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Tid til fornyelse
Den tørre sommer har i flere afdelinger sat sit præg på beplantningen, 
men også flere boliger står foran en tiltrængt renovering.

Af Peter Hadrup, 
formand for AAB

Efter en særdeles god sommer er vi nu kom-
met ind i efteråret/vinter, hvor det er tid til at få 
efterplantet. 

I nogle af vores afdelinger var den gode 
sommer uden ret meget nedbør skyld i, at flere 

planter er gået ud, men rundt om er vores viceværter i gang 
med efterplantningen.

En af de store renoveringer er nu ved at være afsluttet i 
afdeling 11.1 på Dalgas Alle 1 - 47.  I forbindelse med renove-
ringen af badeværelser fik hver lejlighed installeret vaskema-
skine og tørretumbler og i den forbindelse blev deres fælles-
vaskeri nedlagt.

I Ringparken er der hen over foråret og sommeren mon-
teret 72 altaner og med den sommer, der har været, har 
beboerne sikkert nydt deres nye altan. 

Nybyggeri medfører nye gæsteværelser
Man er nu i gang med at indrette et af de tidligere fællesva-
skerier på Dalgas Allé til 2 rummelige og mere tidsvarende 
gæsteværelser. 

Vores nuværende gæsteværelser på Gammelgårdsvej vil 
blive nedlagt i forbindelse med opførelsen af 12-13 række-
huse i 2019. Det har så sandelig taget sin tid at få lov til at 
opføre rækkehusene, men nu er der endelig lys forude. Der er 
ændret lidt på indretningen, da det trods alt er fem år siden 
de første tegninger blev lavet.  

Renoveringer i Egeris-afdeling
Ligeledes skal vi i 2019 i gang med renovering af de to blokke 
på Kirke Allé, der i daglig tale kaldes for glashusene. Der bliver 

monteret nyt køkkeninventar, ny gulvbelægning og badevæ-
relset gøres mere tidsvarende med en mindre udvidelse m.v. 
Og som ekstra bliver der monteret altaner/ terrasser. 

Men de øvrige boliger i afdeling 7 på Egerisvej, Kirke Allé 
og Gammelgårdsvej skal der også kigges til, idet beboerne 
har vedtaget at de skal have nye vinduer og altandøre samt 
ny isolering under vinduerne. 

Et tidligere realkreditlån i afdelingen udløber om fem år, så 
for at undgå en huslejeforhøjelse har vi af kreditforeningen 
netop fået et lånetilbud med afdragsfrihed i de første 5 år, 
hvilket i øvrigt skal godkendes af Skive Kommune.

Facaderenoveringer
Med tilskud fra Landsbyggefonden skal vi ligeledes i 2019 i 
gang med en større renovering af husene på Finlandsvej og 
Islandsvej.

I afdeling 4 på Holstebrovej skal facadebeklædningen ud-
skiftes da den åbenbart ikke kan tåle det danske vejr. Denne 
renovering påbegyndes i foråret 2019. 

Så året 2019 byder på mange nye tiltag til gavn og glæde 
for vores beboere.

Da dette er sidste udgave af AaB-orientering inden jul vil 
jeg på bestyrelsens vegne ønske alle beboere og ansatte en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår. Peter Hadrup
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b

Forsidebilledet:  
En af de hidtil mest omfattende renoveringsopgaver i AAB’s 
histore er nu ved at være afsluttet. De såkaldt ”røde blokke” på 
Dalgas Allé (afd. 11.1) har skiftet ham (farve), og resultatet er 
efter de flestes opfattelse blevet nydeligt. Men for beboerne er de 
største ændringer faktisk sket indendøre.  Mere side 3
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Snart kan julefreden sænke sig over 
boligforeningens 144 boliger på Dalgas 
Allé 1 – 47 i Skive. 

Lige siden beboerne vedtog en for-
holdsvis stor renovering i juni 2015 har 
der været håndværkere et eller andet 
sted i bebyggelsen, men det er slut i no-
vember 2018, hvor facaderenoveringen 
af den sidste boligblok er færdig.

De 12 boligblokke har fået efteriso-
leret tagrum og krybekælder, fået nye 
decentrale varmecentraler samt nye 
vandstik og stigestrenge. 

Indvendigt er det oprindelige toilet 
og badeværelse blevet sammenlagt til 

et rum, og der er samtidig monteret 
vaskemaskine og kondenstørretumbler i 
det ny badeværelse. 

Isolering og nye facader
Udvendigt er gavle og facader blevet 
efterisoleret og der er monteret ny faca-
debeklædning. Ligeledes er vinduesglas-
set i boligerne udskiftet til lavenergiglas. 
Alt i alt beløber dette sig til cirka kr. 
37.000.000.

Der resterer en forskønnelse af 
udearealerne, hvilket det er planen at 
viceværterne skal stå for over de kom-
mende år.

Renovering for 37 mio. kr. 
på Dalgas Allé er afsluttet

Facadebeklædning skiftes
Som det næppe har undgået forbipas-
serendes opmærksomhed så har den 
ny facadebeklædning (præpatineret 
zinkbeklædning) på boligforeningens to 
renoverede boligblokke på Holstebro-
vej 54 – 66, Skive meget kort tid efter 
monteringen ændret udseende, idet der 
er kommet mange hvide udtræk. 

Med tiden er det bestemt ikke blevet 
bedre, tværtimod.

Dette er naturligvis blevet påtalt fra 
boligforeningens side, og efter den 
del møder m.v. har alle sagens parter 
(arkitektfirma, zinkproducent, vvsgros-
sist, blikkenslager samt boligforeningen) 
givet hinanden håndslag på at alle vil 
deltage i en løsning.

Den indebærer, at der til foråret 2019 

monteres en ny facadebeklædning 
(formentlig lakeret aluminium) uden at 
boligafdelingen skal betale for dette.  

