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På vej mod normale tilstande? 
Afdelingsmøder og generalforsamling er udskudt til efter sommerferien

Af Peter Hadrup, formand for AAB

En dejlig sommer står for døren - flere restriktio-
ner bliver ophævet og mundbindet forsvinder. 
Lad os nu håbe, at det hele fortsat kommer til 
at gå godt, så vi snart nærmer os helt normale 
tilstande. Nogle er klar til at drage sydpå til sol 
og varme - andre bliver hjemme i vort dejlige 

land, hvor vi også håber på sol og varme.
Desværre måtte vi udsætte vores afdelingsmøder og 

generalforsamling, som vi plejer at holde her i foråret, men i 
august og september afholder vi afdelingsmøderne og gene-
ralforsamlingen bliver holdt den 28. september i Kultur-
Center Skive.

Etablering af el-ladestandere?
Hovedbestyrelsen holder hvert år et fællesmøde for afde-
lingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt ansatte, hvor 
administrationen og vi fra bestyrelsen informerer om de nye 
tiltag m.m. som vi arbejder med. Dette møde vil ligeledes 
blive afholdt i sensommeren. 

Som regel har vi et tema, hvor vi inviterer en konsulent 
med, alt afhængig af emnet. Dette års tema bliver meget 
aktuelt, nemlig etablering af el-ladestandere i vores afdelinger. 
Skive-firmaet Pro-Strøm, som vi allerede har haft et møde 
med, vil blive inviteret til at komme for at informere om de 
muligheder vi har.

Byggesager kører som planlagt
Vores nybyggeri af 13 rækkehuse på Gammelgårdsvej kører 
efter planen og forventes klar til indflytning i sommeren 2022.

Udskiftning af samtlige vinduer og terrassedøre på Egeris-
vej, Gammelgårdsvej og Kirke Allé kører også efter planen og 
forventes færdigt i slutningen af dette år.

En større renovering af boligerne på Islandsvej og Finlands-
vej står ligeledes og afventer de sidste møder med afdelings-
bestyrelsen og beboerne, hvilket vil ske efter sommerferien. 
Derefter kan vi komme i gang med renoveringen - ventetiden 
har været meget lang, men nu er der heldigvis lys forude.

I pressen har der været omtalt, at nogle direktører/for-
retningsførere i de almene boligselskaber har en løn, der er 
skyhøj – hos os melder vi hus forbi, da vi aflønner vor forret-
ningsfører langt under dette og til en løn, vi fra bestyrelsens 
side mener afspejler vor størrelse.

Fremtidssikring af boliger i Salling og på Fur
Boligforeningen har i maj og starten af juni været omtalt en 
del i Skive Folkeblad vedrørende vor plan for fremtidssikring 
af vore boliger i Salling og Fur. 

Vi synes, at det fremover vil være mere befordrende, at 
vi har en dialog med politikere og lokalområder på forkant i 
stedet for som nu på bagkant, hvor mange beslutninger er 
taget, tilladelser hjemtaget og planlægningen af de fysiske 
rammer er færdig. Vi har været i dialog med blandt andet by-
rådets landsbyudvalg, hvor vi har opfordret til, at de almene 
boligorganisationer indkaldes efter behov for at drøfte bosæt-
ning i lokalområderne.

Fra boligforeningens side vil vor politik altid være, at vi i 
samarbejde med Skive Kommune vil understøtte bosætnin-
gen i både by og landområder, men det skal ske uden at 
boligforeningens beboere løber en unødig risiko for at skulle 
dække lejetab i boliger, der ikke kan udlejes.

Vi glæder os meget til at se jer igen til vores afdelingsmø-
der og til vores generalforsamling efter sommerferien.

Vi ønsker jer beboere og ansatte en rigtig god sommer.
Peter Hadrup

Forsidefoto: Endelig gang i byggeriet på Gammelgårdsvej

aa
b



3

Juni 2021

Pia er ny social vicevært
Efter knapt fem år som social vicevært 
for de unge, der er bosat i AAB’s 15 
startboliger på Gefionsvej og Huginsvej 
i Skive, afløses Anne Marie Hansen fra 1. 
august på denne post af Pia Thomasen, 
der er bosat i Skive.

Det sker fordi Anne Marie Hansen har 
ønsket at prøve kræfter med opgaven 
som præst i den danske folkekirke.

- Jeg har de seneste år som medar-
bejder i firmaet Mentor2U haft et tæt 
samarbejde med Anne Marie, hvor jeg 
bl.a. løste opgaver for Skive Kommu-
nes Job & Kompetence, fortæller Pia 
Thomasen.

Hun er født i Højslev Kirkeby og op-
rindeligt uddannet social- og sundheds-
assistent, men har gennem årene prøvet 

lidt af hvert, 
bl.a. med 
unge med 
psykisk funk-
tionsnedsæt-
telse, og på 
et afsnit med 
demente.

- Da 
mine egne 
børn var 
små, var jeg 
kommunal 
dagplejer, 
og derefter ansat i et privat hjemme-
plejefirma, der tog sig af de lidt skæve 
eksistenser. Sårbare unge har altid haft 
min interesse, siger Pia Thomasen, der 
glæder sig til sin nye opgave.

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

Afdelingsformand satser på Skive Byråd
For godt et år siden blev 38-årige Stine 
Esther Christensen valgt som formand 
for afdelingsbestyrelsen i AAB’s største 
afdeling i Egeris.

Men ambitionerne rækker længere 
end det. For nylig kunne man nemlig 
læse i Skive Folkeblad, at hun er opstillet 
som den yngste kandidat på Socialde-
mokratiets liste til byrådsvalget i Skive 
Kommune i november.

”Ja, jeg satser på at blive medlem af 
Skive Byråd, hvor jeg mener at der er 
brug for yngre kræfter for at få skabt 
bedre vilkår for børn og unge i kommu-
nen”, fortæller Stine Christensen.

Egentlig var formålet med vores 
besøg hos hende på Egerisvej 21 at lave 
en kort præsentation af hende som nyt 

medlem af boligforeningens beboerblad 
som afløser for Grethe Winther fra Møl-
letoften, der ønskede sig fritaget. 

Stine Christensen bor alene med sine 
to drenge på 12 og 19 år, hvoraf den 
ældste snart rykker til København for at 
læse fysik på universitetet. 

