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Overkapacitet af lejeboliger
Uddrag af beretningen på AAB’s generalforsamling 26. maj.

Af Peter Hadrup, formand for AAB

Der er efter boligforeningens opfattelse en min-
dre overkapacitet af lejeboliger i Skive by - både 
almene og private udlejningsboliger. Dog er der 
stor efterspørgsel på tæt-lave udlejningsboliger, 
men boliger i etagebyggeri er derimod præget 
af en aftagende efterspørgsel.

Den generelle tendens er, at genudlejningen af vores 316 
etageboliger på Dalgas Alle altid bliver påvirket i negativ 
retning i de perioder, hvor der er vigende efterspørgsel på 
lejeboliger. Det er især i de røde blokke, vi til tider har større 
udlejningsvanskeligheder, men forhåbentlig bliver situationen 
bedre, når vi får badeværelserne renoveret, så de svarer til 
den standard man kan forvente. 

Både ved de gule og ved de røde blokke er udenoms-
arealerne blevet renoveret. Det er også vigtigt at områderne 
omkring vores boliger er pæne.

Men for at gøre vores boliger mere attraktive har vi iværk-
sat forskellige energibesparende tiltag. Vore boliger er for en 
del år siden blevet gennemgået, og på den baggrund har vi 
gennemført rentable energibesparende tiltag. 

Ligeledes er samtlige vore boliger i dag forsynet med 
individuelle forbrugsmålere for el, vand og varme, således at 
alle beboere afregner dette efter eget forbrug. Dette er dog 
endnu ikke gældende for vores ungdomsboliger.

Dialog med Skive Kommune
For at afdække det eksisterende og fremtidige behov for 
almene boliger er det afgørende, at vi har en tæt dialog med 
Skive Kommune. I udkantsområderne oplever mange bolig-
organisationer udlejningsvanskeligheder og tomme boliger. 
I nogle tilfælde kan nedrivning være den eneste rentable og 

fornuftige løsning. Derfor er vi en vigtig medspiller når der 
planlægges nye boligområder i kommunen.

Den 17. april 2015 var boligorganisationerne til møde 
med Skive Kommune for at drøfte den aktuelle udlejning og 
nybyggeri, samt kommunens planer for nye boligområder. 

Boligorganisationerne fremhævede problemer med udlej-
ningen i oplandet. Fra vores side udtrykte vi endnu engang 
ønske om at komme i gang på Gammelgårdsvej med op-
førelsen af 12 tæt-lave boliger. Vores projekt er klar til gen-
nemførelse. Skive Kommune var umiddelbart positivt stemt, 
og ville tage det med i deres budgetforhandlinger til august/
september 2015. 

Boligforeningen vil naturligvis bakke op om Skive Kom-
munes eventuelle tiltag til udvikling af Skive by og kommune, 
herunder udvikling af eksisterende eller nye boligområder. 
Her tænkes specielt på ådals-projektet, hvor en blanding af 
ejerboliger, private og almene lejeboliger vil give en større 
forskellighed i beboersammensætningen, hvilket i sidste ende 
kommer både kommune og beboere til gavn.

Store besparelser ved udbud af istandsættelser
Vi har netop haft udbudt vores malerarbejde, gulvafslibning 
samt vores rengøring i forbindelse med istandsættelse ved 
fraflytning. Dette udbud har givet besparelser på i alt 30 %.

Også andre boligorganisationer har udbudt deres istand-
sættelsesarbejder, og har som os fået ret store besparelser.

 Mere fra beretningen side 12

Forsiden: Afdelingen på Holstebrovej isoleres og får nye vinduer,  
og beboerne dermed en lavere varmeregning. Mere side 14.
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Med virkning fra 1. juli har Midttrafik 
indstillet kørslen med bybusser i Skive 
by om aftenen.

I stedet tilbydes en såkaldt teletaxa i 
tidsrummeet 18.30 – 22.30 på hverdage 
undtagen lørdag.

