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Stor interesse for nye rækkehuse
To store renoveringsopgaver på vej i afdeling 7 på Egerisvej og Kirke Allé

Af Peter Hadrup, formand for AAB

Kære beboere. Så kom vi endelig i gang 
med at fjerne de bygninger, der tidligere 
husede børnehaven på Gammelgårdsvej, så 
vi til foråret kan begynde at opføre 13 nye 
rækkehuse på grunden. 

Allerede nu har der vist sig en stor inte-
resse for de kommende boliger. 

Snart starter vi med udskiftning af vinduer 
og altandøre I afdeling 7 på Egerisvej. Det er en større reno-
vering til ca. 25 millioner kroner. Denne renovering kommer 
ikke til at koste vores beboere en huslejestigning.

Beboere skal flytte under renovering
Endnu en større renovering venter forude, når de to blokke 
på Kirke Allé skal totalrenoveres indvendigt. Det medfører at 
beboerne, mens renoveringen er i gang, skal genhuses på 
Arvikavej I en kortere periode. 

Denne renovering kommer til at koste de berørte beboere 
en huslejestigning, hvilket blev besluttet på et ekstraordinært 
afdelingsmøde.

Men også vores rækkehuse på Mølletoften har fået udskif-
tet vinduer og døre. Enkelte vinduer er også udskiftet I Møl-
len. Denne renovering har givet en mindre huslejestigning.

Gæsteværelser på Dalgas Allé
De tidligere gæsteværelser på Gammelgårdsvej, som forsvin-
der i forbindelse med nedrivningen af Børnegården, er nu 
flyttet til Dalgas Allé. 

Her er der etableret to helt nye gæsteboliger med egen 
indgang og med fire sovepladser i hver bolig. Lejen er kun 
200 kr. for et døgn, hvilket vist må siges at være billigt.

I vores afdeling på Dølbyvej har vi haft nogle problemer 
med overfladevand på grund de store mængder regn, vi har 
fået her i efteråret. Der arbejdes for tiden med at finde en 
løsning på problemet.

Besparelser ved omlægning af lån
På grund af endnu en rentesænkning har det kunne betale sig 
at omlægge ca. 10 lån med en mindre årlig besparelse.

Det er altid dejligt at spare penge, men mon ikke det snart 
er sidste gang at renten falder.

Vores nye boligminister, Kaare Dybvad, er tiltrådt og har 
heldigvis et større kendskab til den almene boligsektor, som 
vi er en del af. Så vi forventer os meget af den nye boligmini-
ster I fremtiden til gavn og glæde for os der bor I den almene 
sektor.

Bestyrelsen ønsker hermed vores beboere og ansatte en 
rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. P.b.v. Peter Hadrup

aa
b

Renoveringen af Kirke Allé 4-8 bliver så omfattende, at beboerne 
er nødt til midlertidigt at flytte til Dalgaskollegiet på Arvikavej.
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179 lejere får stemmeret i Skive Fjernvarme
Blandt andet foranlediget af en henven-
delse fra Poul Erik Opstrup, Granvænget, 
Skive, har boligforeningens hovedbesty-
relse på sit møde den 4. november 2019 
besluttet, at alle beboere med direkte 
afregning til Skive Fjernvarme fremadret-
tet kan møde op til Skive Fjernvarmes 
generalforsamlinger med stemmeret.

Skive Fjernvarmes vedtægter giver 
boligforeningen mulighed for at give 
beboere, der har direkte afregning 
med Skive Fjernvarme, adgang til Skive 
Fjernvarmes generalforsamling med 
stemmeret.

Boligforeningen har derfor rettet 
henvendelse til jurister ved Boligselska-
bernes Landsforening, der udtaler, at 

det er boligforeningens hovedbestyrel-
se, der har kompetencen til at beslutte, 
om beboere med direkte afregning kan 
møde op.

Emnet var i 2012 med som et forslag 
på dagsordenen i de afdelinger, hvor 
der er beboere med direkte afregning, 
og dengang blev resultatet, at de frem-
mødte beboere ønskede at boligfor-
eningen repræsenterede dem på Skive 
Fjernvarmes generalforsamling.

Fremadrettet har 179 beboere på 
følgende adresser adgang til Skive 
Fjernvarmes generalforsamling med 
stemmeret:
•  Fyrrevænget 1 – 89 og Granvænget 

2 – 90 (afdeling 10 – 90 boliger)

•  Bjarkesvej 6 - 70 og 74 – 134 (afde-
ling 15 – 63 boliger)

•  Egerisvej 45 A – 45 L (afdeling 7 – 10 
boliger)

•  Mølletoften 2 – 16, 24, 30 – 32 og 40 
– 48 (afdeling 23 – 16 boliger)
Beboerne i boligforeningens øvrige 

bebyggelser i Skive by, hvor der udar-
bejdes årligt varmeregnskab til fordeling 
af fjernvarmeudgiften, har ikke mulig-
hed for at deltage i Skive Fjernvarmes 
generalforsamling. 

I disse bebyggelser giver Skive Fjern-
varmes vedtægter boligforeningens 
hovedbestyrelse 1 stemme pr. 950 m² 
opvarmet areal, og boligforeningen 
møder derfor op med 97 stemmer.

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

Byarkivar på pension • Skive Museum havde 31. oktober inviteret kolleger og sam-
arbejdspartnere til en afskedsreception for byens skattede byarkivar, Niels Mortensen, 
som nu er gået på pension. Helsigvis har han lovet fortsat at skrive artikler til aab-Orien-
tering om Skive bys historie - i dette nummer om AAB’s første afdeling, Ringparken.

Nogle AAB-beboere deltog i Skive Fjern-
varmes generalforsamling i foråret 2019. 
Næste gang får 179 lejere stemmeret!
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En 75 årig i sin bedste alder

Af Jens Utoft

Der er sket utroligt meget siden de 
første beboere i 1944 flyttede ind i de 
første to nyopførte boligblokke med 
hver 12 lejligheder i Ringparken i Skive.

Dengang var det noget af det mest 
moderne, man kunne få i Skive, hvor 
der var stor mangel på boliger – men i 
øvrigt også på meget andet, herunder 
byggematerialer.

