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Af Peter Hadrup,  
formand for AAB

I perioden fra 2012 til 
2016 er der i alt renove-
ret for 107.500.000 kr. i 
AAB’s afdelinger, inklusiv 
individuelle boligforbed-

ringer. Det må siges at være et pænt tal. 
Vores opgave i bestyrelsen, og i 

samarbejde med administrationen, er 
at skabe nogle energivenlige og tids-
svarende boliger for vores beboere, men 
også samtidig have fokus på huslejen.

Mange af vores renoveringer har 
været i udbud, og er blevet vundet af 
lokale håndværkere, hvilket vi glæder 
over hver gang en opgave går til en af 
byens håndværkere.

Aktuelle renoveringer
I afdeling 11.1 Dalgas Allé 1-47 (de røde 
blokke) bliver der renoveret badeværel-
ser, isat nye energiruder samt ny gavl- 
og facadebeklædning med ny isolering. 
Projektet ventes afsluttet i 2018. 

Det giver nogle udfordringer, når 
beboerne i en periode skal benytte en 
toiletvogn i gården, samt udholde støj 
m.m. Vi siger jer tak for jeres tålmodig-
hed, og håber at I bliver tilfredse med 
resultatet.

I gårdhusene på Fyrrevænget/Gran-

vænget foregår der for tiden en større 
renovering med nyt tag, ny sternbe-
klædning, nye tagrender, hulmursiso-
lering m.m. Projektet indeholdt også 
mulighed for at få sat et vindue i gavlen.

Beboerne hjælper til i haven
I de gule blokke på Dalgas Allé 49-65 
har vores viceværter været i gang med 
en større renovering af de grønne area-
ler, hvilket har forskønnet området.

En gruppe af beboere mødes hver 
uge for at hjælpe til med vedligeholdel-
sen og har fået stillet haveredskaber til 
rådighed. Bagefter nydes kaffen. 

De store græsarealer skal holdes. Der-
for har man på forsøgsbasis indkøbt en 
robotplæneklipper til formålet. Det skal 
vi muligvis have i andre afdelinger.

I afdelingen i Stoholm er der opsat ny 
beklædning på udhuse, nye tagrender, 
og ny sternbeklædninger i zink. Ligele-
des får udvalgte områder nye fliser.

Forbedring af isoleringen
På Kirke Allé, Egerisvej og Gammel-
gårdsvej har gavlene fået ny hulmurs-
isolering, ligesom der er isoleret under 
gulvene i stueetagen. 

Der er opsat ny belysning på gang-
arealerne. Det har betydet en væsentlig 
bedre belysning og giver en øget tryg-
hed, når man færdes i området.

Hvilke andre tiltag vi skal have foreta-
get i afdelingen med hensyn til energi-
renovering er vores tekniske afdeling i 
øjeblikket ved at udrede.

Renovering af ungdomsboliger
På Kastanievænget, Gefionsvej og 
Huginsvej er vi i gang med at isætte nyt 
køkken- og badeværelsesinventar samt 
nye 2-skyls toiletter. I nogle af boligerne 
bliver der pålagt laminatgulv. 

Men også energimålere bliver opsat 
i hver enkelt bolig til måling af vand, 
varme og el, så den enkelte beboer selv 
betaler for sit eget forbrug. Fælleshuset 
på Huginsvej bliver ligeledes renoveret. 

I marts 2016 ansøgte vi Boligministe-
riet om tilladelse til salg af ungdomsbo-
ligerne på Pilevænget. Endnu har vi ikke 
fået svar på vores henvendelse, hvilket 
ikke er tilfredsstillende. Vi har igen-
nem Kuben rykket for en tilladelse flere 
gange, men lad os håbe at der snart 
kommer en positiv tilbagemelding.

Der er heller ingen afklaring vedr. Fin-
landsvej og Islandsvej. Byggeskadefon-
den har desværre givet afslag på støtte. 
I stedet har vi søgt Landsbyggefonden.

Mere fra generalforsamlingen side 17
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b

Forsidebilledet: Gårdhavehusene på 
Granvænget/Fyrrevænget bliver bl.a. 
hulmursisoleret og får lagt nyt tag.
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Siden 1. november 2016 har Anne Marie 
Hansen været det faste holdepunkt for 
unge, der har brug for hjælp til at komme 
i gang med en uddannelse.

Hun har overtaget opgaven som ”so-
cial vicevært” for 15 unge i et særligt bo-
tilbud, kaldet startboliger, i aab’s bebyg-
gelse på Gefionsvej og Huginsvej i Skive, 
hvor opgaven er at støtte og vejlede unge 
med særlige udfordringer.

Det sker i tæt samarbejde med de ud-
dannelsesinstiutioner, hvor de unge er i 
gang med en uddannelse.

For de fleste er behovet at få hjælp til 
at få struktur på hverdagen, herunder 
at møde til tiden, lektier, madlavning, ren-
gøring og at få styr på økonomien. 

Anna Marie Hansen beskriver selv 
opgaven som en supplerende forældre-
rolle, som mange af de unge har savnet. 
Hun er uddannet cand.mag i dansk og 
historie, suppleret med en masse pæda-
gogisk efteruddannelse, og har mange 
års erfaring i at hjælpe vanskeligt stillede 
unge, senest som studievejleder på Thy 
Produktionsskole. 

Hendes arbejdstid er meget fleksibel. 
Hun møder hver morgen kl. 7 til mor-
genmadscafé i fælleshuset, hvor de fleste 
unge deltager. Ca. en gang hver måned 
er der en fælles aktivitet. Senest var det 
bowling og her i juni er der en grillaften.

Anne Marie Hansen er bosat på Fur, i 
øvrigt i en af aab’s boliger.

Anne Marie hjælper unge i gang

Jørgen holder 
af udendørslivet
49-årige Jørgen Værden har siden 1. 
november 2016 været ansat som ekstra 
vicevært i de to aab-delinger på Dalgas 
Allé og i ungdomsboligerne på Arvika-
vej og Kastanievænget.

Han bor i Højslev Kirkeby med kone 
og to børn og har senest været ansat 
i et anlægsgartnerfirma. Før den tid 
arbejdede han i landbruget som ufag-
lært.

Jørgen Værden sætter stor pris på 
udendørslivet, ikke kun når han er på 
arbejde. Også i sin fritid får han en del 
frisk luft, når han holder sig i form på 
sin mountainbike. Op til 100 kilometer 
om ugen kan det blive til, og gerne i 
udfordrende naturterræn.

Claus er også til 
bier og blomster
Faktisk er det et år siden, at 35-årige 
Claus Markvard Justesen fra Højslev 
blev ansat som vicevært i de to aab-de-
linger på Dalgas Allé og i ungdomsboli-
gerne på Arvikavej og Kastanievænget.

 Det job har han gode forudsætnin-
ger for med en uddannelse som både 
landmand og produktionsgartner, da 
meget af arbejdet består i at vedlige-
holde de grønne arealer.