Da der samtidig skal udføres mang-
lende isolering under noget af stuegul-
vet og dette indebærer opsætning af 
stillads, har tømrerfirmaet indvilliget i 
at levere, opsætte og nedtage stillads 
uden beregning.
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Folkebladets flittige amatør-fotograf

Af Jens Utoft

Flittige læsere af Skive Folkeblad er ofte 
stødt på hans navn under et af billeder-
ne i dagens avis - i gennemsnit mindst 
een gang om ugen gennem det seneste 
år, mener han selv.

For to ting er blandt de vigtigste i 
64-årige Anton Madsens tilværelse: 
Hans knallert og hans Olympus kamera.

”Jeg har altid været optaget af at 
fotografere, og med de nye digitale 
kameraer er det heldigvis blevet muligt 
at tage mange flere billeder uden at 
skulle betale i dyre domme for at få dem 
fremkaldt. Nu kan jeg bare se dem på 
min computer og udvælge de bedste, 
fortæller Anton Madsen.

Vi har besøgt ham en eftermiddag, 
hvor han for en gangs skyld er hjemme i 
sit rækkehus på Mølletoften i Skive.

Oliepumpen i hans næsten nye og 
ellers uundværlige knallert var nemlig 
brændt sammen og derfor til reparation. 
Så i den uge måtte læserne af Skive Fol-
keblad undvære Anton Madsens bidrag 
til at holde dem orienteret om stort og 
småt i Skive og omegn.

Ellers skal der meget til at holde ham 
hjemme. Og det næsten uanset vejret.

”På min gamle knallert nåede jeg at 
køre 63.000 km, inden jeg måtte skifte 
til en ny”, fortæller Anton Madsen.

Knallerten er helt nødvendig for at 
han kan komme omkring, for har går 
stadig ikke for godt efter at han for 
seks år siden væltede i et hul i vejen og 
brækkede både ryggen og det ene ben.

En flot have
Det er dog heller ikke værre, end at han 
selv kan holde både hus og have.

Både forhaven ud mod Mølletoften 
og haven bag huset ud mod fælles-
arealerne og parkeringspladsen har han 
gjort en del ud af.

I forhaven har han installeret rin-
dende vand i en gammel vandpumpe, 
og ud mod vejen har han fået opsat 
en møllesten, hvor husets nummer er 
mejslet ind og malet med bladguld.

Det sidste er udført af en af hans 
gode venner fra Strandby ved Frede-
rikshavn, malermester Frede Møller, 
som også har lagt bladguld på de to 
skulpturer af solen, der udsmykker de to 
rundkørsler på Vejlevej i Skive.

Han boede hos Anton, da han i som-
mer var tilbage i Skive for at reparere 
belægningen af bladguld, som var øde-
lagt af rust i det underliggende jern. Det 
blev naturligvis også efterfølgende til et 
billede i Skive Folkeblad.  

Anton Madsen er født og opvokset i 
Skive, men har helt siden barndommen 
næsten hver sommer været i Strandby, 
hvor hans far kom fra.

Også der har han taget mange fotos, 
og et af dem – af den specielle Strandby 
Kirke, der er udformet som et skib – har 
hans ven Frede Møller solgt i mere end 
30 eksemplarer.

Nogle af de øvrige er med i en ny 
kalender med motiver fra Strandby, som 
skal udkomme her i november. 

64-årige Anton Madsen på Mølletoften er næsten hver dag på farten  
i Skive og omegn med sit digitale kamera i sin jagt på gode motiver.

Anton Madsen samler udklip af alle sine 
fotos i Skive Folkeblad i mapper.

Et udsnit af Anton Madsens foto af den sær-
prægede Strandby Kirke.
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Gratis for avisen
”Jeg tager billeder af de ting, jeg falder 
over og selv synes er interesante under-
vejs på mine ture på knallerten. Og hvis 
jeg tror, at de også er interessante for 
Skive Folkeblad, får de tilbudt at trykke 
dem i avisen”, siger Anton Madsen.

Kun i et tilfælde siden han leverede 
sit første foto til avisen i 2007 har han 
fået betaling fra avisen, men han gør 

det også først og fremmest for sin egen 
skyld – men forhåbentlig også til glæde 
for andre.

Billederne leverer han på en USB-stick, 
som avisen har foræret ham. Ganske vist 
er hans computer på internettet, men 
han vil hellere selv aflevere sine fotos.

”Desværre er jeg stærkt ordblind, 
så jeg kan ikke bruge internettet til så 
meget”, siger han.

Samtidlige billeder, der bliver trykt i 
avisen, bliver sirligt klippet ud og klistret 
ind i en mappe. Avisen holder han sam-
men med en af sine gode naboer.

Udstilling på Skive Bibliotek
Ud over Skive Folkeblad har folk på 
Skive-egnen en enkelt gang kunnet se 
nogle af Anton Madsens billeder på en 
udstilling på Skive Biibliotek

Det var tilbage i 2010, hvor Anton 
Madsen sammen med nu afdøde bib-
liotekar Stig Seidenfaden lavede udstil-
lingen ”Salling Rundt”, hvor 30 af hans 
fotos blev vist i stort format.

Men det har han nu ikke lyst til at 
gentage, selv om han faktisk fik solgt to 
to-tre kopier i formatet 30x40 cm.

Anton Madsen har altid boet alene. 
Han har mistet begge sine forældre 
og sine to brødre, men har fortsat en 
søster, der bor i Skive.

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE

Ud over at fotografere går Anton 
Madsen også meget op i sin have, både 
foran og bag rækkehuset på Mølletoften, 
hvor han har bået siden det blev fær-
digt i 1987. i Baghaven har han hele 15 
forskellge slags rododendron, hvoraf den 
største her i efteråret har blomstret for 2. 
gang i år.
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Skive College er byens største uddannelsesinstitution

Af Jens Utoft

Siden august 2017 har en ny uddan-
nelsesinstitution i Skive under navnet 
Skive College samlet aktiviteterne fra 
de tidligere Skive Handelsskole og Skive 
Tekniske Skole under en fælles ledelse.