Derfor var det en noget anden stan-
dard, en den de fleste forventer i dag

Heldigvis er der sket meget siden 
da. Både boligforeningen og skiftende 
afdelingsbestyrelser har gennem årene i 
tæt samarbejde sørget for at få opdate-
ret både standarden og faciliteterne i de 
nu ti boligblokke, der tilsammen udgør 
afdelingen med tilsammen 120 boliger.

Udbredt tilfredshed
”Vi oplever en udbredt tilfredshed 
blandt beboerne med både boligerne 
og med den service, vi modtager fra 
boligforeningen og ikke mindst fra vores 
dygtige vicevært, Bent Jacobsen, lyder 
det samstemmende fra afdelingsforman-
den, elektromekaniker Ole Larsen, og 
medlem af afdelingsbestyrelsen, pedel-
medhjælper og dørmand Peter Paul-
sen, som vi har sat stævne en søndag 
eftermiddag.

De har boet i afdelingen henholdsvis 
fire og to år i denne omgang, for Ole 
Larsen har også boet i afdelingen tidli-
gere sammen med sin daværende kære-
ste, men bor nu alene. Peter Paulsen bor 
her sammen med sin kæreste.

Han har været med i afdelingsbesty-

relsen siden marts, mens Ole Pedersen 
har været med siden han flyttede tilbage 
og har været formand de seneste tre år.

Begge roser AAB for at være imøde-
kommende for afdelingens ønsker om 
fornyelser og forbedringer.

Dem har der været en hel del af 

gennem årene uden at det har betydet 
voldsomme stigninger i huslejen, som 
begge betegner som yderst rimelige.  

Smart fællesvaskeri
Senest har afdelingen fået et nyt og 
moderne fællesvaskeri, som er overtaget 
og drives af et privat firma.

Vaskeriet kan benyttes af alle beboere 
i afdelingen med en nøglebrik, der gør 
det muligt at registrere den enkeltes for-
brug af vaskemaskine og tørretumbler.

Maskinerne kan reserveres via en 
såkaldt app til smartphone eller tablet, 
hvor man også kan følge med i, hvornår 
en vask er færdig.

En vask koster 10 kr., inklusive vaske-
midler, og brug af tørretumbler lidt min-
dre. Begge dele afregnes over huslejen.

Der er tre maskiner til hver 8 kilo tøj 
og en enkelt til 12 kilo. 

”Ganske vist er der mange beboere, 
ligesom jeg selv, har egen vaskemaskine 
i deres lejlighed, men alligevel benytter 
de store maskiner i vaskeriet, når man 
har en større vask, eller som jeg skal 
have vasket arbejdstøj”, fortæller Ole 
Larsen.

Mange forbedringer  
Den helt store omgang fik de 120 lejlig-
heder i afdelingen tilbage i 2008, hvor 
alle ti blokke i afdelingen blev udvidet 

Udbredt tilfredshed blandt beboerne i AAB´s første afdeling, Ringparken, 
der tæller 120 moderniserede boliger af forskellig størrelse.

To medlemmer af afdelingsbestyrelsen i ældste afdeling, Ringparken, t.v. Peter Paulsen 
og th. formanden Ole Larsen på hver sin side af den skulptur, som AAB fik til sit 50 års 
jubilæum. Den stod tidligere foran AAB’s daværende kontor i Søndergade. 
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med hver fire ”tårne”, der gav plads til 
at udvide køkkener og badeværelser.

Det kostede lidt ekstra i husleje, 
men det har andre forbedringer delvis 
kompenseret for – fx hulmursisolering, 
nye fjernvarmevekslere og andre ener-
gibesparende foranstaltninger, der har 
medført en lavere varmeregning.

”Jeg betaler under 5.000 kr. om må-
neden i husleje. Det kan selv enlige i de 
fleste tilfælde godt få råd til at betale”, 
mener Peter Paulsen.

Seneste forbedring er nye døre i ind-
gangspartierne og de nye altaner, som 
har tilført de enkelte boliger et udendørs 
opholdsareal på 6 kvadratmeter. Det har 
været yderst populært. 

Flere børnefamilier
Udskiftningen af beboere i afdelingen 
er ifølge afdelingsformand Ole Larsen 
tæt på det normale – dvs. 10-15 % på 
årsbasis.

”I de senere år har udskiftningen 
betydet, at vi igen har fået flere børne-
familier – mange af dem med en anden 
etnisk baggrund end dansk, men det har 
heldigvis ikke givet anledning til proble-
mer. Det er fortsat et meget fredeligt og 
roligt kvarter”, fastslår Ole Larsen. 

Derfor er der – når vejret ellers tillader 
– atter kommet liv på legepladsen, lige-
som det også har været populært at der 
er opstillet fodboldmål og en trampolin 
på nogle af de mange græsarealer.

Afdelingen rummer boliger med både 
to, tre og fire værelser. Desuden har de 
fleste boliger et tilhørende lofts- eller 
kælderrum - nogle endda begge dele. 

Til afdelingen hører også 12 garager, 
som der er lang venteliste til. Det har 
været drøftet at supplere med carporte, 
men det vil i så fald gå ud over antallet 
af parkeringspladser. 

Mindre fællesskab
Der er ikke ligefrem rift om at blive valgt 
ind i afdelingsbestyrelsen på det årlige 
afdelingsmøde. 

Men det er dog hidtil lykkedes at få 
valgt både fem medlemmer og to sup-
pleanter.

Ud over Ole Larsen og Peter Paulsen 
består den nuværende afdelingsbestyrel-
se af Lene Rasmussen, Lars Vine Thorsen 
og  Daniel Burhøj, som desværre ikke 
havde mulighed for at deltage under 
vores besøg.

Bestyrelsen så gerne at flere beboere 
deltager i fælles sociale aktiviteter og at 
flere tager et kursus i at betjene den nye 
hjertestarter, som er indkøbt for 15.000 
kr. Den har endnu ikke været brugt.

Desværre måtte bestyrelsen aflyse 
en ellers planlagt julefrokost på grund 
af manglende tilslutning. Men i som-
mer var der dog pæn tilslutning til den 
årlige grillfest, ligesom der er rift om at 
afdelingens grillhytte.