Den kører i den sydlige del af byen 
i tidsrummene 18.30 - 19.00, 19.30 - 
20.00, 20.30 - 21.00, 21.30 - 22.00, og 
tilsvarende i den nordlige del af byen 
i tidsrummene 19.00 - 19.30, 20.00 - 
20.30, 21.00 - 21.30, 22.00 - 22.30, 
fremgår det af www.midttrafik.dk.

Teletaxa kører kun hvis, du har bestilt 
senest 2 timer før ønsket afhentning på 
tlf. 8740 8300, og bestillingscentralen 
er kun åben i tidsrummet 08-17.

Du kan bestille kørsel til / fra alle hus-
stande samt Trafikterminalen. Bemærk, 

at det ønskede kørselstidspunkt kan 
forskydes fra - 15 til + 45 minutter.

Bemærk også, at du ikke kan benytte 
klippekort i teletaxa, og at der ikke tilby-
des Teletaxa den 24/12 og 31/12.

Kørslen foregår med taxa, små busser 
og kørestolsvogne. Vogntypen afhæn-
ger af hvor mange andre kunder, der 
skal med på turen. Hvis du skal have en 
barnevogn med, skal du selv medbringe 
en godkendt autostol til barnet.

Du må medbringe små dyr i tasker/
transportkasser, hvis de ikke optager en 
plads i vognen. Service- og førerhund 
medtages.

Det skal du huske ved bestilling
Ved bestilling af teletaxa skal du huske 
at have følgende oplysninger klar:

• Rutenummeret på din teletaxa (400 i 
Skive by)

• Dit telefonnummer
• Nøjagtig start- og slutadresse samt 

kommune
• Tidspunkt for kørsel Skal du være 

fremme til et bestemt tidspunkt, er 
det vigtigt, at du oplyser os om det

• Antal passagerer, eventuelle hjæl-
pemidler, barnevogn (du skal selv 
medbringe autostol til barnet)

• Stamkortnummer, hvis du har buskort

Bybusser i Skive afløses 
om aftenen af teletaxa

Trafikterminal

Område Nord

Område Syd

400  BybusTeletaxa 

   Område Nord / Område Syd - Trafikterminalen

Hvor kører Teletaxaen?

Teletaxaen betjener:
Det skraverede røde område Nord
i tidsrummet: 19.00 - 19.30, 20.00 - 20.30, 
21.00 - 21.30, 22.00 - 22.30
Det skraverede blåområde Syd
i tidsrummet: 18.30 - 19.00, 19.30 - 20.00, 
20.30 - 21.00, 21.30 - 22.00.

Du kan bestille kørsel til / fra alle husstande
samt Trafikterminalen.

For nærmere information om det at køre
med Teletaxa se:
www.midttrafik/flextrafik/teletaxa 
Her kan  du læse om bl.a. pris 
og fast bestilling.

Hvornår kører Teletaxaen

Hverdage undt. lørdage 
18.30 - 22.30

Teletaxa kører kun hvis du har bestilt.
Kørslen bestilles senest 2 timer før 
ønsket afhentning.
Det ønskede kørselstidspunkt kan  
forskydes fra - 15 til + 45 minutter.

Teletaxa bestilles på telefon 8740 8300

Bestillingscentralen er åben 8.00 - 17.00

Bemærk: du kan ikke benytte
klippekort i teletaxa.

Der tilbydes ikke Teletaxa den 24/12 og 31/12

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

I aftentimerne 18-22.30 betjenes den 
nordlige og den sydlige del af Skive by 
skiftevis med teletaxa hver halve time, 
hvis man selv bestiller i forvejen.

Stikkontakter er farlige for de mindste
Et HFI-relæ er ikke nogen garanti for, at der ikke kan ske ulykker med lidt ældre 
elektriske stikkontakter i hjemmet.