Selv er hun uddannet lærer i Skive og 
har senest indtil december 2020 arbej-
det på Skive College med udsatte unge 
fra jobcenteret. 

Inspireret af et ønske om at bidrage 
til at løse de problemer, hun har oplevet 
hos nogle unge, satser hun nu på en ny 
uddannelse som socialrådgiver sidelø-
bende med det politiske arbejde.

”Der er brug for ændrede vilkår for 
børn og unge, og der er plads til et løft, 

selv om det vil koste penge. For mange 
unge falder ned mellem to stole og har 
brug for et talerør. Dem vil jeg forsøge 
at være i øjenhøjde med”, siger Stine.

Selv har hun boet i alment byggeri 
siden hun var seks år og voksede op i 
Dalgas. I Egeris har hun boet siden 2019

I boligforeningen, hvor Stine Chri-
stensen også overvejer at stille op til 
hovedbestyrelsen til efteråret, vil hun 
arbejde for mere socialt fællesskab og 
trivsel. 

”Jeg går ind for større diversitet - at 
der skal være plads til forskellighed. 
Børn skal have de bedste vilkår for deres 
opvækst mens de bor i afdelingen. Jeg 
kan godt huske, da græsset ikke måtte 
betrædes, siger hun”. 
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Helhedsplan fjerner 42 boliger i Salling og på Fur

Af Jens Utoft

Det lyder voldsomt og har da også i 
bl.a. Selde medført protester fra lokale 
borgere at AAB Boligudlejning nu er 
gået i gang med at gennemføre en 
helhedsplan, der vil medføre 42 færre 
almene boliger i Salling og på Fur.

Planen, som er godkendt af både 
Landsbyggefonden og af Skive Byråd, 
er en følge af, at Skive Kommune ikke 

længere garanterer for huslejen, hvis en 
bolig ikke kan udlejes.

”Det betyder i praksis, at den mang-
lende husleje så skal dækkes af de øvrige 
lejere i boligforeningen”, forklarer AAB’s 
forretningsfører Gert Holm.

Afdelingen har hidtil omfattet i alt 
150 almene boliger, hvoraf 48 er place-
ret i Breum, 33 på Fur, 11 i Durup, 36 i 
Jebjerg, 15 i Selde og 7 i Glyngøre.

Heraf var planen at nedrive de 21, sæl-

ge de 16 og fjerne yderligere 5 i Breum 
ved sammenlægning til større boliger.

Men stærke protester fra Selde har 
medført, at AAB nu har tilbudt private 
at købe boligerne indenfor en frist på 
tre måneder, hvis også Skive Byråd og 
Landsbyggefonden vil godkende det.

Unfair konkurrence
”Når vi vælger at nedrive gode boliger 
i stedet for at sælge dem, er der for at 

undgå unfair konkurrence fra private 
udlejere, der på grund af de særlige 
finansieringsregler for almene boliger vil 
kunne udleje boligerne til en væsentlig 
lavere pris end os”, siger Gert Holm.

Derfor er kravet til boligerne i Selde, 
at de kun sælges til individuelle købere.

Boligerne er allerede ribbet for 
inventar, og oveni prisen skal en køber 
således lægge et større beløb til dette.

De øvrige 16, der er til salg, omfatter 

Den samlede udgift på 29,2 mio. kr. øger ikke den samlede husleje i de tilbage-
værende 108 boliger i Breum, Durup, Jebjerg, Selde, Glyngøre og på Fur.

Ni boliger på Præstemarken i Breum renoveres og lægges sammen til otte.Otte boliger på Sdr. Allé i Breum rives ned og ti lægges sammen til seks.
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4 på Skolevej i Breum, 8 på Tingagervej 
på Fur, og 4 på Nørre Alle i Jebjerg. 

Her er de nuværende lejere beskyt-
tet af lejeloven og kan blive boende så 
længe de ønsker.

Uændret samlet husleje
Selv om de samlede udgifter til gen-
nemførelse af helhedsplanen er ansat til 
knap 29,2 mio. kr., vil den samlede hus-
leje i afdelingen kunne holdes uændret 
på godt 8,1 mio. kr. (2019-priser).

Men da beløbet er fordelt på 42 færre 
lejemål, vil det for den enkelte lejer i 
de istandsatte og større boliger også 
betyde en større husleje.

Af den samlede udgift finansieres 
23,6 mio. kr. med realkreditlån, mens 
Landsbyggefondens fællespulje bidrager 
med 4,2 mio. kr. og boligforeningens 
trækningsrettighed i fonden med 1,4 
mio. kr. 

Skive Kommune stiller 100 % låne-
garanti for realkreditlånene og bidrager 
desuden med 1/5 af kapitaltilførslen på i 
alt 1 mio. kr.

To af de fem boliger på Gl. Floutrupvej i Selde, der efter planen skulle rives ned. Fire af de ti boliger på Bjerregårds Bakke på Fur skal rives ned.

8 af de 23 boliger på Tingagervej på Fur, der ikke hører til plejehjemmet, skal sælges.

Fhv. tømrer Poul Jensen, der fyldte 80 
år den 20. juni, har boet på Fur i 32 år, 
hvoraf de sidste fem på Tingager 3.
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Big Five Skive - fra koldkrigsbunkers til levende fællesskaber! 

Af Jens Utoft

Det startede for nogle år siden med en 
invitation til et møde, der blev kaldt ”Et 
løft til Dalgas”, arrangeret af AAB i sam-
arbejde med beboere og institutioner i 
Dalgas-kvarteret.

Efter nogle år i dvale er der nu sparket 
nyt liv i ønskerne med udarbejdelse af 
projektet ”Big Five Skive”, baseret på 
ombygning og indretning af de fem 
gamle beskyttelsesrum, der gemmer sig 
bag de ni boligblokke på Dalgas Allé 49-
65 (AAB’s afdeling 30).

Projektbeskrivelsen er udarbejdet i 
samarbejde mellem AAB Boligudlejning 
og arkitektfirmaet Gustin Landskab, År-
hus, baseret på de forslag og ønsker, der 
fremkom på et møde i KCL i efteråret, 
og muliggjort af en bevilling fra Skive 
Byråds byudviklingsudvalg på 75.000 kr. 
og et tilsvarende beløb fra AAB.