Dermed er Skive College blevet byens 
største uddannelsesinstitution med ca. 
270 ansatte og 1.500 årselever (stude-
rende og kursister) på godt 30 forskel-
lige uddannelser

Men for skolens direktør, Desiré Chri-
stoffersen, er det stadig en lille skole, 
sammenlignet med fx Københavns 
Tekniske Skole, hvor hun var ansat som 
vicedirektør indtil hun kom til Skive 
i januar 2016 – i første omgang som 
direktør for Skive Tekniske Skole.

Efter fusionen har hun så rykket sit 
kontor fra Kongsvingervej, hvor Skive 
Tekniske Skole havde til huse, til nu 
Arvikavej, der tidligere var hjemsted for 
handelsskolens aktiviteter.

Her har Skive College nu samlet alle 
de 3-årige gymnasiale uddannelser – 
HTX (teknisk gymnasium) og HHX (han-
delsgymnasiet), mens erhvervsuddan-
nelserne er samlet på Kongsvingervej.

Erhvervsuddannelser
Af de 1.500 årselever udgør erhvervsud-
dannelserne den største andel.

Her starter man (efter 9. eller 10. kl.) 
med et 6 måneders grundforløb inden-
for et af tre følgende hovedområder:
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport
• Kontor, handel og forretningsservice

Inden grundforløb 2 vælger man 
egentlig uddannelsesretning.

”Vi har heldigvis et rigtig godt sam-
arbejde med egnens lokale virksomhe-
der og er derfor i stand til at tilbyde de 
fleste elever en praktikplads”, fortæller 
Desiré Christoffersen. 

Landsdækkende specialer
Skolens faglige uddannelser omfatter de 
mest almindelige håndværksfag, men 
også enkelte, som skolen er alene om.

Det gælder således uddannelserne 
som autosadelmager, møbelpolstrer og 

gardindekoratør, hvor skolen tilmed har 
elever fra udlandet, fx. Norge, Holland 
og Frankrig.

Skolen er også alene om at uddanne 
forsyningsoperatører.

Skive College står også for ud-
dannelsen af ca. 90 % af alle landets 
værktøjsmagere. Selv om landets største 
erhvervsskole i København også tilbyder 
denne uddannelse, er der flere virksom-
heder i dette område, som selv betaler 
ophold på skolehjemmet i Skive for at 
deres elever kan blive uddannet her. 

Også uddannelsen til maskinsnedker 
er et speciale for Skive College.

Kombinationsuddannelser
Det er også muligt at kombinere en 
faglig uddannelse med en gymnasial 
uddannelse (EUX), der i omfang svarer 
til en toårig gymnasial uddannelse (HF).

Det gælder fx 
• Detailhandel
• Kontoruddannelse
• Eventkoordinator
• Handelsuddannelse

Og indenfor de tekniske fag tilbydes
• Anlægsstruktør
• Elektriker
• Murer
• Smed

270 ansatte har fokus på høj kvalitet i uddannelsen af skolens  
ca. 1.500 årselever på mere end 30 forskellige uddannelser.

Direktør Desiré Christoffersen i sit kontor på 
Arvikavej

Der er trængsel i kantinen på Kongsvingervej, når der er pause.
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• Tømrer
• Vvs-energi
• Maskinsnedker
• Cykel- og motorcykelmekaniker
• Personvognsmekaniker
• Industritekniker
• Værktøjsmager

I servicefagene tilbydes uddannelser 
som ernæringsassistent og gastronom.

Fælles for alle ovennænte uddan-
nelser er, at de både giver adgang til at 
komme direkte ud i erhvervslivet efter 
endt uddannelse, eller til læse videre.

De gymnasiale uddannelser
De 3-årige gymnasiale uddannelser tæl-
ler tilsammen ca. 600 elever. 

Fælles for dem er, at en eksamen 
giver adgang til videregående studier på 
universiteter og højere læreanstalter.

HTX giver således adgang til 154 
videregående uddannelser – 266 hvis 

man vælger matematik på A-niveau.
Mere end 70 % af de tekniske stu-

denter tager en videregående uddan-
nelse, og fuldfører den på rekordtid. De 
typiske videregående uddannelser er 
læge, dyrlæge, ingeniør, sygeplejerske, 
pilot, arkitekt, datalog, nanoteknologi, 
bioteknologi, biologi, kemi, fysik.

På HHX kan man vælge mellem ni 
forskellige studieretninger indenfor mar-
keting, økonomi og sprog. 

Uddannelserne giver adgang til uni-
versiteter og professionshøjskoler, her-
under uddannelser til lærer og økonom.

Efteruddannelseskurser
Ud over de ordinære uddanelser tilbyder 
Skive College løbende en række kortere 
efteruddannelseskurser fra en enkelt og 
helt op til 54 dages varighed inden for 
de områder, hvor skolen har særlige 
kompetencer.

Nogle er allerede planlagt, mens an-
dre kan etableres, hvis der melder sig et 
tilstrækkeligt antal interesserede, fx fra 
en eller flere lokale virksomheder.

Skolepraktik kan erstatte læreplads
For nylig har Skive College overtaget 
en erhvervsbygning på H. C. Ørsteds-
vej – det tidligere ELCON – og indrettet 
nogle af lokalerne til praktikcenter og 
skolepraktik-værksteder.

”Selv om det i øjeblikket lykkes for 
langt størsteparten af vore elever på 
erhvervsuddannelserne at finde en elev-
plads er vi forepligtet til at kunne tilbyde 
skolepraktik til de elever, hvor det ikke 
er lykkedes”, fortæller direktør Desiré 
Christoffersen.

Praktikcentret er behjælpelig med at 
skaffe praktik- og elevpladser, men står 
også for den praktiske uddannelse, når 
det ikke lykkes.