Det måtte en familie i en af AAB’s boliger sande, da deres søn på to år i et 
ubevogtet øjeblik fik stukket en strikkepind ind i en stikkontakt, hvor der samti-
digt var tændt for strømmen.

Men nogen egentlig kortslutning var der ikke tale om. Derfor var resultatet, 
at den lille dreng fik så alvorlige forbrændinger, at det var i stand til at udløse 
brandalarmen i hjemmet hos den unge familie.

Problemet kan løses med sikkerhedspropper, som sættes i 
hullerne i stikkontakten. De kan købes i bl.a. byggemarkeder 
og supermarkeder. En lokal elinstallatør anbefaler i øvrigt at 
teste HFI-relæets prøveknap mindst en gang hver måned.
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Alle lokale LO-fagforbund i samme hus

Af Jens Utoft

For fire år siden  i somme-
ren 2011 rykkede samtlige 
fire lokale afdelinger af 
LO-fagforeninger med 
kontor i Skive ind i samme 
bygning, Fagforeninges-

huset, som de i fællesskab havde opført 
på Jægervej 12 i Skive. 

”Forud var gået to års planlægning, 
hvor vi havde set på forskellige mulighe-
der, herunder både eksisterende bygnin-
ger og andre byggegrunde, men endte 
med at købe denne centralt beliggende 
grund, hvor mange af vores medlem-
mer tidligere har arbejdet for Metallic”, 
fortæller formanden for 3F Skive-egnen,  
Gert Ringgaard.

Enestående i Danmark
Der var enighed om, at det nye hus 
skulle være fælles for de LO-fagforbund, 
der fortsat har kontor i Skive, og ejet i 
fællesskab via et fælles ejendomsselskab.

”Og det er faktisk enestående i Dan-
mark”, tilføjer Klaus Dahl Christensen, 
formand for Dansk Metal Midt, der 
dækker Skive og dele af Viborg Kom-
mune. Han så gerne, at ideen om et 
fælles kontor breder sig til andre steder i 
landet, fx også Viborg, hvor Metal Midt 
har eget kontor. 

Ud over Metal og 3F har også FOA og 
HK Midt-Vest kontor i Fagforeningshuset 
- HK dog kun med to ugentlige åbnings-
dage (mandag 9-15 og torsdag 9-17), 
hvor de øvrige har åbent mandag-tirs-
dag 09.00-15.00, torsdag 09.00-17.00 
og fredag 09.00-12.00.

Ud over de fire fagforeninger er 
Fagforeningshuset også hjemsted for Ar-
bejdernes Retshjælp, der har åbent hver 
onsdag 16.30-18.30, og LO Skiveegnen, 

der som paraplyorganisation for LO fag-
foreningerne i Skive Kommune koordi-
nerer LO-fagbevægelsens fælles indsats 
indenfor både det private- og offentlige 
arbejdsmarked med kerneopgaver som 
beskæftigelsespolitik, uddannelse/skole-
kontakt, erhvervspolitik og meget mere.

Stort puslespil
Gert Ringgaard erkender, at det var 
noget af et puslespil at få aftalen om det 

fælles fagforeningshus på plads.  
”Vi kom fra lidt forskellige forhold. 

FOA sad til leje i Slotsgade, HK havde en 
ejerandel i den gamle Gyrobygning og 
skulle flytte fordi de havde  for meget 
plads, Metal havde kontor i et parcelhus 
på H. C. Ørstedsvej, som de selv ejede, 
og vi havde både en ejendom ved Mari-
enlyst og TIB’s (Træindustri-Byg) kontor-
bygning på Fredensgade, hvor AAB nu 
har kontor”, fortæller Gert Ringgaard.

Sidstnævnte kunne HK så rykke ind i 
midlertidigt, da de fik solgt deres andel 
i Gyrobygningen et halvt år før Fagfor-
eningshuset stod klar til indflytning. 