Det nye fællesvaskeri serviceres af et 
privat firma og kan mod betaling via 
huslejen benyttes af alle beboere. 

Der er på det seneste kommet flere bør-
nefamilier i Ringparken, og derfor er bl.a. 
legepladsen ofte flittigt benyttet. 

De nye altaner i Ringparken er vældigt populære, da de har udvidet de enkelte boliger 
med et udendørs opholdsareal på 6 kvadratmeter.
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Unge fra Dalgas Allé har fået deres egen klub

Af Jens Utoft

”Klubben er startet for 
at forsøge at imødegå 
og afhjælpe et stigende 
problem med at unge i 
området hang ud og var 
støjende og urolige”.

Sådan fortæller AAB’s forretringsfø-
rer Gert Holm om baggrunden for, at 
boligforeningen i samarbejde med de 
to afdelinger på Dalgas Allé i august 

startede en klub for 13-17 årige. Klub-
ben er indrettet i den tidligere gildesal 
på Dalgas Allé  7.

Og det har virkelig været en succes.
Der har ikke været klager over unge, 

der lavede ballade, siden klubben star-
tede, bekræfter Gert Holm.

Samler 20-30 unge
Tre aftener om ugen, mandag, tirsdag 
og onsdag i tidsrummet 18-21 mødes 
20-30 unge fra kvarteret i klubben for at 
hygge sig sammen, spille computerspil 
med og mod hinanden, eller for at få 
hjælp til at læse lektier.

Vi besøgte klubben en aften i no-
vember, hvor nogle af drengene var 
gang med computerspillet Fortnite, 
andre med FIFA’s Playstation fodboldspil 
på storskærm, mens et par af pigerne 
hyggede sig med brætspillet Kalaha og 
andre ved bordtennisbordet.

Bordfodboldspillet var ikke i brug, 
mens vi var på besøg.

Udstyret til klubben er indkøbt af 
AAB, der indtil videre også betaler løn-
nen til klubbens to ledere.

Det er den 29-årige elektrikerlær-
ling Mohamad Taleb og den 20-årige 
Sebastian Højland, der er lærervikar på 
Skivehus Skole.

Mohamad er født og opvokset i 
Skive, hvor hans forældre bor i AAB’s 
afdeling 11,2 på Dalgas Allé 65. De kom 
til Skive som palæstinensiske flygtninge 
fra Libanon. 

Født og opvokset i Skive
Selv bor Mohamad nu sammen med 
sin kone, Mariam Hassan, og parrets to 
børn på 2 og 3 år, i en AAB-bolig på Fyr-
revænget i Skive. 

”AAB spurgte, om jeg kunne hjælpe 
med at få gjort noget ved den uro og 
utryghed, som nogle beboere i kvarte-
ret oplevede. Det ville jeg selvfølgelig 
gerne, for jeg kender flere af de unge i 
området. Jeg foreslog derfor at oprette 

20-30 unge i alderen 13-17 år hygger sig sammen tre gange om ugen i den 
gamle gildesal på Dalgfas Allé 7, der er indrettet til formålet.

Den ene af klubbens to ledere, Mohamad Taleb får en sludder med to af pigerne i klub-
ben, der her er i gang med brætspillet Kalaha.

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE
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en klub, og det havde folk hos AAB al-
lerede talt med gademedarbejdere hos 
Skive Kommune om” fortæller Moha-
mad.
Sebastian har taget et års orlov efter sin 
studentereksamen fra Skive College og 
forsøger at tjene penge til at rejse, inden 
han skal i gang med at studere.

Hvilket studie, der bliver tale om, har 
han endnu ikke gjort op ned sig selv.

Han har tidligere været vikar på 
Ådalskolens skolefritidsordning og havde 
også søgt om at blive klubmedarbejder 
i Skive Ungdomsskole. Det var herigen-
nem han blev tilbudt det nye job.

Tillidsfuld stemning
Både Sebastian og Mohamad er begej-
strede for den tillidsfulde stemning, det 
er lykkedes at skabe i blandt de unge.

Næsten alle unge i klubben har en 
anden etnisk baggrund end dansk, og 
det er muligvis medvirkende til, at der 
er færre konflikter. 

Man skal overholde nogle regler 
for at komme i klubben. Man må for 
eksempel kun tale dansk i klubben, man 
skal respektere og give plads til alle, og 
man skal hjælpe med at holde lokalerne 
rene.

Hjælp til lektierne kan de unge også 

få af de to medarbejdere i klubben, for  
det er nu engang lidt sjovere at komme 
i skole, hvis man har fået læst lektier.

Selvfølgelig har de unge også mulig-
hed for at få en god snak, hvis nogen af 
dem oplever problemer, fx i forhold til 
skolen eller til kammerater.

Deles om udgifterne
Udgiften til opstart og drift af klubben 
vil blive fordelt mellem de boligafdelin-
ger hvor de unge bor, og af boligfor-
eningen, som betaler hovedparten.

Der har fra enkelte beboere været 
kritik af, at de skal være med til at betale 

for etablering og drift af klubben via 
deres husleje.

”Men udgiften skal opvejes mod, at 
alternativet kunne være problemer med 
genudlejning af boligerne med deraf 
følgende manglende huslejeindtægter, 
som også vil ramme beboerne”, siger 
Gert Holm.

Boligforeningen agter i øvrigt at gå i 
dialog med Skive Kommune med hen-
blik på eventuelt at kunne modtage et 
kommunalt driftstilskud.

Det forventer Gert Holm vil være 
noget lettere nu, hvor klubben har vist 
sig at være en succes. 

Der er rift om de fire computere, hvor der er mulighed for at spille ”Fortnite” mod 
hinanden eller mod andre via internettet. Fortnite er et af verdens mest populære 
computerspil med over 250 mio. registrerede brugere.

Med en Playstation, der er forbundet til en stor tv-skærm er to af de unge her i gang 
med et FIFA-fodboldspil, hvor de er spillere for hver sit hold - i dette tilfældede to 
europæiske topklubber, Barcelona og Paris Saint Germain.
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Ringparken – AAB’s første byggeri fylder 75 år

Af Niels Mortensen

Den 18. september 
1942 samledes en række 
interesserede skibonitter 
på Skive Afholdshotel i 
Torvegade for at diskutere 
oprettelsen af en andels-

boligforening i Skive. 
På mødet blev der nedsat et udvalg 

til at arbejde videre med oprettelsen. På 
et nyt møde den 13. oktober 1942 blev 
foreningen stiftet. Den fik navnet ”Ar-
bejdernes Andelsboligforening, Skive”, 
og 14 tegnede sig som andelshavere. 