Projektbeskrivelsen danner grundlag 
for ansøgninger til en række fonde, 
hvoraf SparVest Fonden i Skive allerede 
har bevilget 1 mio. kroner. Også Realda-
nia, Mærsk-fondene og Veluxfonden vil 
modtage ansøgninger om midler til at 
gennemføre projektet.

Samarbejdspartnerne
Ud over AAB Skive er Skive Kommune, 
grundejerforeningen i Egeris og Ådal-

skolen med som deltagere i projektet 
gennem en fælles styregruppe.

Der har været afholdt flere workshops 
med borgerne i området og med elever 
på Krabbesholm Højskoles arkitektur-
linje. Projektet er tegnet med udgangs-
punkt i input fra brugerne fra begge 
sider af Dalgas Allé. Den seneste work-
shop blev holdt  i KCL i august 2020.

Principper for projektet
Omdrejningspunkt for projektet er føl-
gende principper, udarbejdet med bag-
grund i de input  på de workshops, som 
er afholdt med deltagelse af borgerne:
• Mangfoldighed (mødested på tværs 

af alder, kultur og religion)
• Oplevelser i området
• Tryghed – både når det er lyst og 

mørkt
• Åbenhed – alle skal føle sig velkomne
• At området (AAB Afd. 30 og Egeris) 

samles og opleves som en helhed
• Aktivitetsmuligheder
• Socialt samvær og hygge
• Ny og positiv identitet til området
• Trafiksikkerhed
• Stier kan forbinde lokalområdet

Omdannelse af området
”Da området er forholdsvis stort og det 
igennem mange år har ligget på ”bag-
siden” af boligerne, kræver det ganske 

meget at ændre folks opfattelse af ste-
det”, hedder det i oplægget. 

Derfor lyder forslaget på én indgang, 
som giver ekstra meget opmærksomhed 
og sikrer, at man allerede fra Dalgas 
Allé kan se, hvor der sker noget, nemlig 
med   en aktiv portal, der visuelt trækker 
øjet ind på bagsiden, hvor koldkrigsbun-
kerne er.

”Vi bruger altså hele indgangspartiet 
inkl. adgangsvej (der kan stadig køre bi-
ler) og en del af forarealet, hvor der nu 
er græsplæne og lidt spredt ophold.

Missionen er hermed at vende bag-
side til forside – så det er tydeligt at det 
er dér, der sker noget og at man bliver 
budt velkommen”, lyder forslaget.

Fire målgrupper
Projektet har fire overordnede målgrup-
per:
1. Beboerne i AAB Afd. 30, Dalgas Allé
2. Grundejerne i Egeris på den anden 

side af Dalgas Allé
3. Ådalskolen på den anden side af Dal-

gas Allé
4. Alle andre borgere i Skive

AAB Afd. 30, Dalgas Allé omfatter 
172 lejligheder med i alt 277 personer

Ca. 50 % af beboerne er indvandrere 
og efterkommere heraf. Den gennem-
snitlige husstandsindkomst pr. person i 
husstanden er kr. 186.000.

Ca. 50 % af alle beboerne er udenfor 
arbejdsstyrken. 

Grundejerne er børnefamilier og pen-
sionister med middelindkomst. 

Ådalskolen har 261 elever, hvoraf 24 
går i den særlige centerklasse for børn 
med indlæringsvanske-ligheder. 

Derudover er der alle de øvrige 
beboere i området, studerende på Skive 
Campus, foreningerne i området, solda-
ter fra Skive Kaserne m.v. 

I nær fremtid bliver der etableret et 
autismecenter ca. 500 meter fra projekt-
området.

Det arkitektoniske koncept
De eksisterende bunkers i området 
er i meget dårlig stand. Projektet vil 
omforme de fem bunkers på forskel-
lig vis. Nogle bliver åbnet helt, andre 
får ”lyshuller” og gennemsigtige tag, 
mens ”Vores Værksted” skal have en 
”hulestemning”. De fem bunkers bliver 
med hver sit tema ud fra de ønsker, som 
borgerne i området har fremført. 

Området er i dag et grønt, men 
kedeligt buskads. Ved at skabe en ny 
stiforbindelse med oplevelser, er der 
mulighed for at komme mere naturligt 
igennem området end man gør i dag.

Stien kobles på eksisterende stier 
i området, hvilket giver en fantastisk 
mulighed for at udvikle en fælles forbin-

Projekt med fem forslag til ombygning og indretning af beskyttelsesrum skal 
samle beboere og institutioner omkring Dalgas Allé med fælles aktiviteter. 
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delse for kvarteret og området samt at 
påvirke de fysiske rammer for et fremti-
digt socialt fællesskab til gavn for alle.

De fem forslag
Projektbeskrivelsen indeholder følgende 
forslag til indretning og anvendelse af 
de fem beskyttelsesrum:

1. Verdenshaven
Fælleshuset Væksthuset med café og 

planteværksted. Væksthuset rummer en 
samling af  flora fra hele verden, inspire-
ret af de mange kulturer der er repræ-
senteret i boligblokkene. Forpladsen til 
Væksthuset breder sig ud på forsiden af 
boligblokkene, hvor  

Bærfællesskaberne afslutter pladsen 
mod Dalgas Allé. 

Klatreportalen fungerer som blikfang 
fra vejen og er samtidig en attraktion,  
der tiltrækker folk fra hele byen. 

2. Byt og knyt - I Byttecentralen er 
det muligt at aflevere og bytte ting og 
sager. Inspireret af REUSE og bytte-bib-
lioteker, bliver stedet omdrejningspunkt 
for en helt ny bytteøkonomi i Skive. 

Øvrige haver, boldbaner, lege-pladser 
og koldkrigsbunkere bindes sammen 
med en fælles adgangssti, så det er ty-
deligt at man gerne må bruge området.

Der skabes en tryg og sikker forbin-

delse med belysning, oplevelse og en 
opgradering af de grønne arealer. 

Strategien er at lave et markant 
”starttræk”, hvorefter de øvrige pro-
grammer kan udvikle sig over tid og i 
det omfang, der er økonomi til det. 

Det fælleskommunale genbrugs-
selskab Nomi-4S har allerede meldt sig 
som interesseret deltager i dette projekt.

3. Street Koloritten er et hænge-ud 

område med bl.a. kunstspot, skate-
rampe og ophold. Der er særligt fokus 
på rum til de unge piger og koblingen 
mellem kunsten og naturen. 