Det gør han også i sin fritid på fa-
miliens lille landbrug, hvor han dyrker 
korn og raps – det sidste bl.a. af hensyn 
til honningproduktionen fra bestanden 
af bier. Desuden tæller husdyrholdet en 
bestand af får. Sammen med hustruen 
har han to små børn på 3 mdr. og 2 år.
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Af Jens Utoft

Martin Thor Gudmund-
sen, Rasmus Løkke 
Vendelbo Jensen og Heidi 
Djurhuus Jensen har 
mindst to ting til fælles:

1. De har fået til-
kendt en af de 15 såkaldte startboliger i 
Skive Ungdomsboligers bebyggelse på 
Huginsvej i Skive.

2. De har brug for lidt støtte og 
vejledning til at kunne gennemføre en 
uddannelse eller til at kunne klare en 
tilværelse, hvor de skal stå på egne ben.

Hvad angår det sidste er hjælpen næ-
sten altid inden for rækkevidde i form af 
råød, vejledning og opbakning fra Anne 
Marie Hansen, der er ansat som såkaldt 
social vicevært.

Hendes opgaver er meget forskellg-
artede og afhængig af de enkelte unges 
behov på vej mod livet som voksen, 
hvor de helst skal kunne klare sig selv.

For nogen er det noget så banalt, 
men væsentligt, at kunne komme op 
om morgenen, få spist morgenmad og 
nå rettidigt på arbejde eller i skole. 

For andre er det hjælp til at få styr på 
økonomien, hjælp til lektier, madlav-
ning, indkøb og tøjvask. For alle bebo-
ere gælder nemlig, at et elle andet er 
gået skævt i deres hidtidige tilværelse.

Martin tager 10. klasse på VUC
Det er snart fire år siden at 24-årige 
Martin flyttede fra Roskilde til Skive, 
hvor hans far bor. Efter et halvt år flyt-
tede han i egen bolig.

”Jeg havde det rigtig dårligt i Roskilde 
og havde lidt glemt, hvordan man gør 
tingene, men nu går det væsentligt 
bedre efter at jeg er kommet herover at 
bo”, fortæller Martin. 

Det seneste halvandet år har han 
gået på VUC i Skive, hvor han er i gang 
med at at afslutte Folkeskolens udvidede 
afgangsprøve i 10. klasse. Resultatet 
kender han endnu ikke, da vi taler sam-
men, men han tror, det er gået godt  i 
alt fald i matematik.

Endnu er Martin ikke helt afklaret 
med, hvad fremtiden skal byde på med 
uddannelse eller arbejde.

Men måske skal det være noget med 
it og computere, da hans store interesse 
er forskellige former for e-sport, der 
også udgør en væsentlig del af hans 
sociale netværk.

Vi støtter hinanden
”Men jeg har det også fint med de 
andre beboere her. Vi har alle et eller 
andet og er på den måde lidt i samme 
båd. Det gør, at vi lettere kan snakke 
sammen og lære at opbygge tillid til 
andre”, siger Martin.

Han har også fået større selvtillid efter 
at han har fået lært selv at lave mad nu, 
selv om det ikke sker hver dag.

”Men det har været rart at have Anne 
Marie med, når jeg fx har været indkaldt 
til møder hos kommunen. Det er svært 
at tage afsted selv, når man er sårbar, 
og det er vigtigt for mig at have en at 
snakke med bagefter om forløbet”, siger 
Martin.

Han synes selv, at han altid forsøger 
at være positiv og konstruktiv i forhold 
til de krav, han bliver mødt med fra 
kommunen. 

”Heldigvis går det hurtigt med at få 
svar på sine ønsker her i forhold til det, 
jeg oplevede i Roskilde”, meneer han.

Rasmus fik styr på økonmómien
23-årige Rasmus har boet på Huginsvej 
i tre år. Han har en uddannelse som bu-
tiksmedhjælper og har også haft arbej-
de, som han desværre lige har mistet.

”Oprindeligt havde jeg et job i en 
Fakta-butik med en kontrakt som tilkal-
devikar med minimum fire timer om 
ugen, men det blev til for lidt og derfor 
søgte og fik jeg med hjælp fra Anne 
Marie et job i Aldi, hvor jeg desværre 
røg ud igen, fordi jeg sov over mig efter 
at have været på arbejde 25 timer i en 
weekend”, fortæller Rasmus.

Derfor er han nu røget på dagpenge 

og skal have fundet ud af, hvad han 
så vil lave. Han vil gerne prøve noget 
andet, for han synes, at både løn og 
arbejdsvilkår i butiksbranchen er mega-
dårlige.

”Heldigvis er det nu med hjælp fra 
Anne Marie lykkedes mig at få styr på 
min økonomi, hvor jeg nu kun har et 
enkelt lån tilbage, som jeg nok skal 
klare”, siger Rasmus videre.

Også fysikken er der styr på. Ud over 
at han spiller fodbold på Skive Semina-
riums hold, holder han sig også i form 
ved at cykle, ligesom han også deltager 
sammen med de øvrige beboere i start-
boligerne på Huginsvej, når Anne Marie 
Hansen en gang om ugen inviteter dem 
med til motion i Kulturcenter Limfjords 
motionscenter.

Heidi har fået en ny start
21-årige Heidi har boet i en startbolig 
på Huginsvej siden januar i år. 

Hun har i en periode boet og gået i 
skole i Thisted, selv om hun kommer fra 
Skive, hvor hun også har sin familie.

Hun har tidligere gennemført han-
delsskolens grunduddannelse, HG2, og 
er efter at have læst nogle supplerende 
fag nu i gang med det sidste år af EUX 
Business-studiet på Skive Handelsskole, 
hvor der er afsluttende eksamen til 
januar.

15 unge i såkaldte startboliger på Huginsvej får bl.a. støtte støtte til at 
gennemføre en uddannelse og til at klare en tilværelse på egne ben.

44

Hjælp til livet som voksen
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”Jeg er glad for at være i min klasse, 
og det går godt – nu ser jeg muligheder 
for, at tingene kan blive bedre”, fortæl-
ler Heidi. 

Hun bruger meget tid på skolen, men 
også en del tid på fysisk træning i KCL’s 
motionscenter. Det er med til at styrke 
selvtilliden, som hun ellers har haft det 
lidt svært med.

”Derfor er det også rart, at jeg her 
har en anden voksen at snakke med, 
hvis jeg føler at det brænder lidt på, 
siger Heidi videre.

Heidi har stadig gode relationer i Thi-
sted, men er nu i gang med at opbygge 
nye her i Skive.

Hvad fremtiden skal bringe, når hun 
til januar forehåbentlig har sin eksamen i 

hus, har hun endnu ikke besluttet. 

Fællesarrangementer
Selv om de 15 unge i startboligerne ind-
byrdes er ret forskellige, forsøger Anne 
Marie Hansen at bidrage til opbygning 
af et fællesskab med fælles aktiviteter en 
gang om måneden.

”I maj var vi til bowling og her i juni 

har vi haft en fælles grillaften, fortæller 
Anne Marie Hansen.

I øjeblikket er de unge i startboligerne 
henvist til at benytte fælleshuset på 
Gefionsvej til fællesaktiviteter fordi deres 
eget er under restaurering. 

Det begrænser aktiviteterne fordi de 
ikke har mulighed for at låse deres ting 
inde. Men når fælleshuset på Huginsvej 
er klar, er det meningen at lave fælles 
cafe en eftermiddag hver uge 16-20.

