
for ”Tidens Tanker” – en forening for 
alternative behandlere i Skive.

Om Per Nielsen
•  Født i Mariager 30. maj 1963
•  Uddannet jourrnalist 1986, deref-

ter ansat på Vestkysten i Esbjerg
• Ansat på Skive Folkeblad  

1.10.1987 som sportsjournalist, 
derefter skolestof og senere rets- 
og politistof.

•  Bosat på Dalgas Allé siden 1999
• Uddannet hypnoterapeut og 

NLP-terapeut (”Neurolingvistisk 
programmering) i 2011.

• Selvstændig fra 2013

Yderligere informationer:
www.potentialis.dk 

Per Nielsen med sin første 
bogudgivelse på forlaget 
Hotlines.
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Skovly er klar til årets julemarked

Af Jens Utoft
 
For mange familier i Skive og Omegn 
er besøg på julemarkedet på Skovly på 
Violvej i Skive et fast ritual i forberedel-
serne til julen. 

Det har mange af indstitutionens 
110 brugere og 25 ansatte forberedt og 
glædet sig til længe.

Startskuddet lød i den sidste weekend 
i november og fortsætter på alle hver-
dage indtil jul, hvor man kan købe både 
juletræer, juledekorationer, julestjerner, 
nips, pynt og gaveartikler, som nogle af 
brugerne har været med til at fremstille.

”Julemarkedet er et af årets store 
begivenheder på Skovly, men i år har vi 
på grund af coronaen været nødt til at 
ændre lidt i arrangementet”, fortæller 
afdelingsleder Rie Nielsen. 

Hun forventer dog ingen problemer 
med at gennemføre med de forholds-
regler, der er taget.

Vi har besøgt institutionen for at 
fortælle om, hvad der ellers foregår på 
stedet, som er et af Skive Kommunes 
tilbud til udviklingshæmmede.

Tilbud tilpasset til den enkelte
”Skovly er et sted, hvor folk passer godt 
på hinanden og accepterer hinanden 
som man er. Vores brugere kan være sig 
selv og behøver ikke at tænke på, hvad 

andre tænker. Folk er forskellige og kan 
forskellige ting, men alle kan noget. Det 
giver vi dem mulighed for at udfolde 
her”, fortæller Rie Nielsen, der har været 
afdelingsleder på stedet siden 2014.

”Det vigtigste er, at vi skaber gode 
rammer for det godt liv og at de tilbud 
vi kommer med, fanger den enkelte bru-
ger. Vi arbejder ud fra, at brugerne skal 
gøre det, de selv kan og at kravene til-
passes den enkelte. Vi gør meget ud af, 
at vi alle skal tage hensyn til hinanden.  

”Som personale fungerer vi også som 
rollemodeller, fx når det gælder rygning 
og brug af mundbind”. Vi hører som 
mennesker ikke nødvendigvis det, der 

bliver sagt, men følger det andre gør, så 
når personalet fx. bruger cykelhjelm, er 
der større chancer for at brugerne også 
gør det”, siger Rie Nielsen. 

Brugerne er fordelt i tre grupper.
 1. Værksteds- og drivhusgruppen er så 

velfungerende, at de udfører arbejds-
opgaver. Gruppen fungerer som en 
rigtig arbejdsplads.

2. Rubin-Jaden er en mellemgruppe, som 
kan mange ting. Her prioriteres fysisk 
aktivitet og kreative opgaver – fx frem-
stilling af ting til julemarkedet. De er 
gode til samvær og passe på hinanden.

3. Sandia er en sansegruppe, for menne-
sker, med større behov for hjælp. De 

har brug for sansestimulation. Flere 
har ikke noget verbalt sprog, men 
kommunikerer på anden måde.
Desuden er der en lille gruppe, kaldet 

Værestedet. Her kommer borgere for at 
nyde samværet og deltage i de aktivite-
ter de magter.