Skive College satser på at øge ande-
len af unge, der tager en erhvervsud-
dannelse. Derfor inviterer skolen til 
besøgsdage, hvor man kan få yderligere 
oplysninger om de mange muligheder.

HTX og HHX har besøgsdage 29. 
november og 8 december

EUD og EUX har besøgsdage 5. de-
cember og 8. januar 2019.

Tilmelding foregår via skolens hjem-
meside, www.skivecollege.dk.

15-årige Sille Snejbjerg Jensen fra Brårup 
startede i august på den 3- årige HTX-
uddannelse på Skive College, hvor hun har 
valgt naturfagslinien. Hun satser på en ud-
dannelse i nano-science eller som tandlæge.
”Vi har superdygtige lærere, som har nogle 
erfaringer fra erhvervslivet”, siger Sille, som 
glæder sig over, at også undervisningen i 
engelsk er fokuseret på naturfag.

19-årige Casper Lykke Poulsen (t.v) og 
23-årige Mathias Ankerstjerne Pedersen 
er begge på et af fem skoleophold som led 
i deres uddannelsse som tømrer. De skal til 
svendeprøve næste år. Casper bor i Nr. Søby 
og er i lære hos Gjerulff&Lassen. Mathias 
bor i Viborg, hvor han er ansat hos Arne 
Poulsen. Han har tidligere boet i Rødding og 
har også en uddannelse indenfor handel.

I det nye praktikcenter på H. C. Ørstedsvej 
har skolens elever selv været med til at 
opbygge og indrette værkstederne. Her er 
det køkkenet for serviceassistenterne. 
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I godt 150 år havde Skive et sygehus…

Af Niels Mortensen, 
arkivar ved Skive Byarkiv

Sygehuset er en vigtig del 
af historien om, hvordan 
Skive voksede fra at være 
en lille ”landsby” til at 
blive en stor provinsby.

Det første sygehus blev taget i brug i 
1854. Navnet var ”Viborg Amts og Skive 
Bys Sygehus”, og det var ejet af Viborg 
Amt (3/4) og Skive Købstad (1/4). 

Sygehuset var placeret i en firelæn-
get gård i Sønderbyen (ca. der, hvor 
Kaj Ove Madsens store hvide ejendom 
ligger). Sygehuset var ifølge sin vedtægt 
beregnet først og fremmest for fattige 
patienter, der havde udsigt til helbre-
delse. De velhavende patienter blev 
behandlet i deres hjem, og de fattige 
patienter, der ikke havde udsigt til at 
blive raske, ville man ikke bruge penge 
på at behandle!

Opførelsen af sygehuset var et udtryk 
for, at Skive var kommet ind i en vækst-
periode. Skive Rådhus fra 1846, Skive 
Skole i Østergade fra 1852 og Skive Sy-
gehus var beviser på, at Skive nu kunne 
magte meget store byggeopgaver – i 
samarbejde med amtet.

Det nye sygehus
Der kom hurtigt kritik af forholdene 

på sygehuset, og i begyndelsen af 
1880’erne besluttede byrådet og 
amtsrådet at bygge et nyt sygehus ved 
Resenvej nord for det daværende Skive. 

Det nye sygehus bestod af tre tre-eta-
gers bygning. Sydfløjen var hovedfløjen 
– her var der operationsstue og afdelin-
ger for mænd og kvinder. I vestfløjen var 
der sygestuer og fire ”dårekister”. 

Østfløjen (mod Resenvej) rummede sy-
gehusets epidemiafdeling, der var opdelt 
i tre afdelinger til behandling af tre af da-
tidens alvorlige smitsomme sygdomme: 
difteritis, skarlagensfeber og tyfus. 

Og så var der boliger for sygehusets 
personale – Indtil 1970’erne stillede 
sygehuset nemlig tjenesteboliger til 
rådighed for de ansatte på sygehuset, 
bortset fra enkelte overlæger, der havde 
deres egen villa.

84 sengepladser
Sygehuset på Resenvej blev taget i brug 
den 1. september 1886. Det havde 
plads til 84 patienter, men i budgettet 
regnede man kun med 12 patienter i 
gennemsnit. 

Personalet bestod af en læge, der 
også havde privat praksis, to diakonisser 
og tre piger til at passe patienterne, en 
karl og samt en regnskabsfører. 

Det beskedne plejepersonale afspejler, 
at sygehuset på dette tidspunkt stadig 

blev betragtet som et fattighospital, 
men med oprettelsen af sygekasser i 
1890’erne ændrede befolkningen hold-
ning til sygehuset, og antallet af patien-
ter voksede stærkt. Det med førte bl.a., 
at sygehuset i 1898 fik sin første fuldtids-
ansatte overlæge, Carl Rosing Hansen. 

En stadig stigende tilgang af patien-
ter gjorde det nødvendigt at udvide 
sygehuset. Fra 1908 til 1927 gennemgik 
sygehuset en stor udbygning. Sygehu-
sets tre fløje blev bygget sammen, bl.a. 
opførtes det markante indgangsparti 
med tårnet mod Resenvej. 

Præget af ”mejeri-arkitekten”
Arkitekten, der stod for byggeriet i 
denne periode, var den markante Skive-
arkitekt, Erik. V. Lind, i dag nok mest 
kendt for de 350 mejerier, han tegnede. 

Man kan godt sige, at inspiratio-
nen fra mejeribygningerne har præget 
”epidemibygningen” fra 1917-18, som 
er den mest markante bygning, som 
Lind tegnede for sygehuset. Det store 
midterparti med de to sidefløje ligner på 
mange måder Linds mejeribygninger, 
men her var formålet et andet. 

For skaffe plads til flere patienter i ho-
vedfløjene flyttede man patienter med 
smittefarlige og epidemiske sygdomme 
over i en selvstændig bygning, hvor de 
kunne isoleres fuldstændigt fra de øvrige 

patienter. Epidemibygningen blev taget 
i brug den 20. september 1918. 