På mødet blev det oplyst, at det var 
planen i første omgang at bygge en 
ejendom med 24 lejligheder. 

Den nyvalgte bestyrelse, der fik 
journalist Svend Thomsen, Skive Social-
Demokrat, som formand, indledte straks 
forhandlinger med Skive kommune. 
Forhandlingerne gik godt, og i slutnin-
gen af februar 1943 var byggeprojektet 
på plads. 

Opført langs ”Ringvejen”
Skive Folkeblad skrev den 23. februar 
1943: ”Den andelsboligforening, der i 
efteråret blev stiftet i Skive, er nu ved at 
nærme sig realiteterne. Det vil måske 
ikke vare så længe, inden der bliver 
påbegyndt et større andelsboligbyggeri 

i Skive, et byggeri, der skal fortsættes 
gennem årene og til sidst åbenbare en 
stor moderne ”park”-bebyggelse på 
arealerne mellem Brøndumsgade og 
ringvejen. I første omgang omfatter 
planerne to store husblokke med hver 
12 lejligheder.”

Grunden, som AAB’s første boliger 
skulle opføres på, lå mellem Brøndums-
gade og ”Ringvejen”. ”Ringvejen” blev 
anlagt i slutningen af 1930’erne for at 
aflaste Skives snævre gader for en del 
af trafikken fra Mors og fra Nord- og 
Østsalling mod Vestsalling og Holste-
bro. Ringvejen blev aldrig et vejnavn i 
Skive – den kom til at bestå af gaderne 
Norgårdsvej og Henrik Lundsvej.

Fritliggende boligblokke 
AAB’s første byggeri blev placeret i 
den yderste nordvestlige udkant af 
Skive. Nord for grunden lå der kun 
nogle ganske få huse på Norgårdsvej og 
Feldingvang. Her var der god plads til 
den ”park-bebyggelse”, som AAB ville 
opføre. 

Området skulle bebygges med en 
række fritliggende boligblokke i et grønt 
park-område. Det var en ny måde at 
bygge boliger på i Skive. 

Traditionelt blev etageejendomme 
i Skive placeret i byggelinien ud mod 
gaden, og som regel blev ejendommene 

bygget sammen, så de dannede lukkede 
karreer. 

Det første større brud med denne 
måde at bygge på skete i Skive i slutnin-
gen af 1930’erne med opførelsen af den 
første blok i ”Grønnegården”. Her kom 
de efterhånden fire blokke til at ligge 
frit omgivet af grønne opholdsarealer. 
Beboerne skulle have lys og frisk luft...

Planlagte rækkehuse opgivet
AAB’s arkitekt, H. Toft Hansen, udar-
bejdede en bebyggelsesplan for hele 
området ved ringvejen. Ifølge planen 
skulle der opføres 10 blokke og 21 ræk-
kehuse, der skulle ligge på arealet nord 
for blokkene. Rækkehusene blev dog 
aldrig opført – og grunden ligger nu 
som grønt område mellem blokkene og 
daginstitutionen ”Lærkereden”.

Da placeringen af byggeriet var på 
plads, gik det hurtigt. Skive Byråd solgte 
den 12. april 1943 en grund på 4.500 
kvadratmeter til AAB for tre kroner pr. 
kvadratmeter – og gav AAB forkøbsret til 
resten af området.  

Derefter blev byggeriet udbudt i 
licitation. Det omfattede to tre-etages 
blokke med i alt 24 lejligheder, i den 
ene to værelses lejligheder og i den an-
den 2½ værelses lejligheder. ”Der bliver 
foruden rummelige stuer, køkken, entre, 
W.C. m.m., bekvemmeligheder som 

indbyggede skabe, moderne vaskerian-
læg, kælderrum, udvendig tørreplads 
og legeplads til børnene. Et smukt 
plæneanlæg vil blive anlagt uden om 
blokkene.” – sådan beskrev arkitekt Ove 
Hove, der var bestyrelsesmedlem i AAB, 
den planlagte bebyggelse. 

Også dagligvarebutikker
I forbindelse med en af lejlighederne 
skulle der indrettes en butik. Det var 
nemlig bestyrelsens plan at sikre, at 
beboerne havde let adgang til dagligva-
rebutikker. 

Butikslokalerne blev placeret med ind-
gang i gavlen i de blokke, der vendte ud 
mod Norgårdsvej. Den første butik blev 
indrettet i blok 1 – her åbnede i 1944 et 
brødudsalg og ismejeri.  

Licitationen i april 1943 viste, at de 
to blokke med grund og indretning 
af udenomsarealer kunne opføres for 
tilsammen 340.000 kr. Det betød, at 
huslejen for en to-værelses lejlighed 
kunne beregnes til 600 kr., og for en 2½ 
værelses lejlighed til 700 kr. om året. 

Den 20. september samme år var der 
rejsegilde på de to blokke. På dette tids-
punkt var byggeriet af de to næste blok-
ke allerede godkendt af Skive Byråd og 
indsendt til godkendelse af indenrigsmi-
nisteriet. De to nye blokke var indrettet 
som de første, men en del lejligheder fik 

De første to blokke med 24 boliger kostede 340.000 kr. at opføre. 
Huslejen lød på 600 og 700 kr. – om året!
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et kammer mere af hensyn til børnerige 
familier med større pladsbehov. 

Undgik tyske soldater
De første to blokke stod færdige i april 
1944, og de blev straks taget i brug. 
Skive var netop på dette tidspunkt 
”vært” for flere tusinde tyske soldater, 
og AAB ønskede at undgå, at tyskerne 
overtog de to blokke til kvarter for nogle 
af soldaterne. Den 1. maj 1944 var alle 
24 lejligheder beboet. 