Beskyttet beskæftigelse
Skovly tilbyder beskyttet beskæftigelse 
og fungerer som en rigtig arbejdsplads-
som underleverandør til mange lokale 
virksomheder, bl.a. Skov i Glyngøre, 
som er den største kunde.

Der er fokus på at skabe arbejdsiden-
titet med opgaver, som er tilpasset den 
enkeltes evner og formåen, ligesom der 
laves individuelle aftaler om et produkti-
onstillæg til pensionen med den enkelte.

”Vi arbejder med at udvikle og afklare 
færdigheder i at mestre forskellige typer 
opgaver, fx lettere produktionsopgaver, 
pedel- og serviceopgaver. Brugerne har 
selv indflydelse på, hvilket arbejde de 
skal udføre”, fortæller lederen af værk-
stedet og drivhuset, Torben Jensen.

Han er uddannet kleinsmed, supple-
ret med en uddannelse som pædagog

Værkstedet
Værkstedet er en fabrik med produktion 
for eksterne kunder. Her tilbydes be-
skæftigelse i trygge rammer. 

110 udviklingshæmmede og 25 medarbejdere mødes hver dag på arbejde i 
smukke omgivelser på deres alternative arbejdsplads i Krabbesholm Skov.

Rie Nielsen har været afdelingsleder for 25 medarbejdere på Skovly siden 2014
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Opgaverne er tilpasset den enkelte 
brugers evner og formåen, så de føler 
en arbejdsidentitet, der styrker deres 
selvværd. Brugerne har selv indflydelse 
på, hvilket arbejde de skal udføre.

Som noget særligt arrangerer vi i 
værkstedsgruppen besøg hos værkste-
dets kunder og andre virksomheder.

Medarbejderne på værkstedet løser 
bl.a. følgende opgaver:
• Montage og  Pakkeopgaver
• Forarbejdning af kabler/ledninger
• Foliesvejsning, m.m.

Værkstedet beskæftiger normalt 
12-18 brugere. Nogle brugere bliver 
så dygtige, at de kommer i beskyttet 
arbejde på almindelige arbejdspladser. 

Drivhuset 
Drivhuset er en lille gruppe, hvor bru-
gerne i trygge rammer arbejder med 
gartneri, skovbrug og markbrug. Driv-
husgruppen udfører Skovlys pedelop-
gaver og brugerne får tilbud om indivi-
duel, interessebetonet beskæftigelse.

Skovly har store drivhuse og marker 
og her følges hele processen med pro-
duktion af grønsager, blomster og andre 
planter til udplantning. 

Drivhuset er åbent for salg til private. 
Når foråret starter og de første krukker 
skal plantes til, holdes der åbent nogle 
lørdage. Brugerne har direkte kundekon-
takt og i dag bruger de fleste mobilepay, 
hvilket hjælper os med at styre det.

Brugerne for også mulighed for at 
arbejde med maskiner som motorsave, 
traktorer m.v., når de har deltaget i 
kurser, hvor de lærer at håndtere maski-
nerne på betryggende vis.

I skoven fælder de træer, saver og 
kløver brænde, som derefter leveres til 
kunderne med lastbil eller traktor.

Andre aktiviteter
Køkken-/kantinegruppen er en lille 
servicegruppe, hvor brugerne i trygge 
rammer hjælper med de daglige gøre-
mål i køkken og kantine, herunder bord-
dækning, oprydning, opvask og øvrige 
forefaldende opgaver.

Servicegruppen har også andre ar-

bejdsopgaver såsom støvsugning, gulv-
vask og lettere rengøring i den øvrige 
del af aktivitetshuset. 

For de fleste brugere er de vigtigste 
tilbud på Skovly uden tvivl samværet 
og aktiviteterne, dels i den daglige 
basisgruppe og dels gennem de øvrige 
interessegrupper og arrangementer, der 
foregår på aktivitetshuset.