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE

Tre af de 15 unge i startboligerne på 
Huginsvej, ses her sammen med deres 
scoiale vicevært Anne Marie Hansen i 
fælleshuset på Gefionsvej, som de har 
lånt midlertidigt.
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Det gode liv i en bolig hos AAB

Af Jens Utoft

Hanne Hansen, Mølletoften 48 og Mar-
tin Soelberg, Mølletoften 42, har boet 
i et af AAB’s eftertragtede rækkehuse i 
afdelingen siden december 1987, hvor 
disse boliger netop var opført som det 
foreløbigt seneste nybyggeri i AAB’s 
snart 75-årige historie.

Hannes bolig er på 66 kvm. og Mar-
tins er på 85 kvm. Dem har de begge 
været meget glade for, og har gennem 
alle årene bevaret det gode naboskab.

Helt færdige var husene nu ikke, da 
de flyttede ind, for der havde vist sig 
store problemer med ombygningen og 
indretningen af boliger i det tidligere 
kornmagasin, der indgår i afdelingen.

Det medførste så store ekstraomkost-
ninger, at beboerne selv måtte i gang 
med at etablere belægning på uden-
dørsarealerne.

”Dengang kom vi nok hinanden mere 
ved end nu, hvor der er flyttet mange 
nye ind i afdelingen det seneste halvan-
det år”, erkender Hanne Hansen.

Tilflytter fra Viborg
Hun har tidligere boet i to andre AAB-
afdelinger på henholdsvis Egerisvej og 
Dalgas Allé, men har også boet på Li-
selund, hvor hun og hendes daværende 
mand byggede eget hus.

Dengang var hun ansat ved Jysk Tele-
fon og var flyttet fra Viborg til Skive, da 
centralen i Viborg skulle automatiseres.

Hun lærte Martin og hans nu afdøde 
hustru at kende i vaskehuset. De kommer 
fortsat godt ud af det med hinanden. 

”Martin klipper min hæk, og jeg tøm-
mer postkassen hos dem, når de er ude 
at rejse, men vi render ikke hinanden på 
dørene”, siger Hanne Hansen.

Hun glæder sig over de rolige om-
givelser og den forholdsvis centrale 
beliggenhed. Tidligere var der mange 
små butikker i lokalområdet, men nu er 
de fleste væk.

Martin er buschauffør
Martin Soelberg bor i dag sammen med 
Hanne Haaber, der er pædagogisk as-
sistent i en daginstitution.

Han født og opvokset i Skive og er i 
øvrigt barnebarn af den tidligere Skive-
borgmester Peter Kjærgaard. 

”Jeg var ansat på Skive Kaserne og 
udstationeret i Norge i 4 år. Da vi kom 
hjem, købte vi et lille hus, som vi havde 
i få år. Men det var ikke os og så fik vi 
i stedet dette rækkehus, hvor vores to 
drenge voksede op.

Det var en udfordring, da drengene 
blev større og skulle have hver deres 
værelse, så de kunne tage kammerater 
med hjem”, husker Martin Soelberg.

Hanne Hansen og Martin Soelberg har bevaret det gode naboskab på  
Mølletoften siden de flyttede ind for snart 30 år siden.
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Hans karriere ved forsvaret varede i 
ti år, hvorefter han var kørselsleder hos 
H+H Beton i Højslev indtil det lukkede. 
Så blev han ansat hos et svenskejet firma 
på Folmentoftvej, som overtog produk-
tionen af frontlæssere efter Nordsten.

Men det blev så flyttet til Kina og der-

for har Martin de seneste syv år været 
buschauffør ved De Gule Busser, hvor 
han kører ruten Skive-Virksund.

”Jeg havde stort kørekort fra min tid i 
Forsvaret og har altid godt kunne lide at 
køre bil. Derfor fik jeg erhvervskørekort  
Arbejdet passer mig fint, og så længe jeg 

har helbredet til det kan jeg lige så godt 
fortsætte. Det er meget hyggeligt, for jeg 
kender jo efterhånden næsten alle pas-
sagererne”, siger Martin Soelberg. 

Mange forbedringer
Både Hanne Hansen og Martin Soelberg 

glæder sig over kvaliteten af byggeriet, 
den gode vedligeholdelse og de mange 
forbedringer, der gennem årene er sket 
i afdelingen - senest isolering, nye fjern-
varmevekslere og etableringen af de nye 
affaldsøer, som er blevet en succes.

Også legepladsen er forbedret, selv 
om der Ikke er så mange børn i afde-
lingen mere. Men den bruges også af 
børnebørn, der er på besøg.

Alligevel har stigningen i huslejen på 
de 30 år været forholdsvis beskeden. 
Hanne Hansens rækkehus kostede ved 
indflytningen 2.740 kr. i månedlig husle-
je. Det er nu steget til 4.213 kr. plus lys, 
varme og kabeltv.

”Alle, der besøger mig, synes at jeg  
bor godt” siger Hanne Hansen.

Rejser og højskoleophold
Som pensionist har Hanne Hansen været 
meget aktiv, bl.a. som frivillig i Kirkens 
Korshær, ligesom hun var med til at 
starte et bibliotek på Møllegården.

Hun har været på flere højskoleop-
hold, bl.a. på Langesøhus ved Silkeborg 
og i Nr. Nissum. 

Hanne rejste også meget til udlandet 
da hun var yngre.

Også Martin Soelberg og Hanne 
Haaber kan lide at tage på ture. Ofte 
går turen til Thy, hvor Hanne er født og 
opvokset. 

7

Tilfredse beboere i AAB’s yngste afdeling. 
fra venstre Hanne Hansen fra nr. 48 på 
besøg hos Martin Soelberg og Hanne 
Haaber i nr, 42.  
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AAB har jubilæum:

Af Niels Mortensen, 
Skive Byarkiv

Det var manglen på gode 
og billige boliger og et 
ønske om selv at være 
med til at bestemme over 
sine boligforhold, der fik 

en gruppe skibonitter til at mødes den 
18. september 1942 på Skive Afholdsho-
tel, Torvegade 7, for at drøfte et forslag 
om at oprette en andelsboligforening i 
Skive. 

Siden 1910’erne havde der været 
boligmangel i Skive. Det betød dels, at 
det var vanskeligt at overhovedet at få 
et sted at bo, dels at mange dårlige lej-
ligheder, der burde have været nedlagt 
på grund af sundhedsforholdene, fortsat 
var i brug. 

Skiftende byråd havde forsøgt at 
gøre noget ved boligmanglen, dels 
ved at give tilskud til private bygherrer, 
der byggede to-familieshuse, dels ved 
at bygge kommunale husvildeboliger 
(f.eks. de for længst nedrevne tre ”gule 
huse” på Resenvej og den store etage-
ejendom på Møllestien 1).  

I 1942 fandtes der allerede to bolig-
foreninger i Skive. Skive Boligforening 
byggede i 1914 12 lejligheder på 
Havnevej 19 (nu overtaget af AAB) og 
yderligere 12 lejligheder på Havnevej 

9-11 i 1941. I 1938 gennemførtes en 
omfattende bolig- og byplanlovgivning, 
der bl.a. gav statstilskud til opførelse 
af tidssvarende boliger for mindrebe-
midlede og/eller børnerige familier. 
Det fik Arbejdernes Fællesorganisation 
til at tage initiativ til at få en afdeling 
af Socialt Boligbyggeri i København til 
Skive, hvor man i 1939/40 byggede 
”Lyntoget” i Brøndumsgade og blokken 
på Holstebrovej 48. 