Da var AAB i gang med at opføre de 

næste to blokke. I det fjerde krigsår var 
det svært at skaffe byggematerialer, 
og det var med til at trække byggeriet 
i langdrag. Først den 26. september 
1944 var der rejsegilde på de to blokke. 
Formanden, journalist Svend Thomsen, 
benyttede sin tale til at afsløre, at besty-
relsen havde besluttet at navngive be-
byggelsen ”Ringparken”.  Det blev også 
postadressen – den oprindelige adresse 
var Norgårdsvej 67A-67B og Norgårds-
vej 69A-69B. De høje husnumre skyldes 
sikkert, at der skulle være ledige numre 
til de øvrige blokke og de 21 rækkehuse

Blok 3 og Blok 4 blev taget i brug i 
maj 1945. 1946 var AAB klar til at bygge 

de sidste seks planlagte blokke med i alt 
72 lejligheder. Byggeriet blev påbegyndt 
i 1947, og det stod færdigt i 1949.  

Kendt forfatter blandt beboerne
Hovedparten af de første beboere i 
Ringparken var faglærte arbejdere eller 
arbejdede inden for handel eller kontor. 
– og så flyttede der en forfatterinde ind! 
Hun hed Johanne Buchardt, og hun var i 
1944 en Danmarks kendte forfattere. 

Hun havde udgivet sin første roman i 
1941 og udgav roman nummer tre kort 
tid efter, hun var flyttet ind i Ringpar-
ken. En annonce fra slutningen af 1944 
fortæller, at hendes tre romaner da var 

solgt i 16.000 eksemplarer tilsammen. 
En af hendes romaner var udkommet 

i Holland – og hun havde opnået den 
hæder at få en roman forbudt af den ty-
ske censur. Johanne Buchardt var netop 
i 1944 på toppen af sin karriere og fik 
dette år tildelt kollegernes ærespris for 
sin tredje roman. 

Født på fattiggården
Hun var født i 1903 på fattiggården på 
Resenvej – hun var tredje generation 
på fattiggården – men blev som lille 
sat i pleje hos skrædderfamilien Godsk i 
Vejby. Da hun flyttede ind i Ringparken, 
var det sammen med hendes pleje-
søster, Mariane Godsk. De to havde 
ernæret sig som syersker i Rødding, og 
Johanne Buchardt blev kendt i samtiden 
som ”den unge syerske fra Salling”, der 
blev romanforfatter. I tiden efter ind-
flytningen i Ringparken fik hun udgivet 
yderligere tre romaner. Den sidste ud-
kom i 1948, samme år, som hun døde. 
For 75 år siden var Johanne Buchardt en 
kendt dansk forfatterinde – i dag er hun 
– uretfærdigt – glemt! 

Hendes romaner kan – vist nok – sta-
dig lånes på biblioteket…. 

Ringparken omkring 1950. Forrest ses 
Ringparken 1, som blev taget i brug i 
1944, derefter Ringparken 3 fra 1945 
og Ringparken 5 fra 1949. På grund af 
det forskellige opførelsestidspunkt blev 
Ringparken opdelt i tre afdelinger – de 
er siden lagt sammen til en afdeling. I 
baggrunden til venstre ses et af Socialt 
Boligbyggeris (Bomivas) ældste byggerier, 
”Lyntoget” ved Brøndumsgade. I forgrun-
den ses en mark ved Norgårdsvej – Ring-
parken var stadig tæt på landet i 1950.

Forfatteren Johanne 
Buchardt. Maleri af 

N. Møl gaard Andersen.
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Vigtigt at vi får sorteret affaldetVigtigt at vi får sorteret affaldet

Af Jens Utoft

Det handler ikke kun om klima og miljø, 
men også om økonomi, når affalds-
selskabet Nomi4S I/S vil have os til at 
sortere vores affald bedre.

Som noget nyt har private husstande 
siden september fået to nye affaldsbe-
holdere, der hver er opdelt i to rum.

I den ene, der tømmes hver 6. uge, 
skal man som hidtil lægge papir (aviser 
og reklamer) og som noget nyt nu også 
metal og hård plast.

I den anden beholder, der normalt 
tømmes hver 2. uge, skal man samle 
biologisk affald (madrester) i den ene 
halvdel. Til det formål er der udleveret 
plastposer, som kan lukkes. I det andet 
rum placeres såkaldt restaffald, der bla. 
omfatter blødt plastik.

Glas skal som hidtil afleveres i de con-
tainere, der er opstillet flere steder rundt 
omkring, eller på de to genbrugspladser 
i henholdsvis Kåstrup og på Oddervej i 
Skive. Her kan man så ved samme lej-
lighed medbringe pap og andet affald, 
som ikke må anbringes i nogen af de to 
beholdere.

Fælles for fire kommuner
Nomi4S I/S er fælles for og ejes af de 
fire kommuner Skive, Holstebro, Lem-
vig og Struer med tilsammen 150.000 

indbyggere og ca. 9.000 virksomheder, 
som selskabet indsamler affald fra.

Ud over indsamling af dagrenova-
tion omfatter selskabets aktiviteter I 
Skive Kommune Kåstrup Genbrugs-
plads, genbrugsbutikken og deponi, 
Skive Genbrugsplads på Oddervej, Fur 
Genbrugsplads, samt miljøstationer og 
genbrugsøer hos bl.a. boligforeninger. 

Hvor affald tidligere blev deponeret 
på såkaldte lossepladser, anses affald nu 
i stigende omfang som en ressource, der 
kan udnyttes og allerhelst genanvendes.

 Vi har besøgt hovedsædet for affalds-
håndteringsselskabet i Holstebro.

Her fortæller chefen for borgerrelate-
rede opgaver, Gitte Bak, om baggrun-
den for de nye regler for affaldssortering 
og viser rundt på virksomheden.

Madaffald giver biogas og gødning
Som den første af de fire kommuner 
startede man i Skive i september med 

udskiftning af affaldsbeholdere. 
Herefter skulle man som noget nyt 

samle biologisk affald, herunder madre-
ster i særlige plastposter.

”Vi er kommet vældig godt fra start. 
I de første tre uger blev der indsamlet 
184 tons bioaffald i Skive Kommune”, 
fortæller Gitte Bak.

Nu er også Struer og Lemvig kom-
met med i denne ordning, og som den 
sidste kobles Holstebro Kommune på 
inden jul.