Skive Folkeblad aflagde besøg på 
dagen og skrev begejstret om den nye 
bygning: ”Overalt er der lyst og tilta-
lende. Bygningens stueetage er delt i 
tre afdelinger: en for difteritis-, en for 
tyfus- og en for skarlagensfeberpatien-
ter. Til hver afdeling hører en stor stue, 
to mindre, køkken, W.C., skyllerum, 

Det første var placeret i Sønderbyen og var fortrinsvis beregnet på  
at behanbdle de fattige, der havde udsigt til helbredelse!
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badeværelse, udskrivningsværelse osv. 
På første sal findes store supplements-

rum, der står klar i tilfælde af større epi-
demier, og her er der også værelser for 
sygeplejersker og den øvrige betjening, 
alt sammen arrangeret og møbleret 
tiltalende og hyggeligt. I en af stuerne 
lægger vi mærke til et babybord og 
ditto stole, hvorom afdelingens mindre-
årige kan samle sig. 

Epidemibygningen er normalt bereg-
net til 26 patienter, men kan eventuelt 
tage mod 40 patienter. I tilfælde af 
ondartede epidemier – altså når reserve-
rummene på første sal også tages i brug 
– kan der rummes 75 patienter.” 

Flere læger – og bygninger
Der blev straks brug for hele bygningen 
– og mere til: Få uger efter ramtes Ski-

veegnen som det øvrige Europa af den 
smitsomme ”spanske syge”, der alene 
her på egnen smittede flere hundrede 
mennesker. 

I 1923 gik overlæge Rosing Hansen af, 
og nu valgte sygehusbestyrelsen at an-
sætte to overlæger. Hvor Rosing Hansen 
havde taget sig af alle typer af patienter, 
fik sygehuset nu en kirurgisk afdeling 
(overlæge Aage Nielsen) og en medicinsk 
afdeling (overlæge Skat Baastrup). 

Med to overlæger kom der endnu 
mere pres på sygehuset – og så måtte 
der igen bygges. Fra 1925 til 1927 byg-
gedes en ny nordfløj, så sygehuset nu 
fremtrådte som et firelænget anlæg.

Bygningerne fra 1925-1927 blev be-
varet, da den næste store byggeperiode 
begyndte i slutningen af 1950’erne. 
Byggeriet blev skubbet i gang af en 
lykkelig udvikling: Det lykkedes at finde 
medicin, der effektivt kunne bekæmpe 
den frygtede tuberkulose, og i midten af 
1950’erne var der ikke længere brug for 
Krabbesholm Sanatorium. 

Den store udvidelse - og nedtur
Det blev besluttet i stedet at oprette en 
tuberkuloseafdeling ved Skive Sygehus, 
og det satte gang i en proces, der endte 

med , at de tre gamle fløje fra 1886 blev 
revet ned, og der blev bygget flere nye 
bygninger, bl.a. en bygning til operatio-
ner m.m. og to nye sengefløje.

Da byggeriet var færdigt i 1973, 
havde sygehuset plads til 341 patienter 
– og naboen, Nordre Skole, blive købt 
for at sikre muligheden for at kunne op-
føre sengefløje med plads til yderligere 
600 patienter. 

Sådan kom det ikke til at gå!
I forbindelse med kommunalreformen 

i 1970 overgik sygehusvæsenet til at 
være en amtslig opgave, og Skive Byråd 
mistede sin direkte indflydelse på Skive 
Sygehus. 

I begyndelsen af 1980’erne begyndte 
Viborg Amtsråd at skære ned på senge-
pladser og afdelinger på sygehuset, og 
efter socialdemokraten Bent Hansens 
tiltræden som amtsborgmester i 1990 
begyndte en centralisering af sygehus-
væsenet i Viborg Amt, der bid for bid 
har reduceret Skive Sygehus til en enkelt 
afdeling – trods indædt modstand fra et 
stort flertal af vælgerne på Skiveegnen. 

Skive Sygehus, fotograferet fra luften i 1957, 
lige før den store om- og udbygning af 
sygehuset gik i gang. Fra venstre ses Nordre 
Skole, vandtårnet (nedrevet 1973), det 
firfløjede sygehus og den netop nedrevne 
administrationsbygning fra 1937. 
Bag selve sygehuset ses varmecentralen 
med skorsten og epidemibygningen fra 
1918 (nu hospice). Mod Allégade ligger 
sygehusets garager og kapel.

Et kig ind på en sygestue på mandeafde-
lingen på Skive Sygehus ca. 1920. T. v. 
afdelingssygeplejerske, frk. Marie Nørgaard. 
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16 af beboerne i afdeling 6&8 (Finlands-
vej og Islandsvej) var lørdag morgen 
den 7. juli mødt op for at deltage og 
lægger kræfter i beboerarrangementet 
“forskønnelse af vores containerplads”.

Opgaven lød bl.a. på at få ryddet op 
og få malet træværket omkring con-
tainerpladsen og det redskabsskur, der 
anvendes til opmagasinering af fælles 
partytelt, køleskab, stole m.m. 

”Vi startede med en kop kaffe imens 
opgaverne blev fordelt”, fortæller afde-
lingsformand Lena Mikkelsen. 

Et gammelt skur skulle nedtages og 
indhold m.m. skulle køres på losseplad-
sen. Der skule renses/rengøres fliser, 
fjernes ukrudt og klippes hæk. Der skulle 
også males stakit, skur og flagstang. 

Alle gik til opgaverne for “fuld skrue”, 
selv om det var endnu en af somme-
rens mange varme dage. Det var derfor 
nødvendigt at indlægge “tvungne” 
drikkepauser. 

Jan og Gitte på Islandsvej 2 havde vel-
villigt udlånt deres forhave, hvor der var 
opstillet borde og stole, så man til enhver 
tid kunne sætte sig ned og nyde en kold 
øl eller vand og få en lille pause/snak. 

Kl. 12 var alle opgaverne løst, og de 
hårdarbejdende beboere blev herefter 
belønnet for deres indsats med forplej-
ning i form af pizzaer. 