Her arbejder brugerne bl.a. med mu-
sik, brændekløvning, motion, kreativt 
værksted, sansestimulation, have- og 
udeliv, teater, playback og meget andet.

Fredag står den på motion med gå-
ture og dans. Dansen foregår pt uden-
dørs for at undgå coronasmitte.

Mads Søndergaard, der bor hos AAB i Vester-
gade, arbejder på værkstedet, hvor han her 
er i gang med en opgave for A-Sport. 

Juledekorationer i forskellig udformning, som 
nogle brugere har været med til at lave, står 
klar til salg på Skovlys årlige julemarked. 

Nana (i midten) og Berit bagved hjælper de 
to medarbejdere Janni Nederby og Grethe 
Godsk med at hente ting til julemarkedet.

Pyntegrønt, dekorationer og juletræer er 
linet op langs et af Skovlys to store drivhuse, 
der også er fyldt med forskellige gaveartikler.
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Flere pluk fra beretningen
Synliggørelse på sociale medier
Boligforeningen har indgået en aftale 
med FS2 Reklame om bedre synliggø-
relse på sociale medier m.m. Konkret vil 
vi prøve at bruge Google Ads, forstærke 
brugen af Facebook og Linkedin.

Samtidig har vi fået taget medarbej-
derfotos og fået udarbejdet et modul, så 
vi selv kan udskifte billeder og oplysnin-
ger for at få en professionel præsenta-
tion af aktuelle ledige boliger på sociale 
medier, hjemmeside m.v.

Opsamling af målerdata
Administrationen har indgået aftale med 
et firma om opsamling af målerdata fra 
alle individuelle forbrugsmålere i vores 
boliger, det være sig el-, vand- og var-
memålere. Desuden er der ligeledes tale 
om automatisk opsamling af målerdata 
fra hovedmålerne for naturgas, vand og 
fjernvarme. Det betyder, at man som 
beboer via en app kan følge med i sit 
forbrug på tablet, smartphone eller PC.

Nye boliger i Elværkskvarteret
Boligforeningen kigger i øjeblikket på et 
byggefelt i elværkskvarteret.

Tanker er at lave en blanding af by-
huse og mindre etagebyggeri.

Brandsikring af plejehjem
På baggrund af en brand på et pleje-
hjem på Djursland har Skive Kommune 
anmodet ingeniørfirmaet COWI om at 
gennemgå brandsikkerheden på samt-
lige plejecentre i kommunen.

Rapporten medførte, at kommunen 

og boligorganisationerne i fællesskab 
indgik aftale med Norconsult om oplæg 
til hvad der skal til at for at de respektive 
plejehjem opfylder bygningsreglemen-
tets krav til brandsikkerhed.

For AAB’s vedkommende skal der ske 
nogle mindre tiltag på Plejecenter Bø-
gely i Hald, idet plejecentret i sin tid er 
opført til beboere, der er rimelig mobile. 
Dette er ikke tilfældet længere, og de 
nødvendige arbejder er derfor igangsat.

For Plejecenter Gammelgård og Pleje-
center Møllestiens vedkommende er det 
desværre et langt større beløb, der skal 
til for at øge brandsikkerheden på disse 
to plejecentre. Begge plejecentre er 
opført uden sprinkleranlæg, hvilket viser 
sig ikke at være i overensstemmelse med 
bygningsreglementet. Der har netop 
været afholdt licitation for arbejderne på 
Plejecenter Gammelgård og det samme 
er planlagt for Plejecenter Møllestien. 

Resultatet bliver desværre, at beboer-
nes husleje vil stige med et større beløb.

Problemer med affaldssortering
I dag sorterer vi i 5 - 6 forskellige frak-
tioner, papir, pap, metal/hård plast, glas 
og dagrenovation (nogle steder opdelt i 
grønt og restaffald). 