”Der var enighed om, at vi skulle flyt-
te ind samme dag, når byggeriet stod 
færdigt. Derfor var vi nødt til at aftale, 
at vi i fællesskab løftede byrden ved evt. 
dobbelt husleje. Det skete ved, at vores 
fælles ejendomsselskab overtog både 
den nye og de eksisterende ejendomme, 
der ikke var solgt ved indflytningen”, 
siger Gert Ringgaard.

20 mio. kr. for 2.200 kvadratmeter
Det samlede byggeri omfatter ca. 2.200 
kvm. i to etager + halv kælder, der for-
trinsvis anvendes til pulterrum. Det har 
kostet ca. 20 mio. kr., men er ifølge Gert 
Ringgaard på ingen måde  ekstravagant.

Medarbejderne var inddraget i plan-
lægningen af byggeriet. De fleste har 

Fagforeningshuset i Skive er foreløbigt enestående i Danmark. Det rummer mange 
fordele, som andre kunne have glæde af, mener både 3F og Metal. 

Formanden for LO Skive-egnen Poul Jean Hansen (t.v.) og formanden for 3F SKive-
egnen, Gert Ringgaard, er tættere på hinanden i hverdagen i Fagforeningshuset.
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fået opfyldt ønsket om eget kontor, alle 
med dagslys.

”Vi købte grunden af DIFKO, som 
også byggede for SKAT, fik en aftale 
med en entreprenør og hyrede Allan 
Bisgaard, direktør for Tømrernes Byg-
geselskab, TBS, som byggeleder. Det 
gjorde han rigtig godt, for både budget 
og tidsplan blev overholdt”, fortæller 
Gert Ringgaard.

3f sidder på hele den øverste etage, 
mens de øvrige forbund deles om res-
ten. Alle betaler husleje efter en kvad-
ratmeterpris, der er baseret på markeds-
vilkår.

Letter samarbejdet
Den fælles adresse har ifølge Gert Ring-
gaard givet en række fordele.

”Alene det at bo i samme hus øger 
kendskabet til hinanden og dermed mu-

lighederne for samarbejde”, siger han.
De enkelte afdelinger kører naturligvis 

hver deres sagsbehandling, men det er 
lettere at trække på hinandens viden og 
erfaring fordi det er lettere at få kontakt. 

”Vi oplever især fordele ved drøftelser 
med eksterne partnere, hvor vi stikker 
hovederne sammen og drager nytte fra 

hinanden, når vi har fælles interesser”, 
siger Gert Ringgaard.

De fire forbund og LO deles om hu-
sets faciliteter, herunder frokostrum og 
mødelokaler, som Gert Ringgaard dog 
gerne havde set større, selv om de fleste 
møder kan afvikles i huset. 

Men en fælles reception, telefon- og 

it-system har de fire hovedforbund 
endnu ikke kunnet blive enige om.

Huset har også givet mulighed for en 
fælles fysisk fremtræden, fx med de to 
fælles valgmøder, der blev gennemført 
forud for folketingsvalget 18. juni.

”For 3F er udgifter til husleje i det nye 
hus stort set de samme, men vi har fået 
bedre faciliteter. Tidligere var der  flere 
tomandskontorer og alle har nu dags-
lys fordi kontorerne er placeret langs 
ydermurene.

Gert Ringgaard er uddannet land-
brugstekniker. Han var ansat på Vikan 
indtil han i 1991 blev faglig sekretær i 
SiD. Ved dannelsen af 3F 1. januar 2005, 
hvor SiD fusionerede med TIB og KAD 
blev han valgt som afdelingsformand.

Han var et respekteret medlem af 
Skive Byråd fra 1987 til udgangen af 
1997 som repræsentant for SF.

3F Skive-egnen
Ca. 5.300 medlemmer inden for 
industri, transport, bygge- og anlæg, 
landbrug, gartneri, skovbrug, mejeri, 
rengøring, hotel og restauration, 
staten, regionen og kommuner.