4. Mødeværket har en naturlig sam-
menhæng med Byttecentralen. Her er 
værktøj og rum til re-parationer af stort 
og småt. Her mødes unge og gamle og 
drager nytte af hinandens erfaring og 
idéer. Her er ligeledes mulighed for at 
mødes ved bordtennisbordet eller på 
basketbanen.  

5. Jorden rundt er en 9-hullers 
minigolfbane, hvor alle generationer 
kan mødes. Banen der bevæger sig ind 
og ud af koldkrigsbunkeren, ud foran 
og op i terrænet bagved. Terræn, tag 
og niveauspring udnyttes til at lave en 
interessant, kunstnerisk udformet bane, 
inspireret af den interkulturelle beboer-
sammensætning i bebyggelsen.

Første projekt er Verdenshaven. Med det-
te særlige punkt kickstartes udviklingen 
- her er en unik mulighed for at skabe klar 
forbindelse med skolen på den modsatte 
side af Dalgas Allé. Verdenshaven består 
af Væksthuset, Klatreportalen og Bærfæl-
lesskaberne.
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Dalgas-kvarteret og Dalgasparken blev bygget på få år

Af fhv. arkivar 
Niels Mortensen

Lige før Anden Ver-
denskrig brød ud i 
1939 begyndte Skive 
Byråd at udarbejde en 
byplan, der skulle sikre, 
at byen fik muligheder 
for at udvikle sig med 

nye boliger, arbejdspladser, offentlige 
faciliteter m.m. 

Pladsen til det fandt byrådet i nabo-
kommunen Skive Landsogn-Resen. 

Syd for Karup Å lå Skive søndre Land-
sogn (der bestod af ejerlavene Glattrup, 
Årbjerg, Gammelgård, Egeris, Bilstrup 
og Svansø). Her var der over 1.000 
hektar jord, og kun 441 beboere i alt, 
så det var lige til at gå til. Byrådet og 
Skive Landsogn-Resen indgik en aftale, 
hvorved det søndre landsogn (og dele 
af Lind-Vinde og Resen) blev indlemmet 
i Skive fra den 1. april 1950. 

På grund af økonomiske vanskelighe-
der i efterkrigsårenes Danmark gik der 
lidt tid, inden Skive Byråd kunne be-
gynde at realisere de store planer. Først 
i 1957 kom man endelig i gang med 
byggeriet på området mellem Brårupvej 
og Sdr. Boulevard, hvor man har beslut-
tet, at det nye Skive skulle ligge. 

Som bekendt rykkede AAB ind her 

som den første bygherre med den første 
blok på Kirke Alle i 1957, men efter en 
stille start gik det hurtigt, og allerede 
omkring 1960 stod det klart, at det ikke 
ville tage 25 år at bebygge området 
mellem de to veje, som man forventede 
i midten af 1950’erne. Ikke engang 10 
år tog det!

Kasernen kræver boliger
I 1962 var dispositionsplanen for bebyg-
gelsen af området mellem Sdr. Boule-
vard og Skive Å (Egeris Nord) færdig. 
Det var i sidste øjeblik, for den første 
virksomhed i området, trykstøberiet 
Metallic, var allerede på vej til Skive. 

I dispositionsplanen blev Dalgas Allé 
anlagt som en parallel-vej til Sdr. Boule-
vard med villaer vest for Dalgas Allé og 
blokbebyggelse øst for vejen. 

Mod Sdr. Boulevard blev der mod 
nord placeret skoler (og Hotel Hilltop), 
et håndværker- og industriområde (H.C. 
Ørstedsvej/Bilstrupvej) og længere mod 
syd idrætsanlæg og Skive-hal, afslut-
tende med et stort industriområde. 

Baggrunden for anlæggelsen af den 
nye, store bydel, som der i realiteten er 
tale om, var dels den store efterspørgsel 
efter byggegrunde til villabyggeri, som 
nok kom bag på planlæggerne, dels et 
opsparet behov for sanering af de dår-
ligste boliger i byen – og dels, at Skive 

i januar 1962 havde fået løfte om at få 
en kaserne til byen i løbet af få år, når 
Nørrejydske Artilleriregiment flyttede fra 
Århus til en nybygget kaserne ved Sdr. 
Boulevard. Det ville kræve mange nye 
boliger – for i 1960’erne eksisterede be-
grebet ”pendling” ikke. Det almindelige 
var stadig, at man boede i forholdsvis 
kort afstand til arbejdspladsen, så derfor 
var det klart allerede i 1962, at der ville 
være stor efterspørgsel på boliger nær 
kasernen. Og der ville blive et stort be-
hov for boliger af alle typer. 

I 1964 tog Skive Byråd det første 
skridt og vedtog at forlænge Egerisvej 
fra Sdr. Boulevard mod vest, og i 1965 
begyndte salget af de første byggegrun-
de. Det gik stærkt – på under et halvt 
år solgte kommunen 71 byggegrunde 
ved Fyrrevænget og Bøgevænget! Det 
første hus stod færdig allerede i efteråret 
1965. Og så gik det ellers slag i slag 
med nye udstykninger, også af private, 
og grundene blev revet væk. 

Boligforeningen bygger og bygger
I 1965 indgik byrådet og Skives to bolig-
foreninger, AAB og Socialt Boligbyggeri, 
en aftale, der omfattede opførelse af i alt 
500 lejligheder i årene 1965-1970!

Det var 100 lejligheder om året – en 
stor mundfuld, og det lykkedes da heller 
ikke at overholde tidsplanen. I 1965 var 

det planen, at det første byggeri skulle 
foregå ved Galgebakken og derefter Ve-
stervang, hvor de to boligselskaber hver 
skulle opføre 120 lejligheder. 

Men planen blev snart ændret, så 
Socialt Boligbyggeri fik Vestervænget for 
sig selv, mens AAB rykkede syd for åen. 

I 1967 fik AAB godkendt det første 
projekt på 90 rækkehuse, der skulle 
opføres ved Fyrrevænget og Granvæn-
get, hvor de fik områdets kommende 
butikscenter som nærmeste nabo. 

Gårdhusene, der var tegnet af arkitekt-
firmaet Peer Hougaard Nielsen, Skive, 
vakte stor interesse. De blev i aviserne be-
skrevet som noget, man aldrig før havde 
set i Skive, men de var forholdsvis dyre 
at leje. Gårdhusene var færdige i 1968-
69, og blandt beboerne var der en del 
fra kasernen og nogle af de unge lærere, 
der flyttede til Skive for at arbejde på det 
nyoprettede gymnasium. 