Styret af andelshaverne
Såvel Skive Boligforening som Socialt 
Boligbyggeri havde politisk udpegede 

bestyrelser, hvor pladserne blev fordelt 
med partierne i Skive Byråd. 

Det gjorde Arbejdernes Andelsbolig-
forening op med – her var det andels-
haverne, d.v.s. lejerne i foreningens 
boliger, der valgte bestyrelsen. 

Dette vakte en del skepsis i Skive 
Byråd, hvor både borgmester Woldhardt 
Madsen (i begyndelsen) og de konser-
vative mente, at Socialt Boligbyggeri 
kunne magte opgaven med at bygge 
almennyttige boliger i Skive.

Det stoppede nu ikke initiativtagerne 
til andelsboligforeningen. Den 13. ok-
tober 1942 holdt de stiftende general-

forsamling i Arbejdernes Andelsboligfor-
ening i Skive, og umiddelbart efter gik 
arbejdet med at opføre det første byg-
geri i gang. Man havde besluttet, at det 
skulle være en blokbebyggelse, og efter 
forhandlinger med Skive Kommune blev 
man i begyndelsen af 1943 enige om, at 
AAB kunne købe et areal ved Norgårds-
vej (der var tænkt som en ringvej, der 
førte trafikken fra Nord- og Østsalling til 
Vestsalling og Holstebro udenom byker-
nen – deraf navnet Ringparken), og at 
Skive Kommune ville støtte AAB på linje 
med Socialt Boligbyggeri. 

I første omgang skulle der opføres to 

75 år med beboerstyre

AAB’s første byggeri, blok 1 og 2 i Ringparken, ved Ringvejen (Norgårdsvej) ca. 1945.
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blokke med tilsammen 24 lejligheder. 
Arkitektfirmaet H. Toft Hansen, Skive, 
blev hyret til at tegne blokkene, der – 
sammen med Grønnegården – blev det 
første eksempel på moderne byggeri, 
hvor der var tænkt på grønne områder 
mellem blokkene og plads til legearealer. 

En anden ny ting, der introduceredes 
i Skive med opførelsen af Ringparken, 
var at der blev indrettet lejemål til butik-
ker. De første to blokke blev taget i brug 
i 1944, og fra 1945 til 1949 blev yderli-
gere 8 blokke opført i Ringparken.

Boliger med udsigt og en ny bydel
AAB’s næste byggeprojekt blev opførel-
sen af en stor blokbebyggelse på Holste-
brovej 54-66 (1952), der blev placeret, 
så der fra mange af lejlighederne var en 
storslået udsigt over Skive Ådal. 

Samtidig byggede AAB de første ræk-
kehuse på Dølbyvej (1952) og senere 
i 1950’erne på Finlandsvej og Islands-
vej (1956 og 1958) – men samtidig 
var man gået i gang med et byggeri 
af hidtil ukendte dimensioner i Skive: 
blokbebyggelsen ved Kirke Alle/Gam-
melgårdsvej/Egerisvej.

9

Blokkene ved Holstebrovej med udsigt 
over Skive Ådal først i 1960’erne.

> > >

Her ses de nyopførte rækkehuse ved Is-
landsvej i sommeren 1958. Før opførelsen 
af Skive Rensningsanlæg havde beboerne 

en flot udsigt til Krabbeshom Skov.
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75 år med  
beboerstyre...

I begyndelsen af 1940’erne begyndte 
Skive Kommune at arbejde med planer 
om at skabe en helt ny bydel i Skive 
med hundredvis af arbejdspladser og 
boliger. Der var ikke mere ledig jord at 
bygge på i Skive Kommune, så blikket 
blev kastet på Egeris og Bilstrup syd for 
Skive Å, hvor der var masser af plads og 
kun få mennesker. 

Der var kun et problem - Egeris og 
Bilstrup lå i nabokommunen Skive 
Landsogn-Resen – men dette problem 
blev løst i 1950, hvor området blev en 
del af Skive Kommune. 

Første betonelementbyggeri
Midt i 1950’erne var planerne for om-
rådet færdige, og det blev besluttet, at 
AAB skulle være først til at bygge i den 
nye bydel. 

Samtidig blev det besluttet, at nye 
byggemetoder skulle tages i brug. For at 
komme boligmanglen til livs, skulle der 
bygges ukonventionelt – først og frem-
mest skulle der bruges betonelementer i 
stedet for mursten, som var mere lang-
sommelige at bygge med. 

Disse metoder blev afprøvet med de 
første blokke på Kirke Alle, der stod fær-
dige i 1958. Murstenene røg nu ikke helt 
ud: de blev bl.a. anvendt i opgangene. 

Fra 1957 til 1964 byggede AAB i alt 
296 lejligheder på Kirke Alle/Gammel-

Blokkene på Kirke Alle var den første be-
byggelse i Skives nye bydel syd for åen, 
og i begyndelsen kunne de første bebo-
ere godt føle, at de var flyttet på landet. 

Billedet er taget i 1962, og på marken 
blev Egeris Butikstorv opført i 1964.

I 1967 byggede AAB daginstitutionen 
på Gammelgårdsvej, som blev udlejet til 
Børnehjælpsdagenes Børnedaghjem. 
Billedet er taget ved indvielsen, hvor 
borgmestrene Woldhardt Madsen og 
Peter Kjærgaard hilste på børn og 
personale. Bemærk, at både børn og 
personale bar uniform.
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gårdsvej/Egerisvej, og som noget nyt i 
Skive i 1967 daginstitutionen på Gam-
melgårdsvej samt i 1964 halvdelen af 
Egeris Butikstorv. 

Lejerne i AAB´s blokke i Egeris be-
høvede således næsten ikke at komme 
ind til bykernen – de kunne få børnene 
passet, arbejde og handle ind lige uden 
for døren.

Næste step: Dalgaskvarteret
Området mellem Brårupvej og Sdr. 
Boulevard var fyldt op allerede i midten 
af 1960’erne, men der var stadig man-
gel på gode boliger i Skive, så i 1965 
begyndte Skive Kommune at sælge 
grunde vest for Sdr. Boulevard i Egeris 
Nord (eller Dalgas-området). 

Her rykkede AAB også ind. I 1968 

stod der 90 rækkehuse på Fyrrevænget/
Granvænget klar til indflytning, og sam-
tidig gik AAB i gang på den modsatte 
side af Dalgas Alle, hvor der fra 1969-
1974 opførtes en blokbebyggelse med 
316 lejligheder samt en daginstitution 
på H.C. Ørstedsvej. 

Også vest Sdr. Boulevard blev der 
hurtigt fyldt op, så i 1984 rykkede AAB 
over i Skive Kommunes nye bydel i 
”Gude-kvarteret” i Glattrup, hvor der 
blev opført 63 rækkehuse på Bjarkesvej.

 AAB’s indsats syd for åen er foreløbig 
afsluttet med renoveringen af Gam-
melgårds Mølle (1987) og opførelsen 
af rækkehuse på det omkringliggende 
areal, samt opførelsen af plejecentret 
Gammelgård (2005). 

Man kan roligt sige, at AAB med op 
mod 1.000 boliger i Egeris, Bilstrup og 
Glattrup har været Skive Kommunes vig-
tigste partner i udviklingen af den nye 
bydel syd for åen, som planlæggerne 
netop var begyndt at drømme om, da 
AAB blev stiftet i 1942.