I nogle tilfælde er vi desværre ikke 
altid så gode til af sortere vores affald, 
og så kommer der en ekstraregning til 
afdelingen som typisk beløber sig til kr. 
2.000 kr. Sørg derfor for at sortere jeres 
affald og benyt de poser, der kan lukkes 
ordentlig, til jeres husholdningsaffald.

Peter Hadrup

Tæt på løsning for Arvikavej
Af Gert Holm, 
forretningsfører

Skive Kommune har i 
oktober 2020 behandlet 
tre forskellige scenarier for 
hvad der kunne ske med 
DalgasKollegiet.

Skive Kommune har besluttet, at 
boligforeningen kan arbejde videre med 
et projekt hvor der sker nedrivning af de 
to midterste blokke op mod skolerne, 
renovering af 48 stk. 1 rums boliger 
samt ombygning/sammenlægning af de 
øvrige til 16 større familieboliger, med 
en forventet samlet anlægssum på ca. 
40 mio. kroner. 

Studerende får fortrinsret til de 16 
familieboliger, og vi kan dermed tilbyde 
boliger til områdets uddannelsesinstitu-
tioner, det være sig både til 6-8 ugers 
kurser, korte- og længerevarende ud-
dannelser samt udslusningsboliger.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, 
at boligforeningen er meget glad for 
at Skive Kommune har valgt denne 
løsning, som vi i øvrigt også har anbefa-
let, idet vi med dette valg understøtter 
uddannelsesinstitutionerne i kommunen 
ved at tilbyde gode og tidssvarende 
studieboliger til gavn for hele Skive 
Kommune.

Viser det sig på sigt at behovet 

for studieboliger bliver mindre, så vil 
boligerne altid kunne udlejes til boligsø-
gende, hvor der i en periode er behov 
for en lille, billig bolig.

Boligforeningen vil derfor igang-
sætte projekteringen af den skitserede 
løsning, således at vi forhåbentlig kan 
starte renovering og ombygning til 
foråret 2022.

Boligforeningen overtog 1. juli 2011 
administrationen af Skive Ungdoms-
boliger og med virkning fra 1. januar 
2012 blev ungdomsboligerne en del af 
boligforeningen via en fusion.

Da DalgasKollegiet, opført i 1972 
med 128 ungdomsboliger, trænger 
til en renovering og samtidig er utids-
svarende, blev det besluttet at der blev 
lavet en plan for DalgasKollegiet på 
Arvikavej og en plan for de øvrige 4 
boligområder med ungdomsboliger.

Planen for DalgasKollegiet var op-
rindelig en renovering og ombygning 
til tidssvarende ungdomsboliger og at 
reducere boligantallet blev fra 128 til 
52. Det ville have kostet ca. 54 mio. kr.

Da der var tale om en stor anlægs-
sum, har der siden 2012/2013 været 
arbejdet med mange forskellige scena-
rier, alt lige fra nedrivning med efterføl-
gende salg af grund, salg af hele kolle-
giet samt delvis salg med renovering og 
ombygning af resterende lejligheder. 
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Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse
• Peter Hadrup, Bjarkesvej, (formand), 
• Jan Sørensen, Dalgas Allé, (næsttormand), 
• Leon Norup, Granvænget, 
• Birgitte Sørensen, Dølbyvej 
• Bjarne Hansen, Islandsvej.

AAB-afdelinger
Skive: Bjarkesvej 6-134
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Dalgas Alle 1-47
Afdelingsbestyrelse: 
• Niels Jørgen Andersen (formand), 
• Dorte Melgaard 
• Mohamad Mustafa Bilal. 
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113, 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434,
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 
Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Dalgas Alle 49-65
Afdelingsbestyrelse: 
• Torben Manthai (fmd.)
• Evald Bilberg
• Finn Thoft Pedersen
Viceværter: Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434, 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113,
Carsten Friis, tlf. 2710 9118
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: 
• Birgitte Sørensen (formand)
• Lisbeth Nielsen
• Robert Feld
Viceværter: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 og Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: 
• Lena Mikkelsen (formand)
• Ove Christensen
• Leif Andersen. 
Viceværter: Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107 og 
Jan Dahl, tlf. 2710 9105 