19 boligblokke på fem år
Da var AAB allerede i gang med næ-
ste byggeprojekt, Dalgasparken. I juni 
1968 blev det beskrevet som omfat-
tende i alt 438 lejligheder i 19 bolig-
blokke, beliggende langs Dalgas Alle, 
som skulle opføres i to etaper. Det gik 
hurtigt med at komme i gang: I okto-
ber 1968 blev de første 12 blokke med 
i alt 144 lejligheder (Dalgas Alle 1-47) 

Etableringen af Skive Kaserne skabte behov for flere almene boliger i Skive
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afsat af landinspektøren. Selve byggeriet 
begyndte i sommeren 1969, og allerede 
et år senere, den 15. juli 1970, kunne 
de første lejere flytte ind. I oktober 1970 
holdt AAB åbent hus i to lejligheder, der 
var møblerede, så kommende beboere 
kunne se, hvordan en moderne lejlighed 
kunne indrettes. Der var kæmpestor 

interesse for boligerne – på de to dage 
kom der 8.000 nysgerrige!

På dette tidspunkt var AAB og arki-
tektfirmaet Hougaard Nielsen allerede i 
fuld gang med at planlægge og tegne 
anden etape af det store byggeprojekt. 
Det var på flere måder et nybrud i Skive. 
Det omfattede ni ”altangangshuse”, 

som de blev kaldt, med tilsammen 172 
lejligheder (Dalgas Alle 49-65). Det 
var ikke helt nyt for AAB at bygge på 
den måde – den første blok på Kirke 
Alle havde samme konstruktion. Hver 
boligblok var på tre beboelseslag over 
en parterre-etage, hvor der var plads til 
bilparkering. Hver blok fik et kollektivt 

areal på 100 kvadratmeter, som kunne 
anvendes til værksteder eller som gæste-
værelser og selskabslokaler. 

...og en daginstitution ind imellem
Omtrent samtidig med tilladelsen til at 
bygge anden etape af blokkene ved Dal-
gas Alle, fik AAB  i maj 1971 tilladelse til 
at bygge en børneinstitution, ligeledes 
tegnet af Hougaard Nielsens Tegnestue, 
ved siden af blokkene. 

Den bestod af tre længehuse med 
vuggestue, børnehave og fritidshjem – 
med hver sin legeplads.

Heller ikke det at bygge en børne-
institution var nyt for AAB, der i 1967 
havde bygget Børnehjælpsdagenes 
Børnedaghjem ved Gammelgårdsvej. 

I 1974 afsluttedes blokbyggeriet ved 
Dalgas Allé. Da var det 30 år siden, AABs 
første byggeri, blok 1 i Ringparken, blev 
taget i brug af det første hold beboere.

På de 30 år havde boligforeningen 
bygget næsten 1.000 boliger, to børne-
institutioner, et halvt butikstorv m.m. 

Færdiggørelsen af blokbyggeriet i 
Dalgasparken kom samtidig til at mar-
kere afslutningen på en epoke med en 
kraftig vækst i boligbyggeriet. 

Oliekrisen bremsede byggeriet – og 
der gik 10 år, før AAB byggede i Skive 
igen – denne gang med gårdhavehu-
sene på Bjarkesvej….    

AAB har sat et afgørende præg på Dalgas-
kvarteret. Billedet her er taget i 1971, hvor 
byggeriet af første etape af Dalgasparken 
var afsluttet, og opførelse af daginstitu-
tionen ved H.C. Ørstedsvej er i gang. I 
forgrunden ses til venstre AAB’s gårdhuse, 
som blev placeret mellem villavejene og tæt 
på Dalgaskvarterets lille butikstorv. 
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Enestående oase letter afslutningen på livet

Af Jens Utoft

De færreste kender dagen, hvor livet er 
slut. Men for de, der har fået konstateret 
en uhelbredelig, livstruende sygdom, er 
Hospice Limfjord i Skive en enestående 
mulighed for at tage en værdig afsked 
med livet i rolige og trygge rammer 
sammen med de nærmeste pårørende. 

”På årsbasis får ca. 250 denne mu-
lighed, men faktisk er der langt flere, 
der ønsker det og har behov”, fortæl-
ler lederen af Hospice Limfjord, Birte 
Markfoged.

Hun har siden 1. december 2006 
haft ansvaret for etablering og drift af 
Hospice Limfjord, der åbnede for de 
første patienter 1. maj 2007. Det er 
smagfuldt indrettet med 12 pladser i de 
bygninger, der tidligere har været en del 
af Regionshospitalet i Skive.   

Hospice Limfjord er en selvejende in-
stitution. Udgifterne til driften betales af 
Region Midtjylland. Opholdet er gratis 
for både patienter og pårørende.

Personalet tæller ca. 40 ansatte med 
meget forskellig baggrund, først og 
fremmest sygeplejersker, men også læ-
ger, psykologer og præster, dog ikke alle 
på fuld tid. Samlet er der ca. 25 årsværk.

Dertil kommer et stort antal frivillige - 
i alt ca. 50 - som bidrager med hjælp til 
praktiske opgaver og underholdning.

Kriterierne for at få en plads
Patienterne henvises fra egen læge eller 
hospitalslæge, og det er patientens sam-
lede livssituation, der ligger til grund for 
den aktuelle indlæggelse på hospice.

Visitationen sker på   grundlag af na-
tio nale kriterier for hospiceområdet: 
• Patienten er uhelbredelig syg

• Helbredende tiltag er ophørt
• Patienten har en terminalbevilling
• Patienten er orienteret om, at be-

handling og pleje har lindrende sigte
• Patienten har behov for den tværfagli-

ge palliative indsats på specialistniveau.
• Patienten skal selv ønske ophold på 

hospice

• Udskrivelse vil finde sted, hvis der 
ikke skønnes at være behov for den 
specialiserede indsats.

Hospice Limfjord er principielt for 
patienter fra hele landet, men de fleste 
kommer fra området inden for en radius 
på 40-50 km. 20-25 % kommer fra Re-
gion Nordjylland, især Thy og Mors.

Behov for dagcenter
”Men vi kunne hjælpe langt flere, hvis vi 
får opfyldt vores ønske om at etablere et 
dagcenter, hvor patienter og deres pårø-
rende kan komme og få hjælp, mens de 
fortsat bor i eget hjem”, fortæller Birte 
Markfoged.