”På årsbasis forventer vi at indsamle 
ca. 12.000 tons bioaffald i de fire kom-
muner,  oplyser Gitte Bak.

I Skive Kommune samles bioaffaldet 
i Kåstrup, hvorfra det køres til et spe-
cielt anlæg i Holsted i Sydjylland, hvor, 
affaldet blendes og tilføres vand efter 
at plastposerne er fjernet. Så bliver det 
til en flydende masse, der sælges til 
biogasanlæg rundt om i landet.

Med de 12.000 tons madaffald kan 
der produceres biogas nok til at op-
varme 500 boliger et helt år, og resterne 
kan bruges som gødning i landbruget.

Hidtil er madaffaldet sammen med en 
stor del af det øvrige affald omdannet 
til el og varme i et stort forbrændings-
anlæg i Holstebro, som Nomi4S i øvrigt 
netop er blevet medejer af.

Men forbrænding af affaldet er en 
dyrere løsning for forbrugerne.

Plast og metal kan genbruges
Tilsvarende skal metal og hård plast nu 
frasorteres i den beholder, der tømmes 
hver 6. uge. 

Den har hidtil kun skullet bruges til 
papir, herunder aviser og blade, men er 
nu opdelt i to rum.

Men hvordan skelner man så mellem 
hård og blød plast?

Hertil  svarer Gitte Bak:
”Blød plast er det, man kan slå en 

knude på. Alt andet skal i beholderen til 
hård plast og metal”. 

Både plast og metal skal nemlig 
kunne genbruges, og det er lidt af en 
udfordring. For plastmaterialer er nem-
lig mange forskellige ting. 

Faktisk findes der omkring 1.400 for-
skellige slags plast, og de kan i de fleste 
tilfælde ikke blandes sammen, hvis de 
skal kunne genanvendes direkte, lige-
som det er et krav, at fx emballage til 
madvarer er gjort rent inden det lægges 
i affaldsbeholderen. Det er i øvrigt også 
det mest hygiejniske!

Hjælp fra robotter
Men hvordan for Nomi4S så sorteret de 
forskellige slags metal og plastic, så de 
kan genbruges?

Det meste klares faktisk helt auto-
matisk, bl.a. med robotter, med en 
påmonteret sugkop. De styres ved hjælp 

Affaldsselskabet Nomi4S vil omdanne madaffald til biogas og til gødning 
i landbruget, mens plast og metal skal genbruges ligesom papir og glas.

Gitte Bak er leder 
af borgerservice 
hos affaldsselskabet 
Nomi4S, som Skive 
Kommune ejer 
sammen med tre 
nabokommuner.
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af kameraer, som via computere er i 
stand til at skelne mellem og sortere 26 
forskellige typer plast.

Metalgenstande af jern frasorteres 
med magneter, mens robotterne også 
tager sig af aluminium.

 Hvad der er tilbage i restaffaldet sor-
teres manuelt af en enkelt medarbejder, 
og det går virkelig hurtigt.

Den del, som ikke kan genbruges, 
sendes som hidtil tilbrænding i det store 
forbrændingsanlæg nord for Holstebro, 
Måbjergværket, som udnytter denne del 
af affaldet til at producere både strøm 
og varme til forbrugerne i Holstebro og 
Struer.

Dette anlæg er Nomi4S og et andet 
affaldsselskab i øvrigt netop blevet med-
ejer af med en andel på hver 4 % som 
led i en langsigtet aftale om at levere 
affald til anlægget.

Samarbejde om genbrug af plast
Nomi4S har for nylig også indgået en 
samarbejdsaftale med de fleste andre af-
faldsselskaber i Jylland og foreløbigt tre 
virksomheder i lokalområdet om gen-
brug af netop plastmaterialer.

Den ene af disse virksomheder er 
Quantafuel i Kåstrup, som vi omtalte i 
sidste nummer af aab-Orientering. 

De to andre er Færch Plast i Holste-

bro, som er en af Europas største pro-
ducenter af emballage til fødevarer, og 
firmaet Plastix i Lemvig, som omdanner 
brugte fiskenet, -trawl og anden hård 
plast til plastråvarer.

I første omgang undersøges hvilke 
mængder, der kan genbruges. Det ven-
tes afklaret i løbet af foråret 2020.

Skal hvile i sig selv
På samme måde som fjernvarmeselska-
ber skal også Nomi4S hvile i sig selv, så 
evt. overskud føres tilbage til kunderne i 
form af lavere tariffer. 

Derfor forsøger de i alt 70 medarbej-
dere i selskabet at nedbringe omkostnin-

gerne, og det kan også øget genbrug 
affaldet medvirke til.

Genbrug er nemlig i de fleste tilfælde 
billigere end at brænde affaldet af.

Nomi4S I/S havde i 2018 en net-
toomsætning på 223,2 mio. kr., hvoraf 
206,4 mio. kr. var omkostninger og 15,9 
mio. kr. var afskrivninger på anlæg.

Selskabet er i øjeblikket i gang med et 
større nybyggeri i Holstebro, bl.a. for at 
få plads til opbevaring af de mange for-
skellige typer affald, der også kommer 
ind fra virksomheder og fra selskabets 
genbrugsstationer i de fire kommuner, 
hvor indbyggerne selv kommer for at 
aflevere forskellige typer affald.

Robotterne kan selv frasortere aluminium fra plastaffaldet, men det sker, at der kom-
mer andet med, og det frasorteres manuelt.

Her ses resultatet af det 
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Hellere sund end syg! 

Af Jens Utoft

Det blev af mange anset for en katastro-
fe, da Viborg Amtsråd i sin tid beslut-
tede at nedlægge de fleste sengeafsnit 
på Skive Sygehus.

Men mange af aktiviteterne fra den-
gang er nu afløst af andre funktioner, 
hvor fokus først og fremmest er forebyg-
gelse af sygdom og fremme af sundhed.

Således er der i dag ca. 260 ansatte i 
de tidligere sygehusbygninger, Heraf er 
lige godt halvdelen ansat i Skive Kom-
munes Sundhedscenter – resten er ansat 
i de funktioner, som fortsat drives af 
Region Midtjylland som en del af Hospi-
talsenhed Midt.