Energikrisen gav opbremsning
Der gik 10 år, fra blokbyggeriet på 
Dalgas Alle stod færdigt i 1974, til AAB 
opførte sit næste byggeri i Skive på 
Bjarkesvej. 

Der var tale om en opbremsning i for-
hold til tidligere årtier, dels som konse-

AAB spillede også en stor rolle, da 
området Egeris Nord blev bebygget i 
1960’erne og 1970’erne. Billedet her er 
fra 1971, og det viser gårdhusene på 
Granvænget/Fyrrevænget og den første 
blokbebyggelse på Dalgas Alle 1-27. Bag 
blokkene til højre ses børnehaven på H.C. 
Ørstedsvej, som er under opførelse. Det 
er daginstitution nummer to, som AAB 
var bygherre for. > > >
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kvens af energikriserne i 1970’erne, dels 
en afspejling af, at befolkningen i Skive 
by ikke voksede så meget mere. 

De byggerier, som AAB fik mulighed 
for at gennemføre i Skive fra midten 
af 1980’erne var især målrettet ældre. 
AAB byggede i 1986 ældreboliger ved 
Plejecenter Møllegården i Møllegade, 
og få år senere på den modsatte side af 
Møllegade og ved Frederiksgade. Senest 
tilkom de 75 ældreboliger ved Plejecen-
ter Gammelgård (2005). Derudover har 
AAB overtaget flere kommunale ejen-
domme: Vestergade 9-11, Borger- og 
Håndværkerstiftelsen i Frederiksgade 
19 – og sidst, men ikke mindst: Skives 
første boligforenings første ejendom på 
Havnevej 19.

Byggerierne i oplandet
Indtil 1980’erne var almennyttigt byg-
geri noget, der blev opført i byerne, 
men i begyndelsen af 1980’erne skif-
tede i landkommunerne omkring Skive 
holdning. 

AAB fik mulighed for at bygge i 
Fjends Kommune (Stoholm 1982), 
Sundsøre (Breum, Jebjerg og Fur 1983-
1989) og Sallingsund (Durup og Glyng-
øre (1986). 

AAB’s byggerier i Salling og Fjends 
foregik indenfor et forholdsvis kort 
tidsrum (fra 1982 til 1989). Derefter 

ønskede kommunalbestyrelserne at få 
selvstændige boligselskaber i deres kom-
muner. Derudover har AAB opført nogle 
få boliger i Højslev Stationsby, Højslev 
Kirkeby og Hald i den gamle Skive kom-
mune.

Ældreboliger og ungdomsboliger
I begyndelsen af 1990’erne sagde Skive 
Byråd i realiteten stop for flere almen-
nyttige boliger i kommunen, og dette 
stop er fastholdt siden. 

De byggerier, AAB har haft mulighed 
for at gennemføre, har først og frem-

mest været målrettet til ældre, og så har 
AAB overtaget flere kommunale ejen-
domme. 

Senest har AAB været med i en red-
ningsaktion for kollegierne under Skive 
Ungdomsboliger, der var løbet ind i 
alvorlige udlejningsproblemer. 

Løbende moderniseringer
Hensigten med lovgivningen om støtte 
til opførelse af almennyttige boliger i 
1930’erne var at skabe grundlag for at 
bygge gode og billige boliger til børne-
rige og mindrebemidlede familier. 

Det indebar, at boligerne skulle have 
en ordentlig standard og en tidssvaren-
de indretning. Det mål har AAB løbende 
forsøgt at opnå ved at gennemføre 
moderniseringer af lejlighederne, så de 
kan leve op til tidens krav. Det har også 
været nødvendigt at foretage større 
renoveringer bl.a. af blokkene på Dalgas 
Alle og på Kirke Alle/Gammelgårdsvej/
Egerisvej. 

Begge steder er de tidligere så popu-
lære flade tage erstattet af nye tage med 
hældning. 

Rundt i AAB’s afdelinger er der gen-

75 år med  
beboerstyre...

De gule blokke på Dalgas Alle, fotograferet i slutningen af 1970’erne.
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nemført udskiftning af vinduer, isoleret 
for at nedbringe varmeregningen, opsat 
nye altaner, installeret nye køkkener og 
badeværelser, og på Dalgas Alle 49-65 
er der opsat elevatorer, så lejlighederne 
er egnede for ældre lejere, der tidligere 
var tvunget til at flytte, hvis de fik pro-
blemer med trapperne. 

Selvom der som nævnt i de senere år 
har været stop for nybyggeri af almen-
nyttige boliger i Skive kommune, er 
håndværkerne ikke blevet arbejdsløse! 
Der er gennem de sidste 25-30 år brugt 
mange millioner på at sikre, at lejlighe-
derne i AAB forbliver attraktive at bo i.

Livligt beboerdemokrati
Et levende beboerdemokrati har gen-
nem alle 75 år været et særkende for 
AAB. 

Alle lejere kan møde op på general-
forsamlingen og deltage i diskussio-
nerne og stemme ved valgene. Denne 
mulighed har nogle år givet omtale på 
forsiden af avisen, når der var forskel-
lige opfattelser i bestyrelsen eller blandt 
medlemmerne, men det har også gjort 
det muligt for alle beboere at følge med 
i, hvad der sker i AAB. 

Siden 1977 er beboerindflydelsen 
udbygget med oprettelse af afdelings-
bestyrelser, der har stor indflydelse på, 
hvad der skal ske i afdelingen, f.eks. om 

der skal laves moderniseringer eller ej.
Etableringen af afdelingsbestyrelserne 

har medført, at mange beboere bliver 
engagerede i AAB, og det har betydet, 
at der rundt omkring er blevet iværksat 

en lang række initiativer som udflugter, 
foredrag, fester, fællesspisning, kort- og 
bankospil m.m., kort sagt, et socialt 
samvær, der har gjort det endnu bedre 
at bo i AAB.  

Blandt de seneste større renoverings-
opgaver i AAB er bl.a. isolering og nye 
badeværelser med installering af vaske-
maskiner og tørretumbler i ”De røde 
blokke” på Dalgas Allé (afd. 11.1)
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Kulturcenter Limfjord – Skiveegnens ”forsamlingshus” i snart 50 år:

Af Jens Utoft

Den 29. August er det 50 år siden, at 
et nyt friluftsbad åbnede på Skyttevej i 
Skive med navnet Skive Friluftsbad og 
Idrætshal A/S.

Det blev starten på det, der senere 
kom til at hedde Skive Hallerne A/S og 
derefter Kulturcenter Limfjord A/S.

Efter en konkurs i 2009 er det i dag 
Den Erhvervsdrivende Fond Kulturcenter 
Limfjord, der står for driften.

”Vi lejer os ind hos henholdsvis Skive 
Kommune og Sparvest Fonden, der ejer 
bygningerne”, fortæller direktør Bent 
Mølgaard, der overtog posten for fem år 
siden med erfaringer fra bl.a. Messecen-
ter Herning og Tinghallen i Viborg.

Udvides med 3. idrætshal
Det er således også Skive Kommune, der 
står for den markante udvidelse på ca. 
3.000 kvadratmeter, som i øjeblikket er 
i gang. Udvidelsen omfatter bl.a. en ny 
idrætshal på ca. 1.400 kvm., der ventes 
klar til brug medio september, samt 
omklædnings- og depotrum og en ny 
forbindelsesgang. 