Overenskomstdækker arbejdsplad-
ser i Skive Kommune og Fjends.

Formand: Gert Ringgaard

Dansk Metal Midt
Ca. 2800 medlemmer i Skive og 
Viborg (minus Bjerringbro, der er en 
del af Silkeborg-afdelingen). 

Organiserer smede, mekanikere, 
værktøjsmagere og it-supportere.

3 ansatte på kontoret i Skive og 7 i 
alt, heraf en socialrågiver på deltid.

Formand Klaus Dahl Christensen.

HK Midt-Vest
Ca. 22.000 medlemmer I Herning, 
Ikast/Brande, Ringkøbing-Skjern, Hol-
stebro, Struer, Lemvig, Skive, Viborg 
og Morsø  kommuner.

Omfatter HK Handel, HK Stat, HK 
Privat, HK Kommunal og HK Ungdom, 
seniorklubber og brancheklubber.

Formand: Karin Østerby

FOA (Fag og Arbejde)
Ca. 2.000 medlemmer tæller ansatte 
i kommune, region, og stat samt en 
mindre del privat ansatte. Fagområ-
der: Social-Sundhed, Pædagogisk, 
Kost-service og Teknik-Service.

9 ansatte i afdelingen + 3 ansatte i 
a-kassen.

Formand: Rasmus Petersen

Med opførelsen på den tidligere Metallic-
grund ud mod Sdr. Boulevard har Fag-
foreningshuset fået en både central og 
synlig beliggenhed.
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Skive Ådal har plads til begejstring

Af Jens Utoft

Hvad skal der til for at stoppe flugten fra 
landområder til de større byer, som også 
Skive Kommune er ramt af?

Det gav det efterhånden verdensbe-
rømte danske arkitektfirma Bjarke Ingels 
Group et imponerende bud på med 
sin vision, ”Big Blue Skive 2040”, som 
firmaet præsenterede ved et stort arran-
gement i Kulturcenter Limfjord i Skive 
torsdag den 28. maj.

Opgaven er finansieret af Sparvest 
Fonden og er en slags strategiplan, som 
fokuserer på området langs Skive/Karup 
Å fra Sdr. Boulevard til udløbet i Skive 
Fjord og områdene i den inderste del af  
Skive Fjord.

Skive Kommune og private grund-
ejere i området kan frit anvende planen 
som grundlag for den fremtidige ud-
vikling – og den er der rigelig plads til, 
fremgik det af præsentationen.

Planen omfatter et samlet areal på 
73,8, hvor der ifølge firmaet er plads til 
3.000 boliger og 5.000 arbejdspladser 
midt inde i byen og tæt på både åen og 
fjorden. Det er der ikke mange byer, der 
kan konkurrere med.

Det endda uden, at den store grund 
med det nedlagte slagteri er inddraget.

”Vi har valgt at fokusere på de om-
råder, der er attraktive i forhold til den 

overordnede ide om at bo og arbejde 
tæt på åen og vandet”, forklarede Jacob 
Sand, der hos Bjarke Ingels Group har 
været hovedansvarlig for udarbejdelse af 
planen, som en halv snes medarbejdere 
har været involveret i.

Højhuse ved havnen og i ådalen?
Det er tydelig inspiration fra flere af 
firmaets store projekter i både ind- og 
udland, men ifølge Jacob Sand startede 
gruppen med en grundig kortlægning 
og analyse af de lokale forhold.

”Det er vigtigt at være på stedet at 
studere byens historie, da enhver for-
andring skal være forankret i det eksi-
sterende og udspringe af byens DNA”, 
sagde Jacob Sand.

Planen bygger på opdeling af om-
rådet mellem Sdr. Boulevard og Skive 
Fjord i 12 zoner, der bindes sammen af 
stiforbindelser og udvidede vandområ-
der med kanaler og regnvandsbassiner.