Dertil kommer så også seks private 
lægeklinikker, som drives af praktise-
rende læger og speciallæger, samt dem 
selvejende institution Hospice Limfjord, 
som er indrettet i en særskilt afdeling af 
det tidligere sygehus.

Den vender vi tilbage til i et senere 
nummer af aab-Orientering.

350 besøgende til åbent hus
Den 20. november havde Sundhedshu-
set inviteret til åbent hus for at præsen-
tere de mange tilbud i Skive Sundheds-
center – herunder tilbud fra bl.a. de 
patientforeninger, som Skive Sundheds-
center har et tæt samarbejde med.

Omkring 350 mødte frem for at høre 
om de mange tilbud og for få en rund-
visning i det meste af huset.

”Det er vi rigtig glade for”, fortæller 
Marianne Balsby, der er leder af Sund-
hedscenter Skive.

Som led i arrangementet blev de 
besøgende inviteret til en spændende 
foredrag om at give hjernen bedre ar-
bejdsbetingelser.

Og så blev dagen også benyttet til at 
præsentere Skive Kommunes nye sund-
hedsplan, ”Sammen om Sundhed”.

Det blev markeret med afsløringen 
af et stort vægmaleri af urban artisten 
Richard Holmes med visuelt spot på 
de fire temaer i kommunens nye sund-
hedspolitik: ”På forkant, røgfri fremtid, 
bevæg dig for livet og go’ mad til alle”.

Planen blev introduceret af forman-
den for Skive Byråds Sundheds-, Social- 
og Forebyggelsesudvalg, Niels Ole D. 
Nielsen (A). Han sagde bl.a.:

En fælles opgave
”Sundhed, trivsel og velvære er ikke no-
get, vi som kommune kan give til eller 
pådutte de enkelte borgere.  Sundhed 
vokser i fællesskabet mellem mennesker, 
i mødet med den enkelte borger og 
med afsæt i de meget forskellige behov 
og opfattelser af sundhed forskellige 
mennesker kan have.

 ”Sammen om sundhed” er den over-
skrift, vi i byrådet har valgt at lægge hen 
over hele vores sundhedsfremmende 
indsats, der både foregår her fra Sund-
hedscentret, fra psykiatrien, i forebyg-
gelsen i skoler og dagtilbud og i det 
daglige arbejde med sundhedsfremme i 
ældreplejen og på socialområdet”.

De kommunale tilbud
Skive Kommune har flere forskellige 
afdelinger placeret i Sundhedshuset. 

De omfatter Sundhedscenter Skive, 
som blandt andet tilbyder fysisk og 
mental genoptræning, KRAM-tilbud 
(rådgivning om kost, rygning, alkohol 
og motion) og meget mere. 

Det gælder fx anonym sexologisk råd-
givning, forebyggelse af stress, ensom-
hed, diabetes og rådgivning om mental 
sundhed.

Der er også tilbud om rådgivning til 
demente og deres pårørende.

Kommunens Pleje & Omsorgsaf-
deling, Myndighedsafdeling og Syge-
plejeklinikken har også til huse i Skive 

Skive Sygehus er omdannet til et sundhedshus med tilbud fra Skive Kommune og 
Region Midtjylland, som bl.a skal forebygge sygdomme og fremme sundhed.

Marianne Balsby er 
sundhedscenterchef  
for Skive Kommu-
nes Sundhedscenter

Blandt de mange tilbud i Sundhedshuset 
er en såkaldt priktest, der viser om man 
er allergisk overfor visse stoffer.

Sundheds- social og forebyggelsesudval-
gets formand Niels Ole D. Nielsen ved 
afsløringen af Richard Holmes vægmaleri.
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Sundhedshus. Klinikken tilbyder fx 
sårbehandling og evt. bevilling af og 
hjælp til brug af støttestrømper, hvis det 
skønnes nødvendigt.

Endelig rummer Sundhedshuset også 
den kommunale tandpleje.

Tilbud fra Region Midtjylland
En del af det tidligere Skive Sygehus 
fungerer stadig som en del af Hospitals-
enhed Midt. 

Hospitalsenheden er den næststørste 
af fem hospitalsenheder i Region Midt-
jylland. Enheden blev dannet d. 1. april 
2011 gennem en sammenlægning af 
Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, 
Skive samt Hammel Neurocenter.

Samlet har Hospitalsenhed Midt 

4.300 ansatte årsværk (fordelt på 4.900 
medarbejdere). Årligt behandles mere 
end 372.000 ambulante patienter, og 
der udskrives mere end 45.000 patienter 
efter indlæggelse.

Regionshospitalets væsentligste 
aktiviteter i Skive er fertilitetsklinikken 
(behandling for barnløshed) og neurore-
habilitering, som bl.a. omfatter gen-
optræning for patienter med erhvervet 
hjerneskade. 

Desuden er der flere ambulante funk-
tioner, herunder bl.a. 
• Akutklinikken (lægevagt)
• Røntgen og ultralydscanning
• Blodprøvetagning
• Lungeklinik (astma og allergi)
• Hjerteklinik (hjerteflimmer)

Private lægeklinikker
Ud over Skive Kommunes og Region 
Midtjyllands tilbud rummer Skive Sund-
hedshus også seks private lægeklinikker 
og lægevagten. De fire er speciallæger i 
almen medicin:
• Bent Larsen
• Laursen og Dahl
• Lisbeth Falkenberg
• Dorte Landbo
Desuden er Sundhedshuset hjemsted for 
Danske Lægers Vaccinations Service og 
for Hudklinikken i Skive.

Samarbejde med patientforeninger
Rådgivning fra Sundhedshusets egne 
medarbejdere suppleres med rådgivning 
fra frivillige i flere patientforeninger, 

hvoraf de fleste var repræsenteret med 
en stand ved åbent hus arrangementet. 
Det gjaldt således:
• Søvnapnøforeningen 
• Diabetesforeningen
• Hjerteforeningen
• Lungeforeningen
• Fibromyalgiforeningen
• Gigtforeningen

Dertil kommer samarbejdet med flere 
af de lokale sports- og idrætsforeninger.

”Vi er utroligt glade for dette samar-
bejde, som ligger i forlængelse af den 
rådgivning, der ydes fra vores egne 
medarbejdere”, siger Marianne Balsby.