Nybyggeriet indebærer, at håndbold-
klubben for nyt klublokale og nye kon-
torer, hvorefter de nuværende frigøres 
til andre formål. 

Dermed vil KCL i alt have godt 
20.000 kvm. under tag og har herefter 
ikke mulighed for yderligere udvidelser.

Ud over idrætshallerne rummer KCL 
et moderne badeland, et stort motions-
center, koncertsalen, tre biografsale, re-
staurant og flere møde- og klublokaler.

Næsten halv mio. besøgende
”Sidste år nåede vi op på i alt 483.027 
besøgende til de mange aktiviteter, der 
foregår i huset”, fortæller Bent Møl-
gaard videre.

Han havde håbet at nå op på en halv 
million, men det lykkedes ikke, fordi det 
viste sig nødvendigt at udskifte ventilati-
onsanlægget i KCL Badeland.

Trods dette og en række større inve-
steringer lykkedes det sidste år at skabe 
et overskud på næsten 1 mio. kr. med 
en omsætning på ca. 43 mio. kr. 

KCL har selv 30 fuldtidsansatte med-
arbejdere, hvortil kommer de 10, der er 
ansat i restauranten, hvor Ulrik Møller 
Jensen er forpagter.

Dertil kommer ifølge Bent Mølgaard 
ca. 100 løst ansatte, der på timeba-
sis bl.a. hjælper til i biograferne, som 
livreddere i Badeland og  instruktører i 
motionscentret. 

Biografen CInema3 kører med flere 
forestillinger hver dag, både eftermid-

dag og aften. Her er der også plads til 
såkaldt smalle film, der appellerer til et 
forholdsvis begrænset publikum.

Bredt kulturtilbud
Sport og motion udgør naturligvis en 
væsentlig del af aktiviteterne i Kultur-
center Limfjord. 

Dertil kommer årligt 25-30 kulturar-
rangementer i koncertsalen + møder 
og konferencer i de fem mødekokaler, 
koncertsalen og biograferne, der også 
kan bruges til møder og foredrag.

”De fleste kulturarrangementer står vi 
selv for. Vi er byens og egnens forsam-
lingshus. Vi skal være der for alle med 
arrangementer for både børn, voksne 
og seniorer”, siger Bent Mølgaard.

Han tilføjer: ”Ikke alle arrangementer 
kan løbe rundt økonomisk, men vi har 
en positiv økonomi, primært på grund 
af  sponsorindtægter fra en stor kreds af 
virksomheder, som støtter os i bestræ-
belserne på at gøre byen attraktiv for at 
skaffe arbejdskraft til byen”.

Sponsorerne får et antal klip til bil-
letter for deres sponsorater. Det er med 
til at sikre økonomien og dermed også 
aktiviteterne.

Bent Mølgaard havde gerne set flere 
koncerter med rock og rytmisk musik, 
men erkender, at det efterhånden er 

Her er noget for enhver smag

62-årige Bent Mølgaard har været direk-
tør for Kulturcenter Limfjord de seneste 
fem år og har mere end 30 års erfaring 
i branchen fra bl.a. Herning og Viborg. 
Han er nu bosat i Højslev.. 
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svært at tiltrække de store navne til 
byen, , da de større kunstnere - såvel 
danske som udenlandske i stedet vælger 
at spille i de større arenaer i nogle af de 
større byer. 

”Vi skal egentlig ikke have overskud, 
men skal selv stå for indvendig vedli-
geholdelse, så evt. overskud investeres 
i vedligehold og forbedringer, fx ny 
teknologi”, siger Bent Mølgaard.

Konferencer og udstillinger
Ifølge stragegiplanen frem til 2020 skal 
der nu arbejdes på at udnytte de nye 
faciliteter, der etableres med udvidelsen. 

”Håndboldklubben kan sikkert 
sagtens fylde alle tre haller, men vi skal 
også se på mulighederne for at tiltrække 

andre aktiviteter, fx udstillinger og kon-
ferencer”, siger Bent Mølgaard videre.

Han vurderer, at der med de mange 
mødelokaler især er gode muligheder 
for store dagmøder, hvor der ikke er 
behov for overnatning. Her kniber det 
nemlig med kapaciteten i Skive.

Dog har KCL gennem flere år lagt lo-
kaler til en årlig konference om autisme. 

KCL har også pæn succes med træ-
ningslejre for svømmeklubber fra både 
ind- og udland, fordi det fantastiske 
svømmeanlæg med 50 meter bassin kan 
kombineres med styrketræning i moti-
onscentret og med sociale aktiviteter. 
Deltagerne kan så indkvarteres i Motel 
Skive (det tidligere Hostel) overfor KCL.

”Blandt kunderne er også danske og 

udenlandske cykelklubber i motionscen-
tret”, fortæller Bent Mølgaard.

Jubilæumsarrangementer
Kulturcenter Limfjord markerer 50 års ju-
bilæet fra 1. september og en uge frem 
med en række arrangementer, hvor der 
tilbydes noget for enhverv smag.

Desuden laves der i forbindelse med 
jubilæet historisk udstilling, bl.a. med 
gamle plakater med nogle af de mange 
verdensnavne, der gennem årene har 
optrådt i Skive Hallerne:

Nana Mouskouri, Roger Whittaker, 
James Last og Jose Carreras, for blot at 
nævne nogle enkelte.

Den tid er desværre forbi fordi der nu 
er etableret spillesteder i bl.a. Herning, 

Århus og Aalborg med plads til væsent-
ligt flere tilhørere.

Som formentlig bekendt har KCL 
indgået en partnerskabsaftale med AAB 
Boligudlejning. Aftalen indebærer, at  
beboere i AAB, som er tilmeldt ordnin-
gen, kan få tilsendt tilbud fra KCL om 
billetter med rabat via sms. 

”Det har givet os flere kunder og der-
for fortsætter vi ordningen”, siger Bent 
Mølgaard. 

Hvis du ikke allerede er tilmeldt ord-
ningen kan du kontakte Linda Jensen på 
boligforeningens kontor med oplysning 
om dit mobilnummer.

Beboere i AAB har også mulighed for 
at købe årskort til motionscentret med 
særlig rabat.

15

Flere cykelklubber har benyttet sig af faciliteterne i KCL’s motionscenter Den nye hal 3, som opføres af Skive Kommune ventes klar til brug i september-
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Af Jens Utoft

AAB Boligudlejning er en veldrevet og 
omkostningseffektiv boligorganisation.

Det konkluderede AAB-formand Peter 
Hadrup i sin beretning på foreningens 
generalforsamling i Kulturcenter Lim-
fjord 23. maj på grundlag af en sam-
menlignende undersøgelse, som Trans-
port-, Bygnings- og Boligministeriet har 
foretaget.

”Vores afdelingers gennemsnitlige 
effektivitet er på 97 %, hvilket er noget 
over gennemsnitttet i Region Midtjyl-
land på 88 %. Dette resultat er vi meget 
stolte af. Det viser, at vores administrati-
on er dygtig til at holde udgifterne i ave.

Beregningerne er baseret på regn-
skabstal for 2015. I 2016 har vi opnået 
større besparelser da vi sendte malerar-
bejde og gulvafslibning ved fraflytning i 
udbud. Dermed fik vi en besparelse på 
ca. 30 % i forhold til tidligere, så i dag 
når vi nok 100 %”, sagde Peter Hadrup.