Hun ser gerne at et ambulant tilbud 
kan udvikles i samarbejde med den 
kommunale hjemmepleje med det mål 
at samle mange tilbud på et sted, så folk 
ikke skal køre fra Herodes til Pilatus for 
at få hjælp i en svær situation.

Hun beklager, at mange patienter 
oplever et kort forløb fordi de bliver 
henvist så sent.

”Det er ærgerligt, fordi der er så me-
get vi kan tilbyde patienterne tidligere 
i et sygdomsforløb, så man måske kan 
komme hjem til en hverdag i vante om-
givelser”, siger hun.

I gennemsnit varer et ophold ca. 18 
dage, men for nogle varer opholdet i 
flere måneder. 

De 12 pladser på Hospice Limfjord er langt fra nok til at imødekomme behovet. 
Derfor arbejder bestyrelsen på etablering af et dagcenter.

Lederen af Hospice Limfjord, Birte Markfoged, er uddannet sygeplejeske, suppleret 
med lederuddannelser fra universiteterne i Århus og Aalborg.
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Og hospice er langt fra i alle tilfælde 
en endestation. Faktisk oplever ca. 20 % 
at blive udskrevet til fortsat behandling i 
eget hjem, hvis de ønsker.

Patienter kan udskrives fra hospice til 
eget hjem eller andet, hvis tilstanden 
stabiliseres og den lindrende behand-
ling er velfungerende. Dette vil foregå i 
kontakt med egen læge.

Stor opbakning i støtteforening
Ud over de mange frivillige nyder Ho-
spice Limfjord stor opbakning ca. 1.000 
medlemmer i en støtteforening.

Foreningen giver midler til ekstra ting 
som kurser, foredrag, kunst og andre 
aktiviteter.

Desuden giver støtteforeningen en 
blomst til alle nye beboere.

Genbrugsbutikken i Frederiksgade, 
der drives af støtteforeningen af ca. 30 
frivillige, men har bruge for flere.

Interesserede kan henvende sig til 
støtteforeningens formand Klaus Darling 
på mobil 4015 7633 eller på mail: dar-
ling@dadlnet.dk.

Butikken modtager mange fine ting 
til salg, men har på grund af corona 
været lukket i længere perioder i foråret. 

Flere oplysninger om Hospice Lim-
fjord på https://hospicelimfjord.dk.

67-årige Anne-Mette Damsgaard fra 
Ørum ved Viborg blev indlagt 31. maj 
med en kræft og et amputeret underben.

”Efter fire dage her føler jeg mig 
som et nyt menneske. De ansatte ta- 
ger hånd om en med det samme. Det 
er en stor lettelse for min mand, der 
er 10 år ældre end mig, at han kan 
komme her, som det passer ham.

Jeg har været udskrevet fra syge-
hus to gange, og alternativet nu var 
et plejehjem. Her fungerer det som 
et rekreationsophold med den store 
fordel, at jeg kan tage hjem og vende 
tilbage igen efter behov.

Jeg nyder de dejlige omgivelser og 
at personalet har tid til os, når vi har 
behov for at snakke. Og så får vi rigtig 
dejlig mad i små portioner”, siger 
Anne-Mette, der tidligere selv har 
arbejdet som sosuassistent.

Louisa Madsen, Ringparken, har været 
frivillig siden 2009 efter at hendes 
mand var indlagt og døde i 2008. 

”Jeg arbejder som værtinde, mest 
som køkkentjans. Nogle gange er jeg 
her tre dage om ugen, andre gange i 
er jeg i Spanien i flere måneder. 

Andre ordner blomster, skifter 
bøger, ordner have, eller passer 
torsdagsbar. 

Der er også nogen, der våger, 
nogen der læser op, og nogen, der 
kommer og spiller musik. 

Det er et fantastisk sted, hvor man 
som pårørende kan sænke skuldrene. 
Mange ting gjorde stort indtryk, 
roen, hjælpen og omgangstonen og 
tid til mig. 

Jeg lagde mærke til, at de frivillige 
gav sygeplejerskerne bedre tid til 
det, de er gode til”, siger Louisa.

Sosuassistent Laila Brøns, Sparkær, 
der her ses med patienten Jørgen, har 
været ansat på Hospice siden starten.

”Jeg søgte jobbet fordi jeg altid 
har syntes at arbejde med palliation 
har været livgivende og livsbekræf-
tende pleje og omsorg. Det var mit 
drømmejob. Før den tid var jeg på 
neurologisk på Viborg Sygehus.

Jeg er nu 56 år og vil gerne fort-
sætte, hvis fysikken kan holde til det.  

Det har været spændende at være 
med til at bygge noget nyt op. Jeg 
håber ikke, jeg skal lave andet, før 
jeg går på pension. De frivillige er 
helt uvurderlige for vores arbejde. 

 Vores opgave er pleje, men vi 
bruger meget energi på at inddrage 
de pårørende og på svære samtaler. 
Jeg bliver stadig meget ydmyg over 
de mange livshistorier” siger Laila.

<< Den frivillige

Patienten >>

Medarbejderen

<<
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Fra Mors og fra bøgernes verden til Dalgas Allé

Af Jens Utoft

Efter ca. 30 år i eget hus 
i Nykøbing Mors valgte 
den tidligere afdelings-
leder på Skive Bibliotek, 
Ejvind Mikkelsen og 

hustruen Eva, for tre år siden at sælge 
huset og flytte i en almen bolig på Dal-
gas Allé i Skive.

- Vi boede i et stort hus fra 70erne 
med kælder og udhus, hvor vi kunne 
imødese stigende udgifter og tidsfor-
brug til vedligeholdelse. Vi havde heller 
ikke brug for så meget plads efter at 
begge børn var flyttet hjemmefra, for-
tæller Ejvind Mikkelsen. Han fortsætter: 

- Vi er nok en del af en trend, hvor 
man gør op, hvad man vil bruge sin tid 
på. Derfor satte vi huset til salg i maj 
2017, men der gik ¾ år før der var bid.

På grund af en datter og to børne-
børn i Skive havde parrat forinden meldt 
sig ind i både Bomiva og AAB med 
ønske  om en bolig af en vis størrelse.