Du kan læse mere om Sundhedshuset 
på www.skivesundhedshus.dk og på 
Facebook-siden Skive Sundhedshus.

I alt var der omkring 30 stande med tilbud om informationer og test ved åbenthus-
arrangementet i Skive Sundhedshus, som samlede omkring 350 besøgende.

Sundhedshusets kostvejleder, diætist Anja Rathje, tilbyde smagsprøver på nogle af sine 
lækre salater ved åbent hus-arrangementet.
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Af Jens Utoft

Egentlig var det planen at holde mødet 
i den gamle elværksbygning på Brårup-
gade, men med næsten 200 tilmeldte 
var der slet ikke plads.

Derfor blev Skive Kommunes inspi-
rationsmøde om etablering af bofælles-
skaber 13. november flyttet til Sundsø-
resalen i KCL.

Tilsynelandende er der i disse år en 
særlig interesse for seniorbofællesska-
ber, og i Skive har en del nok kastet 
deres øjne på det centralt beliggende 
areal ned mod åen ved det gamle Skive 
Elværk på Brårupvej.

Her har Skive Kommune netop fær-
diggjort en helhedsplan, hvordan hele 
området – inklusive den gamle slagte-
rigrund – gradvist kan udnyttes til nye 
boliger over de næste 20 år.

Men på mødet blev der informeret 
mere bredt om forskellige modeller for 
etablering af bofællesskaber - ikke alene 
for ældre, men i det hele taget.

Modellerne kan også sagtens anven-
des i oplandsbyerne , understregede 
Skive Kommunes tekniske direktør Tho-
mas Lindberg på mødet.

Flere steder rundt om i landet er der 
etableret sådanne bofællesskaber, og 
nogle af eksemplerne blev gennemgået 
på mødet.

Faktisk har vi allerede et par bofælles-
skaber i Skive, nemlig Asgård og Thors-
hammer, og til en vis grad også Bomivas 
afdeling i Sallings Gård, Nordbanevej.

Flere modeller
Flere steder i landet er det almene 
boligforeninger, der står for etablering 
af sådanne bofællesskaber, herunder 
seniorboliger, og det har både AAB og 
Bomiva erklæret sig interesseret i, hvis 
muligheden opstår her i Skive.

Andre steder er det private bygherrer, 
der udbyder et færdigt projekt, hvor folk 
så enten kan leje eller købe en bolig.

Der er også eksempler på pensionssel-
skaber og fonde, der opfører bofælles-
skaber, fx Realdanias byggeri i Ringkø-
bing og OK Fondens byggeri i Horsens.

Endelig er der flere eksempler på folk, 
der selv finder sammen om at udforme 
og opføre et byggeri med ejerboliger og 
fælles faciliteter, som de synes passer til 
netop deres behov.

Kræver grundig forberedelse
Mødet var etableret på initiativ af byråd-
sets byudviklingsudvalg, der ser det som 
sin opgave at skabe udvikling og øget 
bosætning i Skive by.

På mødet anbefalede flere af oplægs-
holderne at forberede sig grundigt, hvis 
man vil etablere bofællesskaber, herun-

Små 200 deltog i informationsmøde i KCL i Skive – 
måske muligheder på elværksgrunden ned mod åen.  

Stor interesse for bofællesskaber

der i videst mulig omfang at inddrage 
de kommende beboere i planlægning 
og udformning af bebyggelsen.

Rudy Madsen, der er administrator i 
foreningen bofællesskab.dk fremlagde 
således en plan med 10 punkter:

1. Snak med andre om ideen
2. Inviter interesserede til et møde

3. Etabler arbejdsgrupper
4. Tag en beslutning
5. Aftale med arkitekt og entreprenør
6. Beregning af økonomi
7. Gennemførelse af byggeriet
8. Tag kontakt til lokalsamfundet
9. Indflytning
10. Etablering af fællesskabet. 

Skive Kommunes helhedsplan for kvarteret omkring det gamle Skive Elværk og det 
tidligere slagteri. Som det ses er Brårupvej her flyttet vest for slagterigrunden.



15

December 2019

15

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 
Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

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

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

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

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

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

Havnevej 19
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

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

Kirke Alle 4A-8D og 10-90, Egerisvej 
9-53 og Gammelgårdsvej 2-11
Afdelingsbestyrelse: 
• Benthe Kristensen (formand)
• Henriette Kristensen 
• Henning Seindal
• Anni Friis Christensen 

• 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
• Martin Soelberg. 
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: 
• Ole Stefan Larsen (formand)
• Lene Rasmussen
• Peter Paulsen
• Lars Vine Thorsen
• Daniel Burhøj
Vicevært: Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107

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

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

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

Stoholm, Bakkevej
Kontaktperson: Mona Kjeldsen
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Skive Ungdomsboliger
Dalgas Kollegiet, Arvikavej
Afdelingsbestyrelse: 
• Tina Thaudal Mortensen, 611, 
• Naja Holmberg, 411
• Daniella Kristensen, 526
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112,
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Carsten Friis, tlf. 2710 9118
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Gefionsvej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Huginsvej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: 
• Andi Holmfred, 43 (formand)
• Klaus Kristensen, 53
• Lasse Nørgaard Villadsen, 61
• Marie Dorthea Kirkegaard, 25
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Carsten Friis, tlf. 2710 9118
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.
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I starten af november gik medarbejdere fra Salling Entreprenørfirma i gang med at fjerne 
den bygning på Gammelgårdsvej i Skive, der fra 1967 og frem til august 2011 husede 
daginstitutionen ”Børnegården”. Bygningerne var opført og ejet af AAB på initiativ af 
Børnehjælpsdagene i Skive, som også i starten stod for driften. Oprindeligt var der både 

vuggestue og børnehave med sammenlagt over 70 børn, men på grund af faldende bør-
netal opsagde Skive Kommune aftalen og lagde den sammen med Jættebo på Bjarkesvej. 
På grund af to gæsteboliger er det først nu lykkedes at få lov til at rydde grunden, hvor 
AAB har en forventning om at få lov til at opføre 12-13 af de populære gårdhavehuse.

Gør plads til nye boliger