De 12 zoner giver plads til følgende:
1. Slynget, varieret boligbebyggelse  i et 

parkområde. (45.500 m2)
2. Rekreativ zone med sportsbane og en 

multifunktionel sportshal (2.700 m2)
3. Parkeringshus med boliger, skole og 

børnehave ovenpå. (25.700 m2).
4. Plantebutikker på toppen af ind-

købcenter og nye butikscenter med 
musikskole på toppen (16.500 m2).

5. Boligbebyggelse i kareer, der åbner 
sig mod åen (35.400 m2)).  

6. Cirkelformede højhuse til boliger med 
skov og BMX-bane (30.750 m2)

7. Terrasselejligheder og ny restaurant 
ved Hotel Skivehus. (22.100 m2)

8. Boligpark med punkthuse og lav, op-
brudt randbebyggelse. (47.500 m2)

9. Green Lab erhvervspark i ombygget 
kraftværk + nye kontorer (77.850 m2)

10. Boligblokke, park og nyt kulturhus i 
det gamle elværk. (11.400 m2) 

11. Kanalhuse, som delvist svæver hen 
over en regnvandskanal. (18.840 m2)

12. Maritim aktivitetszone med sejl-
center, butikker, erhverv, boligtårne 
og husbåde ved eksisterende havn 
(61.000 m2)

Skive Blue House
Hele området bindes i forslaget sammen 
af to vartegn i hver sin ende:
13. Skive Blue House opføres i fjorden 

ved åens udløb som et ikon for byen 
og et samlingspunkt med museum, 
multifunktionssal og restaurant/café.

14. Et udsigtstårn ved åen øst for Sdr. 
Boulevard med anvisninger til Skives 
flora, fauna og historie.

Planen rummer bl.a. også:
1. Udendørs skulpturpark
2. Udendørs fittness faciliteter
3. Picnicplads med grillfaciliteter

4. Udendørs scener til musik og teater
5. Udendørs udstilling af Skives historie
6. Skøjtebane til leg og ishockey
7. Skatepark
8. Fiskebro

I øvrigt foreslår arkitekterne at Viborg-
vej forlægges til et område langs med 
jernbanen, så den rammer Sdr. Boule-
vard ved Banegården.

Begejstring – og skepsis
Ved præsentationen blev planen mødt 
med begejstring af de ca. 500 tilhørere.

”Det er et rigtigt flot arbejde, som nu 
vil indgå i drøftelserne om en revision af 
kommuneplanen”, sagde Skives borg-
mester Peder Chr. Kirkegaard på mødet.

Efterfølgende har der dog – måske 
forventeligt – været flere skeptiske 
røster, som anfører at en realisering vil 
være i strid med planlovgivningen.

Andre anfører, at byggeri i området 
vil kræve store udgifter til pilotering.

Ikke desto mindre var flere af grund-
ejerne i området allerede på mødet 
klar til at drøfte en realisering af dele af 
planen.

”Vi deltager naturligvis gerne med 
udarbejdelse af mere konkrete byg-
geprojekter”, sagde David Zahle, en af 
partnerne i Bjarke Ingels Group, på et 
pressemødet efter præsentationen.

Se mere på www.skive.dk.

Strategiplanen Big Blue Skive 2040 fra arkitektfirmaet Bjarne Ingels Group rummer 
plads til 3.000 nye boliger og 5.000 arbejdsplader – hvis lovgivningen tillader det.
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Sommerliv ved Resen Strand

Af Niels Mortensen, 
Skive Byarkiv

Mon ikke alle 60+’ere, der 
er født i Skive, tydeligt 
husker turen på cykel eller 
til fods ud til Resen Strand 
for at bade en varm 

sommerdag? Og det gennemskårne 
franskbrød med jordbærsyltetøj, der var 
det store slagnummer i badeanstaltens 
kiosk?

I 1934 købte Skive kommune en 
gård ved Resen Strand med henblik at 
anlægge en badeanstalt for kommunens 
indbyggere. Kommunen ejede allerede 
to badehuse, der lå ud for østmolen på 
den daværende Skive Nordhavn, men 
det var ikke et særligt attraktivt sted at 
bade. 