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

Fyrrevænget 1-89 og Granvænget 2-90
Afdelingsbestyrelse: 
• Kaj Ove Kristensen (formand)
• Torben Krog
• Ingelise Svenningsen. 
Viceværter: Carsten Friis, tlf. 2710 9118, 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113, 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434, 
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og 
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115

Havnevej 19
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Holstebrovej 54-66
Afdelingsbestyrelse;
• Jens Christensen (formand)
• Gisela Franke
• Lis Filtenborg 
• Knud Kristiansen
• Jette Hangaard. 
Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Kirke Alle 4A-8D og 10-90, Egerisvej 
9-53 og Gammelgårdsvej 2-11
Afdelingsbestyrelse: 
• Stine Esther Christensen (formand)
• Henning Seindal
• Anni Friis Christensen 
•. Benny Larsen

• Jesper Hørby Jensen
Viceværter: Tonni Skov, tlf. 2710 9110,
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109,
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

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

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

Mølletoften 2-48
Kontaktperson: Grete Winter
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Plejecenter Gammelgård
Viceværter: 
Tonni Skov, tlf. 2710 9110, 
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109, 
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og 
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

Ringparken 1-10
Afdelingsbestyrelse: 
• Lene Rasmussen (formand)
• Josephine Høier Andersen
• Peter Paulsen
• Lars Vine Thorsen
• Daniel Burhøj
Vicevært: Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107

Vestergade 9-11
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Breum, Jebjerg, Selde, Durup, 
Glyngøre og Fur
Viceværter: Klaus Bjerg, tlf. 2710 9106 og 
Karsten Justesen,tlf. 2710 9103

Hald og Højslev Kirkeby
Viceværter: Klaus Bjerg, tlf. 2710 9106 og 
Karsten Justesen,tlf. 2710 9103

Stoholm, Bakkevej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Skive Ungdomsboliger
Dalgas Kollegiet, Arvikavej
Afdelingsbestyrelse: 
• Tina Thaudal Mortensen, 611, 
• Naja Holmberg, 411
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112,
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Carsten Friis, tlf. 2710 9118
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Gefionsvej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Huginsvej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: 
Marie Dorthea Kirkegaard, 25 (formand)
Lise Rachlitz, 39
Andi Holmfred, 43
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Carsten Friis, tlf. 2710 9118
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.
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Corona-pandemien har sat sine spor over det meste af verden og sat mange normale aktivi-
teter på pause. Men selv om det nu også er blevet vinter, behøver det ikke at være mørkt og 
trist altsammen. For ud over Timothy Jacob Jensens fantastiske udsmykninger af rundkørslerne 
ved byens indfaldsveje (De 11 stjerner) har Skive Byråds byudviklingsudvalg skaffet midler til 
en ny attraktion - vinterbelysning - som erstatning for den tidligere julebelysning, der også af 
hensyn til energibesparelser og vedligeholdelse var tjenlig til udskiftning. De mange lyskæder, 
der udsmykker de nøgne træstammer og -grene, er nemlig baseret på energirigtige LED-pærer, 

der kræver væsentligt mindre strøm for at lyse op i vintermærket. Af samme grund er sæsonen  
for belysningen med god samvittighed udvidet med hele tre måneder, fra starten af november 
til slutningen af februar. Samtidigt er også dele af den nye julebelysning i Skive by, som blev 
taget i brug sidste år, blevet tændt lidt tidligere end ellers. Måske også tænkt som lidt lys i 
en ellers ret mørk tid. Den nye belysning langs indfaldsvejene er designet af Thise-arkitekten 
Søren Vester, der er kendt fra flere tv-programmer. Dejligt at bo i en kommune, hvor vi også 
formår at trække på anerkendte kreative kræfter fra lokalområdet. Foto: Jens Utoft

Lidt lys i mørket