Administrationsaftale opsagt
I 2013 opsagde Skive Kommune aftalen 
om anvisningsretten til familieboliger, 
så kommunen ikke længere skal betale 
huslejen, hvis disse boliger står tomme.

For AAB udløber aftalen med udgan-
gen af 2018, mens den for Bomiva jud-
løb allerede sidste år. Aftalerne kostede 

årligt kommunen ca. 4 mio. kr. og var 
indgået med de små oplandskommuner.

”Derfor er vi i gang med helhedspla-
ner der skal munde ud i færre boliger i 
oplandet”, fortalte Peter Hadrup.  

Men allerede nu har AAB mistet admi-
nistrationen af 145 boliger på plejecen-
tre og i bofællesskaber, som kommunen 
ejer. Tilsvarende har Bomiva mistet ca. 
350 boliger. Denne opgave blev sendt i 
udbud og blev vundet af et boligselskab 
i Viborg.

For AAB har det betydet en mistet 
årlig indtægt på 350.000 kr. Derfor har 
der skullet findes besparelser, bl.a. i form 
af en medarbejde mindre på kontoret 
og at aab-Orientering nu kun udkom-
mer to gange om året.

Lokale indkøb for 50 mio. kr.
I Skive Kommune udgør de almene 
boliger 20 % af det samlede antal hus-
stande, fordelt på 3.090 familieboliger, 
350 ungdomsboliger, og 1.030 ældre-
boliger, i alt 4.470 almene boliger. 

”Når vi driver almene boliger og 
boligområder skaber vi omsætning 
og vækst lokalt som nationalt. I Skive 
Kommune udgjorde den almene sektors 
indkøb til den løbende drift 50 millioner 
kroner i 2015”, fortalte Peter Hadrup.

Han tilføjede: ”Når vi bygger og dri-
ver almene boliger og boligområder til 

gavn for mange menneskers hverdag og 
til nytte for samfundet, skaber vi også 
lokale arbejdspladser. Samtidig skaber vi 
praktikpladser, når vi bygger og fore-
bygger negativ social arv, så børn og 
unge unge-fremtidens vækstmotorer - 
ikke tabes på gulvet. Det er godt for den 
enkelte. Det er også godt for kommu-
nekassen. Boligorganisationerne i Skive 
Kommune beskæftiger 90 personer”.

 Nybyggeri trækker ud
Opførelse af 12-13 rækkehuse på Gam-
melgårdsvej trækker fortsat ud. Det 
skyldes at der er mere end 2 % ledige 
boliger i kommunen.

”Det skyldes bl.a. at Skive Ungdoms-
boligers afdeling på Pilevænget står 
næsten tom, så når tilladelsen til salg 
kommer, er vi klar på Gammelgårdsvej”, 
fortalte Peter Hadrup.

AAB har dog netop aftalt med Skive 
Kommune at søge boligministeriets til-
ladelse til at opføre boligerne på Gam-
melgårdsvej selv om andelen af ledige 
almene boliger ikke er under 2%. 

”Udlejningen af AAB’s øvrige boliger 
går ellers rigtig godt. Der er for tiden 
kun tre ledige lejemål, og da vi har cirka 
1.700 boliger må det siges at være gan-
ske pænt,” fortsatte Peter Hadrup.

Tab ved fraflytning var i 2016 kun 
117.000 kr., hvilket er en klar forbed-

ring. I 2014 var tabet på i alt 503.000 
kr. og i 2015 154.000 kr.

Tab ved manglende udlejning var i 
2016 kun 287.000 kr., hvilket ligeledes 
er en klar forbedring. i 2014 var tabet 
på i alt 799.000 kr. og i 2015 tilsvarende 
på i alt 665.000 kr.

Lille overskud i hovedforeningen
Forretningsfører Gert Holm gennemgik 
hovedforeningens regnskab, der viste 
et lille overskud på 134.000 kr. ud af en 
omsætning på godt 7,8 mio. kr., hvoraf 
administrationsbidrag fra afdelingerne 
udgjorde godt 6,6 mio. kr.

I forhold til budgettet har udgifterne 
til personale været 216.000 mindre, 
men udgifterne til kontorhold godt 
334.000 større som følge af udgifter til 
edb og den nye hjemmeside.

De samlede renteudgifter har været 
godt en halv million større end forudset, 
nemlig 926.000 kr. Heraf er de 913.000 
kr. anvendt til forretning af afdelinger-
nes indestående.

Pluk fra AAB-generalforsamlingen den 23. maj.
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Styr på omkostningerne
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Ventelistegebyrer har indbragte ca. 
200.000 kr., rykkergebyrer ca. 50.000 kr. 
og annoncer i beboerbladet 10.000 kr.

Foreningens egenkapital er opgjort 
til 12,8 mio. kr., hvoraf 9,6 mio. kr. er til 
rådighed i dispositionsfonden. Den tilfø-
res årligt ca. 3 mio. kr. som foreningens 
andel af det beløb, lejerne fortsat skal 
betale i renter og afdrag for lån, der ellers 
er udløbet.

Midlerne i fonden kan gives i støtte til 
forbedringer og til at finansiere tab på 
husleje. 

Blandt aktiverne er tilgodehavende 
i afdelinger på 8,9 mio. kr., hvoraf den 
største del stammer fra ungdomsboli-
gerne på Arvikavej, der giver ca. 1 mio. 
kr. i underskud om året. Men her er der 
garanti for betalingen.

For det kommende år budgetteres 
med et lille fald i administrationsbidraget 
med 38 kr. til 3.409 kr. pr. lejemål, base-
ret på 1.742 lejemål.  

Også overskud i koncernen
På koncernbasis, hvor alle afdelinger ud 
over ungdomsboliger er medregnet, lød 
den samlede omsætning i 2016 på 83,4 
mio. kr. – en stigning på knap 3 mio. kr.

Samlet resulterede det i et overskud på 
knapt 1,1 mio. kr.

Renter og afdrag på lån beløb sig til 
godt 38 mio. kr., vedligeholdelse og 

fornyelse kostede 16,4 mio. kr., udgifter 
til viceværter og udendørs arealer blev 8,7 
mio. kr., almindelig vedligeholdelse 3,4 
mio. kr., ejendomsskatter 2,7 mio., kr., 
pligtmæssige bidrag til Byggefonden 2,1 
mio. kr. og udgifter til dagrenovation 1,9 
mio. kr.

Gert Holm viste også en oversigt over 
ledige lejemål i AAB. På intet tidspunkt i 

2016 har der været mere end 18 ledige 
lejemål. Hovedparten af dem findes i 
oplandet og for de fleste hæfter Skive 
Kommune for huslejen.

Fredelig generalforsamling
Ingen af de ca. 125 fremmødte beboere 
havde spørgsmål eller bemærkniger til 
hverken beretning, regnskab eller budget-

tet for 2018, der alle blev godkendt.
Både formanden Peter Hadrup og 

de to medlemmer af hovedbestyrelsen, 
Bjarne Hansen, Islandsvej og Jan Sørensen, 
Dalgas Allé (11.2) blev genvalgt uden 
modkandidater.

Det samme gjaldt de to suppleanter, 
Poul Stigaard og Torben Manthai, begge 
bosat i afdeling 11.2 på Dalgas Allé.