- Selv om vi inden flytningen havde 
ryddet en del op, havde vi fortsat 
mange ting, vi gerne ville have plads til, 
fortæller Ejvind Mikkelsen.

Fra 11,1 til 11,2
Da huset var solgt skulle det pludselig 
gå stærkt, så i første omgang blev det 

til tre uger i sommerhus i Vestsalling før 
de fik tilbud fra AAB om at overtage en 
3-værelsers lejlighed på 1. sal i afdeling 
11,1. Lejligheden var OK, men der var 
lidt mere støj end parret var vant til. 
Den blev derfor i november sidste år 
udskiftet med den nuværende lejlighed 
på 3. sal på Dalgas Allé 55. 

- Her er vi faldet godt til og nyder 
den gode udsigt, selv om det på grund 
af corona er begrænset, hvor meget de 
har været i kontakt med de øvrige bebo-
ere i afdelingen. 

- Måske kunne vi på sigt godt tænke 
os et rækkehus, hvor vi kan mærke 
jorden, erkender Ejvind Mikkelsen. Men 
det er herligt ikke at have nogen for-
pligtelser til vedligeholdelse og i stedet 
kunne bruge tiden som man har lyst til.

Hustruen Eva, der også er uddannet 
bibliotekar, gik på efterløn fra sit job 
på Morsø Bibliotek i 2017, mens Ejvind 
forlod sit job på Skive Bibliotek i novem-
ber 2020 efter 27 år som afdelingsleder 
med skiftende funktioner.

Store omvæltninger
Efter at have færdiggjort sin 4-årige ud-
dannelse på Biblioteksskolen i Aalborg i 
1979 viste det sig svært at få arbejde.

- Jeg havde tre foreskellige vikariater  
indtil jeg i maj 1980 begyndte i Ny-
købing. Her var jeg egentlig indstillet 

som nr. 2, men fik alligevel jobbet, da 
vinderen senere trak sig.

Ejvind Mikkelsen husker det som en 
spændende stilling som en af tre yngre 
bibliotekarer, og hvor det første halve år 
gik med flytning til nye lokaler. 

- Dengang havde bibliotekerne et 

oplysningsmonopol, hvor folk ringede 
fra værtshuse for at få afgjort væddemål.

Dengang havde vi kun bøger, og alt 
foregik på papir. I 90erne fik vi så edb, 
hvor alle materialer blev registreret i en 
database med elektronisk registrering af 
ind og udlån. Det var en meget intens 
periode, husker Ejvind Mikkelsen.

Fristet af lederjob i Skive
I efteråret 1993 søgte Skive Bibliotek 
en afdelingsleder, som Ejvind Mikkelsen 
godt kunne se sig selv i. 

- Jeg har nok lidt af  et værkførergen 
og søgte derfor stillingen, som jeg var 
heldig at få. Jeg startede lige efter flyt-
ning fra Vestergade til Asylgade, hvor alt 
var lettere kaotisk, husker han.

Få år senere tog den teknologiske ud-
vikling for alvor fat med tilbud om udlån 
af musik på CD-Rom og adgang til 
internettet, som stort set ingen private 
dengang havde adgang til.

Det var meget travle år, hvor Ejvind 
Mikkelsen også havde ansvar for at få 
oprettet bibliotekets egen hjemmeside.

Så besluttede Skive Byråd at bygge 
et nyt rådhus og i forlængelse af det et 
nyt bibliotek, som stod klar til indvielse 
i september 2007 med deltagelse af 
dronningen. Det var for første gang et 
bibliotek, som var bygget til formålet. 
Indtil da havde vi boet til leje i noget, 

Efter 27 år som afdelingsleder på Skive Bibliotek nyder Ejvind Mikkelsen nu  
tilværelsen med hustruen Eva fra deres store udsigtslejlighed på Dalgas Alle 55.

Selv om Ejvind Mikkelsen fortsat låner 
mange bøger på Skive Bibliotek har han 
og hustruen Eva også selv en større pri-
vat samling.
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som var bygget til andet formål·
- Flytningen var en intens periode og 

en stor udfordring, men det var også 
noget, der kunne samle personalet, selv 
om det var en omvæltning for både os 
og for publikum. Det tog noget tid, før 
vi fik landet os selv. Siden har vi ændret-
biblioteket mange gange, både indret-
ningsmæssigt og fagmæssigt.

Det skyldes først og fremmest, at 
bibliotekets funktion er ændret meget 
undervejs. Men det er stadig dannelse 
og læselyst, det drejer sig om for meget 
forskellige målgrupper, fastslår Ejvind 
Mikkelsen.

En ny hverdagsrytme
Selv om Ejvind Mikkelsen i længere tid 
har set frem til at gå på efterløn, erken-
der han at det har været en mærkelig 
periode med corona, hvor ægteparret 
har skullet finde en ny hverdagsrytme.

- Vi har i den periode stort set kun set 
vores datter og vores to børnebørn,  
som vi henter en gang hver uge efter 
skole, hvor vi så hjælper dem med at 
lave lektier og hygger. De er tvillinger 
og går i 1. klasse på Ådalskolen. 

Dagligt går parret en gåtur af en vis 
længde, og gennem LOF er de med på 
et motionshold, der en gang om ugen  
går tur sammen, hvor de er rundt for at 
se og opleve forskellige steder i byen.

- Vi kan vældig godt lide området her. 
Det ligger centralt og har et fantastisk 
stisystem for både gående og cyklende.

Afskeden med arbejdsmarkedet har 
givet ro i hverdagen og luft til at gøre 
flere forskellige ting. 

Når coronaen på et tidspunkt har 
sluppet sit tag, er forventningen også 
at komme ud at rejse. Foreløbigt er det 
kun blevet til en enkelt tur indenfor lan-
dets grænser, nemlig til Bornholm.

Skønlitteratur og slægtshistorie
Selv om det ikke længere er en del af 
arbejdet, læser Ejvind Mikkelsen fortsat 
mange bøger – i gennemsnit ca. to om 
ugen, mest skønlitteratur. 

- Men jeg er også meget historisk 
interesseret og er blevet en hund efter 
slægtshistorie. Jeg har således brugt 
perioden med corona til at grave mig 
ned i både min fars og min mors slægt 
flere generationer tilbage, og heldigvis 

er de fleste oplysninger nu tilgængelige 
på internettet.

Det synes jeg selv er meget spænden-
de, og jeg har nu rådata på 16 tipolde-
forældre og 32  tip-tip oldeforældre.