”En skøn måde at runde dagen af 
på”, fastslår Lena Mikkelsen. 

Snakken gik lystigt omkring løst og 
fast, men ikke mindst hvor flot et re-

sultat vi havde fået på så kort tid. De 
fremmødte gav udtryk for at de havde 
hygget sig og fået talt med mange af 
naboerne – og at de helt sikkert også 

meget gerne en anden gang vil give 
nogle timer af deres tid til en lignende 
arrangement. ut-

10

Da beboerne på Finlandsvej og  
Islandsvej trak i arbejdstøjet

Rabataftale med 
Motel Skive
AAB Boliguidlejning har indgået en 
rabataftale med Motel Skive på Skyt-
tevej i Skive.

Aftalen giver en rabat på 100 kr. 
for et værelse, så man som beboer 
i AAB kan leje et dobbeltværelse for 
479 kr. pr. nat. Værelser til 3 personer 
koster 645 og til 4 er prisen 745.

Morgenmad, koster det 65 kr. eks-
tra for voksne og 30 kr. for børn.
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Af Gert Holm. 
forretningsfører i AAB

Boligforeningen har 
indgået aftale med et 
firma om overflyvning 
med drone af samtlige 
af boligforeningens 42 

boligafdelinger. 
Overflyvningen er færdig i skrivende 

stund og boligforeningen forventer at 
have adgang til materialet inden udgan-
gen af 2018.

Dronen har taget billeder af bolig-
områderne, som ud over markedsføring 
skal bruges til følgende:

Arealopmåling
Kan også kaldes opmåling af udearealer 
eller kortlægning af udearealer.

Det foregår ved en overflyvning med 
dronen, hvor der tages flere hundrede 
billeder fra forskellige vinkler, højder og 
lyssætninger.

Formålet er at få afklaret, hvor meget 
græs, belægning, asfalt, bede, meter 
hæk mm, der er i hver enkelt boligom-
råde.

De mange billeder køres igennem 
noget software, som genererer to resul-
tater:

2D-kort, der i de grundlæggende 
funktioner minder meget om de satel-

litfotos (Google Maps og Krak Kort som 
man kan tilgå via internettet. Dog med 
cirka 25 gange højere opløsning og 
hvor de fleste skygger mm er fjernet.

3D-model, der er en computergrafik-
model i tre dimensioner, hvor man kan 
dreje rundt om bygningen og se den fra 
forskellige vinkler. Værktøjet kan eksem-
pelvis hjælpe med at se, hvad der måtte 
være under et udhæng eller halvtag.

Højder (koter) og  
beskaffenhed af jord
Som en lille sidegevinst får vi ligeledes 
leveret en komplet oversigt over høj-
derne (koter) på de enkelte boligafde-
lingers grunde, der jo kan svinge en del 
som følge af niveauforskelle.

Ligeledes leveres en oversigt over 
jordens beskaffenhed og dermed plan-
tesundhed.

Taginspektion
Taginspektion via billederne fra dronen, 
der er i en kvalitet, så alt står utroligt 
skarpt – lige fra tagrenden til rygningen. 

Dette er specielt hensigtsmæssigt 
ved taginspektion af boligforeningens 
etagebyggeri.

Fotos:
Øverst ses et 3-D foto fra Bjarkesvej og ne-

derst en opmåling af et asfalteret areal. 

Der er noget i luften ...
Nye luftfoto-optagelser med drone af samtlige 
afdelinger skal bruges til flere formål.
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Ungdomsboligerne på 
Pilevænget i nye klæder

Gdr. Hilmar Kristensen fra Sdr. Resen 
afgav det højeste bud, da de tidligere 
ungdomsboliger på Pilevænget i Skive 
sidste år blev udbudt til salg af Arbej-
dernes Andelsboligforening.

Siden da har Hilmar Kristensen udført 
en gennemgribende istandsættelse af 
de tre længer, der tidligere rummede i 
alt 24 små ungdomsboliger. Meget af 
arbejdet har han selv udført.

De er nu omdannet til ni lejligheder 
på henholdsvis 86 og 106 kvadratmeter 
med tre eller fire værelser.

Stort alt undtagen spær og sokler 
er udskiftet, men hvor meget det har 
klostet ud over eget arbejde, ønsker han 
ikke at oplyse.

Alle boliger er nu udlejet. De første 
lejere er flyttet ind, og til nytår forventer 
Hilmar Kristensen de sidste er flyttet ind.

Ungdomsboligerne på Pilevænget 
blev overtaget af AAB som en del af den 
samlede overtagelse af Skive Ungdoms-
boliger, hvor økonomien ikke længere 
hang sammen som følge af faldende 
efterspørgsel efter kollegieværelser.

Standarden af ungdomsboligerne på 
Pilevænget var tilmed så lav, at en ned-
rivning eller et salg til en privat udlejer 
blev anset for den bedste løsning.

Men for ikke at genere udlejningen af 
de øvrige ungdomsboliger, var det en 
betingelse for salget, at der max kunne 
indrettes ni boliger i ejendommen. ut-

Bomivas direktør Ulla Holm foran den markante indgang til boligerne på Vestervænget.

Dyrt, men et flot resultat
Det har taget næsten fire år at gen-
nemføre og kostet omkring 240 mio. 
kr., som primært er finansieret gennem 
Landsbyggefonden.

Men resultatet er alle pengene værd, 
synes både beboerne og Bomivas direk-
tør Ulla K. Holm.

Bomivas afdeling i Vestervænget 
rummer nu 179 nyistandsatte boliger - 
59 færre end før arbejdet gik i gang. 

Husene har blandt andet fået nye 
facader, isolering, nye vinduer, nye al-
taner, elevatorer på en del af blokkene, 
nye badeværelser og nye køkkener.

Udeområder er blandt andet blevet 
forsynet med nye legeredskaber, amfi-
scene, urtehave og en grillplads.