17

Sædvanen tro blev AAB’s generalforsam-
ling i Kulturcenter Limfjord indledt med 
spisning. Det samlede ca. 125 deltagere.



For femte år i træk har Skive Fjernvarme 
besluttet at sænke varmeprisen, og for 
første gang i nyere tid sker det med til-
bagevirkende kraft for det regnskabsår, 
der sluttede 31. maj.  Her er der á conto 
opkrævet 500 kr. pr. MWh. Den pris 
sænkes med 35 kr. til 465 kr. pr. MWh, 
og det kommer også til at gælde i det 
kommende år.

Ud over dette forventer Skive Fjern-
varme, at de fleste forbrugere har brugt 
mindre varme end forudset, og derfor 
skal have et yderligere beløb tilbage.

Til gengæld har Skive Vand i år sat 
prisen i vejret for vand og kloakbidrag 
med 10 kr. pr. kubikmeter, bl.a. for at 
finansiere renovering af kloaknettet med 
opdeling af regnvand og spildevand.
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I krig mod rotterne
De fleste er vist enige om, at rotter er 
noget af det værste, man kan for inden 
for sine døre. Det sker heldigvis sjæl-
dent, men nu er risikoen i det mindste 
snart elimineret på Kirke Allé, Egerisvej 
og Gammelgårdsvej.

I forbindelse med Skive Vands reno-
vering af kloaksystemet i området er 
AAB nemlig gået i krig mod rotterne 
ved opsætning af hele 30 automatiske 
rottefælder i området. Otte af dem har 
AAB selv anskaffet, mens resten er lejet.

De fungerer ved, at rotterne dræbes 
af 16 sylespidse stifter, der udløses når 
rotten rammer to sensorer i en kloak-
brønd. Pr. 9. juni havde de 30 rottefæl-
der tilsammen aflivet 1.338 rotter.

Når rotterne er dræbt skylles de med 
kloakvandet til renseanlægget.

Efter tre måneder flyttes de lejede 
rottefælder til et nyt område, mens de 
otte af AAB’s egne er opstillet perma-
nent for at holde i det offentlige kloak-
system ude fra området.

Forud for opsætningen var tre af de 
fire viceværter i afdelingen på et toda-
ges kursus for selv at kunne påtage sig 
den fremtidige vedligeholdelse – senere 
måske også i andre af AAB’s afdelinger. 

Claus har fået en 
ny ”lille hjælper”
Robert, kalder bedboerne i afdeling 
11.2 denne lille nye medhælper, som 
afdelingens viceværter som et forsøg 
har fået til at slå et af græsarealerne i 
afdelingen.

Hver eneste dag tager Robert selv 
turen på kryds og tværs for at holde 
græsset nede på den store plæne 
foran Dalgas Allé 63-65. Og når han er 
færdig, kører han selv på plads ved sin 
ladestation for at lade strøm på til den 
samme tur næste dag.

Robert er billig i drift – 35 kr. i 
elforbrug om måneden – sammenlig-
net med en stor, benzinslugende og 
larmende motorplæneklipper, så måske 
får han snart brødre i andre afdelinger.

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

AAB på Facebook
AAB Boligudlejning, Skive, hedder en 
ny side på Facebook. Her kan man 
bl.a. finde opslag om ledige boliger i 
foreningen. 

Billigere varme - dyrere vand og kloak
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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
Der er ikke valgt nogen afdelingsbestyrelse.
Kontaktperson: Carsten Fredsgaard Madsen. 
Vicevært: Henrik Bagger Eriksen, tlf. 2710 
9111 og Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Dalgas Alle 1-47
Afdelingsbestyrelse: Niels Jørgen Andersen 
(fmd.), Dorte Melgaard og Mohamad Mu-
stafa 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.), 
Ove Andersen og 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 (fmd.), 
Lisbeth Nielsen og Elisabeth Krista Mikkelsen. 
Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 og  
Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: Lena Mikkelsen (fmd.), 

Torben Frier og Leif Andersen. 
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, tlf. 2710 
9111 og Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

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

Fyrrevænget 1-89 og 
Granvænget 2-90
Afdelingsbestyrelse: Leon Norup (fmd.), Erik 
Larsen og Ingelise Svenningsen. 
Vicevært: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Havnevej 19
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Holstebrovej 54-66
Jens Christensen (formand), Gisela Franke, 
Lis Filtenborg, Knud Kristiansen og Jette Han-
gaard. Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Kirke Alle 4A-8D
Viceværter: 
Tonni Skov, tlf. 2710 9110, 
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109, 
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og 
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

Kirke Alle 10-90, Egerisvej 9-53 og 
Gammelgårdsvej 2-11
Afdelingsbestyrelse: Astrid Hørby Jensen (for-
mand), Ingelise Faursby, Henning Seindal, 
Jens Riis Bojsen og Britta Møller 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
Afdelingsbestyrelse: Grete Winter  (fmd.), 
Hanne Strøm Nielsen og Bodil S. Jensen. 
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, tlf. 2710 
9111 og Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

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: Ruth Jensen (fmd.), 
Bente Winther, Aase Nielsen, Ole Stefan 
Larsen og Margit Eskildsen. 
Vicevært: Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107

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

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

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

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
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
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, tlf. 2710 
9111 og Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Huginsvej
Viceværter: 
Henrik Bagger Eriksen, tlf. 2710 9111 og 
Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: Mikkel Lægteskov Sø 
Madsen, 45 (formand), Regin Grønkjær Ras-
mussen, 59, Mininnguaq Møller, 47, Rikke 
Cecilie Vemming, 85. 
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.

AAB fejrer 75 år
Fredag den 13. oktober kl. 13.00-17.00 
markerer AAB Skive foreningens 75 års 
jubilæum med en reception på kontoret 
på Albert Diges Vej 20. Alle er velkomne!
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150 var med i 
Bytinget for at 
udvikle Skive by
Det væltede frem med gode ideer, 
da ca. 150 deltagere onsdag den 
3. maj satte sig sammen i grupper 
ved må borde i den store hal A i 
Kulturcenter Limfjord. Formålet 
var at komme med forslag til, 
hvordan vi kan udvikle Skive til en 
by, der er bedre at bo i, arbejde i 
eller blot besøge.

Blandt 14 foreslåede emner 
havde deltagerne tilmeldt sig til 
de ni, hvortaf den største interesse 
samlede sig om ”Det blå og det 
grønne Skive” og om ”Bosæt-
ning i Skive”. Her var AAB godt 
repræsenteret fra både hovedbe-
styrelsen og af forretingsfører Gert 
Holm, som har været med til at 
planlægge konferencen.

Mange af deltagerne meldte sig 
som frivillige til at fortsætte med 
at udvikle og gennemføre deres 
ideer. Godt 50 af dem var samlet 
til det første fælles opfølgende 
møde i Skive Theater tirsdag den 
13. juni. Her orienterede Skive 
Kommunes tekniske direktør, 
Thomas Lindbjerg, om de projek-
ter, der allerede er sat i gang eller 
planlagt, ligesom formanden for 
Spar Vest Fonden, statsaut. revisor 
Niels Trærup, orienterede om mu-
lighederne for at søge støtte fra 
den særdeles velhavende almene 
fond, der er baseret på formuen 
fra den tidligere Skive Sparekasse.