Det giver en bedre forsåelse for, hvor 
mange forskellige steder min familie 
kommer fra. En enkelt er fra Sjælland og 
en fra Fyn, mens resten er fra Jylland.

Men for Ejvind Mikkelsen er det ikke 
nok med navne og fødselsdata. Der skal 
også helst være kød på i form af oplys-
ninger om, hvordan de enkelte levede 
deres liv.

- Min oldefar var grønt- og kulhandler 
i Århus, nogle gange begge dele på en 
gang. Den oplysning fandt jeg i flere 
årgange af Århus Vejviser op til 1940.

Indtil videre er Ejvind Mikkelsen ret 
alene i familien om interessen for slægts-
historien.

- Jeg har to søstre, som lytter pænt, 
når jeg fortæller om mine opdagelser, 
men heller ikke mere.

Selv er Ejvind Mikkelsen født i Århus. 
Her boede han indtil han var 10 år, 
hvorefter familien flyttede til Solbjerg.

Det betød at han kom til at gå på 
det helt nye gymnasium i Skanderborg, 
hvor han blev student som 18-årig.

Inden Biblioteksskolen i Aalborg blev 
det til otte måneder som værnepligtig 
hos CF i Thisted.
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Endelig gang i nyt byggeri!

Af Jens Utoft

I starten af april kunne håndværkerne 
omsider gå i gang med at opføre de 13 
nye gårdhavehuse på Gammelgårdsvej 
i Skive, som boligforeningen AAB i flere 
år har ventet på at få godkendt.

De bliver på 105 kvadratmeter med 
hver sin carport og placeres som en 
klynge omkring et grønt område.

Mange har drømt om at få tildelt en 
af de moderne attraktive boliger, som 
kan udlejes for en månedlig husleje på 
godt 7.000 kr. Men de er allerede for-
delt mellem eksisterende lejere hos AAB, 
som har fortrinsret til ledige boliger.

Køkken og stue i et
Husene bliver forsynet med sammen-
hængende køkken og stue, et sovevæ-
relse samt terrasse mod syd.

Husene opføres på det areal, der tid-
ligere husede børnehaven Børnegården, 
der blev tilovers, da Skive Kommune 
lagde den sammen med en anden bør-
nehave, Jættestuerne på Bjarkesvej.

Desuden var der på grunden et par 
gæsteboliger, som havde status som 
almene boliger, og det var dem, det var 
svært at få lov til at rive ned.

- Vi forventer, husene er klar til ind-
flytning i efteråret 2022. Vi har valgt 
at bygge gårdhuse på stedet, fordi der 
er en stor efterspørgsel efter den type 
af boliger, der her kommer til at ligge i 
byen, tæt på indkøbsmuligheder, siger 
AABs forretningsfører Gert Holm.

Lokale håndværkere
Byggeriet er projekteret af det lokale 
arkitektfirma Sig & Meisner. 

AAB valgte at udbyde byggeriet i 
licitation som fagudbud i stedet for to-
talentreprise for at fremme lokale hånd-
værkeres mulighed for at få byggeriet.

Murerarbejdet skal murermester 
Steen Mikkelsen, Hjerk, stå for, tømrer-
arbejdet Thomas Andersen, Skive, el 
Steen K. Pedersen, Skive, og VVS Børge 
Hansen, Nr. Søby.

De kommende beboere har i øvrigt 
i et vist omfang haft mulighed for at 
tilpasse indretningen af deres nye bolig.

Ligeledes har de på forhånd givet 
deres tilladelse til, at der må holdes 
kæledyr i afdelingen. Dette spørgsmål 
afgøres ellers normalt på det første 
afdelingsmøde.

Murermester Steen Mikkelsen pudser sok-
kel på de kommende gårdhavehuse.

13 gårdhavehuse på Gammelgårdsvej ventes klar til 
indflytning i efteråret 2022 – alle er udlejet.
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Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse
• Peter Hadrup, Bjarkesvej, (formand), 
• Jan Sørensen, Dalgas Allé, (næsttormand), 
• Leon Norup, Granvænget, 
• Birgitte Sørensen, Dølbyvej 
• Bjarne Hansen, Islandsvej.

AAB-afdelinger
Skive: Bjarkesvej 6-134
Viceværter: Tonni Skov, tlf. 2710 9110,
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109,
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

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

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

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: 
• Birgitte Sørensen (formand)
• Lisbeth Nielsen

• Robert Feld
Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

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

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

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

Havnevej 19
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

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

Kirke Alle 4A-8D og 10-90, Egerisvej 
9-53 og Gammelgårdsvej 2-11
Afdelingsbestyrelse: 
• Stine Esther Christensen (formand)

• Henning Seindal
• Anni Friis Christensen 
•. Benny Larsen
• Jesper Hørby Jensen
Viceværter: Tonni Skov, tlf. 2710 9110,
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109,
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

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

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

Mølletoften 2-48
Kontaktperson: Grete Winter
Viceværter: Tonni Skov, tlf. 2710 9110,
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109,
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

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

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

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

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

Karsten Justesen, tlf. 2710 9103

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

Stoholm, Bakkevej
Vicevært: kontaktes på tlf. 9752 2733..

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

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

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

Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: 
Marie Dorthea Kirkegaard, 25 (formand)
Lise Rachlitz, 39
Andi Holmfred, 43
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Carsten Friis, tlf. 2710 9118
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.
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Leg med
vand ved
Skive Å
Skive by har her i 
foråret fået endnu 
en attraktion, som 
hurtigt blev taget 
i brug af både 
børn og voksne. 
En vand legeplads 
har set dagens 
lys som led i en 
forskønnelse og 
en række nye 
aktivitetsmulig-
heder som led i 
projekt Big Blue 
Skive, der udføres 
af Skive Kommune 
med støtte fra 
Spar Vest Fonden. 
Vandlegepladsen 
er placeret ud 
mod og til dels 
ude i Skive Å på 
strækningen mel-
lem Søndercentret 
og Engvej. På 
legepladsen er der 
mulighed for at 
pumpe vand op 
og flytte det rundt 
mellem forskellige  
elementer, både 
med en traditio-
nel  håndpumpe 
og med et såkaldt 
Archimedes vand-
hjul, som pumpe-
fabrikken Grund-
fos anvender i sit 
firma-logo. 