Ud mod Holstebrovej har ombyg-
ningen resulteret i en markant ny 
iondgangsportal, hvor man på asfalten 
bydes velkommen på en række sprog.

Reduktionen i antallet af boliger har 
medført, at der nu sjældent er ledige 
almene boliger i Skive by.

Derfor er der nu omsider udsigt til, at 
AAB kan komme i gang med sit længst 
planlagte byggeri på Gammelgårdsvej, 
hvor der tidligere var børnehave. ut-
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Tusindvis af rotter har  
måttet lade livet i fælder 

Af Gert Holm,
forretningsfsører i AAB

Som tidligere omtalt i bladet har bo-
ligforeningen for lidt over et år siden 
igangsat rottebekæmpelse i vore egne 
interne kloaknet, og vi har på den bag-
grund fået uddannet 4 viceværter, så de 
kan håndtere montering og servicering 
af intelligente rottefælder. 

Resultatet skulle gerne ende med 
en markant nedbringelse af antallet af 
rotter i vore egne kloaknet, herunder 
strejfere på jorden, og samtidig en mi-
nimering af de skader, som rotterne på 
sigt forvolder på kloaknettet.

Bekæmpelsen består af montering 
af en permanent rottefælde i samtlige 
kloaksamlebrønde, hvor boligområdets 
kloaknet er koblet på den offentlige 
kloak. På den måde sikrer vi os, at der 
ikke kommer rotter ind i vore kloakker 
fra det offentlige kloaknet.

Foreløbibt godt halvvejs 
Samtlige af boligforeningens bebyg-
gelser vil blive gennemgået for hvor vidt 
det er økonomisk forsvarligt at montere 
denne rottefælde. 

Vi er over halvvejs gennem vore 
bebyggelser og i hovedparten af disse er 
der blevet monteret rottefælder i kloak-
samlebrøndene.

Dernæst har boligforeningen indkøbt 
et større antal rottefælder, som de ud-
dannede viceværter systematisk monte-
rer i kloaksamlebrønde i boligområder-
nes interne kloaksystem og disse flyttes 
rundt efter behov.

Fælles for alle de monterede rottefæl-
der er i øvrigt at de via GSM løbende 
melder ind hvor mange gange rottefæl-
den har været aktiveret.

Fælder smækket over 7.700 gange
I vore boligområder på Dalgas Allé 1 
– 65 og ungdomsboligerne på Kasta-
nievænget er der alle steder monteret 
rottefælder i samtlige kloaksamlebrønd, 
som er tilsluttet den offentlige kloak. 

Indtil videre har viceværterne haft 
monteret rottefælder i det interne kloak-
system på Dalgas Allé 49 – 65, som vil 
blive flyttet videre når rottefælderne ikke 
længere giver de store aktiveringer.

Ifølge viceværterne har de monterede 
rottefælder givet besked om aktivering 
lidt over 3.000 gange. 

Og der skal man tænke på at vi 
endnu ikke er færdig med at udrydde 
rotterne i det interne kloaksystem på 
Dalgas Allé 1- 47  samt ungdomsboli-
gerne på Kastanievænget.

Tilsvarende er meldingen om de 
monterede rottefælder på Egerisvej, 
Kirke Allé og Gammelgårdsvej - her har 

disse rottefælder indtil videre været ak-
tiveret 4.700 gange, hvoraf Plejecenter 
Gammelgård udgør 1.150 aktiveringer.

Boligforeningen forventer at alle vore 
boligområder er gennemgået senest i 
2019 for mulig installation af rottefælder 
i samlebrønde tilsluttet det offentlige 
kloaknet. 

Første runde med udryddelse i bo-
ligområdernes interne kloaksystem vil 
formentlig være færdig senest i 2020.

Her ses en af de rottefælder, der sidste år 
blev monteret i en kloakbrønd på Gammel-
gårdsvej

Illustrationen viser, hvordan de automatiske 
rottefælder fungerer. En sensor registrerer, 
når rotten bevæger sig ind under apparatet 
og udløser et antal stålstifter, som gen-
nemborer og dræber rotten øjeblikkeligt. 
Skive Vand har indtil videre afvist at opsætte 
tilsvarende fælder i det offentlige kloaknet 
med den begrundelse, at det er for dyrt.
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Mere løft til Dalgas-kvarteret?

Af Jens Utoft

For godt fem år siden samlede en lokal 
initiativgruppe ca. 150 deltagere til 
et møde i Kulturcenter Limfjord for at 
drøfte, hvordan man kunne gøre Dal-
gas-kvarteret mellem Sdr. Boulevard og 
Skive Å til et bedre sted at bo, arbejde 
og studere.

Dengang var der især fokus på:
1. Vejforskønnelse, trafik og belysning 
2. Bolig, forbindelser, stier og natur 
3. Erhvervslivet 
4. Kultur, fritid og uddannelser 
En stor del af forslagene fra dengang 

er gennemført – eller ved at blive det. 
Samlet er der brugt ca. 10 mio. kr.
Derfor havde initiativgruppen den 28. 

august inviteret til et nyt møde i KCL for 
at vurdere de foreløbige resultater og 
høre, om der er behov for nye tiltag.

Oprindeligt var området en del af 
Resen-Skive Landsogn, men blev i star-
ten af 1960’erne lagt ind under Skive for 
at sikre byens fortsatte udvikling.

Kvarteret blev udbygget gradvist fra 
slutningen af 60’erne og består i dag af 
en god blanding af ejer- og lejeboliger, 
som tilsammen rummer godt 2.500 
indbyggere. Dertil kommer en velfunge-
rende folkeskole, en række uddannelses-
institutioner, kultur- og fritidsfaciliteter 
og et større antal arbejdspladser på en 

række mindre og mellemstore private 
og offentlige virksomheder.

”Med op mod 50 år på bagen var 
området ved at virke lidt nedslidt, og 
derfor er vi glade for den opbakning, 
vi har fået fra Skive Kommune til vores 
bestræbelser på at give kvarteret et løft, 
siger Birger Gudmandsen, der bor på 
Hasselvænget.

Han er en af medlemmerne af Initia-
tivgruppen, som desuden består af
•  Gert Holm, forretningsfører for aab
•  Niels Hansen, tømrermester
•  Allan Haugaard Hansen, Grundejer-

foreningen Egeris Syd
•  Bent Mølgaard, adm. direktør for 

Kulturcenter Limfjord
De belv på mødet suppleret med to 

nye medlemmer:
• Irene Kaas Pedersen, Kastanievænget
• Gitte Hansen, Ahornvænget 9

På mødet deltog fra Skive Kommune 
Henrik Hjort, teamleder for Trafik og 
Havne, samt Kent A. Larsen, teamleder 
for Vej og Park. 

De fik bl.a. følgende forslag og kom-
mentarer med hjem:
• Skraldespande ved bl.a. madpakkehu-

set og til hunde-ekskrementer.
• Lys ved stierne ned til stierne langs 

åen ned til jernbanebroen.
• Forbud mod gennemkørsel for lastbi-

ler på Dalgas Allé.

• Kan man ikke få afskærmet militærets 
grimme containere ved sydenden af 
Dalgas Alle?

• Kunst langs vejen, fx cykler i forskel-
lige farver op ad lygtepæle.

• Vi mangler et sted, hvor vi kan samles 
fra begge sider af vejen.

• Hvad med at supplere blomsterløg 
med blomsterbede hele sommeren?

• Skal vi lave en arkitektkonkurrence 
om at forskønne Dalgas Allé?

• Måske skulle vi få lavet en folder til 
nye beboere om tilbud i området.

• Hvad med at lave running dinner på 
tværs af Dalgas Allé, så vi lærer hinan-
den bedre at kende?

• Kan vi holde et loppemarked et par 
gange om året for at præsentere 
området? Mange ved slet ikke hvor 
dejligt et område, vi har.
Der var også enkelte kritiske kom-

mentarer til medarbejderne fra Skive 
Kommune, bl.a. for vejenes tilstand på 
vængerne.

Det erkendte Kent A. Larsen fra Vej og 
Park, men tilføjede at det næppe bliver 
udbredret før Skive Vand har foretaget 
opgavning til at separere kloaknettet. 

Der var også kritik af manglende 
snerydning på Jægervej og af den trafik-
sanering, der er etableret med slalom-
kørsel med træer på Hasselvænget. ut-

Nyt borgermøde i august samlede ca. 25 deltagere.

Kulturcenter Limfjords adm. direktør Bent Mølgaard bød velkommen til de ca. 25 deltagere
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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 og 
• 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 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Dalgas Alle 49-65
Afdelingsbestyrelse: 
• Jan Sørensen (fmd.)
• Torben Manthai. 
Viceværter: Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434, 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113,
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: 
• Birgitte Sørensen (formand)
• Lisbeth Nielsen
• Elisabeth Krista Mikkelsen. 
Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 og Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: 
• Lena Mikkelsen (formand)
• Ove Christensen
• Leif Andersen. 
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

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 og
Martin Boll, tlf. 3076 5431

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: 
• Jens Riis Bojsen (formand) 
• Henning Seindal
• Anni Friis Christensen
• Benthe Kristensen
• Lene Slyngborg.
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
Afdelingsbestyrelse: 
• Grete Winter  (formand)
• Svend Aage Nielsen
• Bodil S. Jensen. 
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: 
• Susanne Larsen (formand)
• Bente Tang
• Ole Stefan Larsen
• Margit Eskildsen
• Lene Rasmussen.
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: 
Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Stoholm, Bakkevej
Kontaktperson: Børge Schrøder
Viceværter: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Skive Ungdomsboliger
Dalgas Kollegiet, Arvikavej
Afdelingsbestyrelse: 
• Tina Thaudal Mortensen, 611, 
• Naja Holmberg, 411
• Majken Laursen, 409.
Viceværter: 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.

Gefionsvej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Huginsvej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: 
•  Maja Jean Jakobsen, 101(formand).
Viceværter: 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.
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Anderledes jul i Skive i år

Det har vakt en del debat blandt nogle af læserne i Ski-
veblad og ikke mindst blandt medlemmerne af Skive 
Byråd. Men nu skulle det hele være faldet på plads.

Skive Handelsstandsforening har - med tilskud fra 
Spar Vest Fonden, Skive Kommune og ikke mindst et 
stort antal af de enkelte bygningsejere i byens gåga-
der, bestilt en helt ny form for julebelysning, som siden 
16. november har sat et markant præg på den centrale 
del af byen i ugerne op til jul. Det vil forhåbentlig 
bidrage til en bedre julestemning!

Hertil skal også bidrage en række aktiviteter i det 
telt, som med en del politisk tumult blev anskaffet 
af en særlig forening til opstilling på Posthustorvet i 
forbindelse med Skivemødet i maj i år. Herefter var det 
så meningen, at det store telt på 20x20 meter skulle 
kunne udlånes til aktiviteter i både Skive og opland.

De fleste vil huske vejret i perioden op til jul sidste 
år for regn og rusk, hvor det var svært at lokke folk af 
huse. Mange aktiviteter druknede i regn og blæst.

Men Posthustorvet er som tidligere år optaget af 

skøjtebanen, og derfor er det besluttet – foreløbigt 
som et forsøg i år – at rejse teltet foran det gamle 
rådhus. Her bliver der så plads til både juletræ, en lille 
scene til optrædende og til et julemarked i en række af 
de boder, som handelsstandsforneningen tidligere har 
anskaffet til salg af fx kaffe, glögg og æbleskiver.

Kritiske røster har lydt på, at det store telt skærmer 
for det smukke gamle rådhus. Derfor er det planen at 
teltet skal være åben i siderne, når vejret tillader.

Billedet er taget 13. november under opsætningen