Alt spildevand blev urenset ledt ud i 
Skive Å, og alle slags uhumskheder fra 
kødrester fra byens to slagterier til l… 
drev fra åmundingen op gennem Skive 
Fjord, når vinden var til det, så sund-
hedsmyndighederne var utilfredse med 
badeforholdene ved havnen.

Væk fra forureningen
Ved at flytte badeanstalten til Resen 
Strand kom den længere væk fra det 
forurenede vand, og samtidig var det 
muligt at anlægge den nye badeanstalt 

med badebro m.m. som et arbejdsløs-
hedsprojekt med statsstøtte. Netop her 
i midten af 1930’erne var der stor ar-
bejdsløshed, så muligheden for at skabe 
arbejde var en vigtig begrundelse for at 
gå i gang med projektet. 

I 1935 blev badeanstalten byg-
get. Den bestod af to badehuse med 
garderobe og omklædningsrum, der 
blev bygget en stor badebro med flere 
”bassiner” og vippe til udspring og lavet 
plads til cykelparkering.

Og – der kom ikke bare en badebro, 
der kom to! En halv kilometer længere 
ud ad fjorden anlagde proprietær Laust 
Ladefoged, Marienlyst, i 1934 en bade-
bro ved Marienlyst Strand – eller Resen-
gård Strand, som stranden tidligere blev 
kaldt. Han flyttede en gammel vindmøl-
le til bakken, hvor campingpladsen nu 
ligger, og indrettede den til et konditori. 

Konditoriet lukkede dog allerede i 
1938, og dermed ophørte denne ba-
destrand med at være ”officiel” bade-
strand med badebro, men der var stadig 
mange, der tog derud og badede.

Besværlige adgangsforhold
Bademulighederne ved Resen Strand 
tiltrak fra starten mange mennesker. 

Der boede i midten af 1930’erne 
godt 10.000 indbyggere i Skive, og der 
kunne let være 2-3.000 mennesker ved 

de to badestrande i Resen på varme 
sommersøndage. 

For komme ud til badeanstalten måt-
te man enten køre op ad Skovbakken 
og fortsætte ad en grusvej ud til Kirkevej 
eller køre ud ad Resenvej og dreje ned 
ad Kirkevej. Man kunne ikke komme 
ud til Resen Strand langs stranden. Her 
spærrede Krabbesholm Sanatoriums 
plankeværk og porte for adgangen til 
stranden. Plankeværket skulle forhindre 
uvedkommende i at komme ind på 
sanatoriets grund på grund af faren for 
at blive smittet med tuberkulose. 

I slutningen af 1930’erne ændrede 
man holdning på sanatoriet, og Skive 
kommune indgik en aftale med sanato-
riet om anlæggelse af en strandvej fra 
Krabbesholm Sanatorium langs stran-
den ud til badeanstalten. Aftalen var på 
plads i 1940, men på grund af krigen 
blev Strandvejen først færdig i 1945.

Udlejning af små sommerhusgrunde
I 1935 besluttede Skive Byråd at udleje 
en række grunde på 6 x 6 meter på 
bakken ovenfor badeanstalten til som-
merhuse. 

Proprietær Ladefoged udlejede 
ligeledes sommergrunde langs kysten 
nedenfor Resengård og ud til Marien-
lyst Strand. Der blev i alt opført ca. 90 
sommerhuse i området, og på grund af 

det bakkede terræn fik langt de fleste en 
fantastisk udsigt ud over Skive Fjord.

Grundene blev lejet ud for en billig 
penge til interesserede skibonitter. Vand 
måtte de hente ved en vandhane, og 
elektricitet var der ikke indlagt. 

Mange sommerhuse var selvbyggede, 
nogle gange af genbrugsmaterialer. Det 
betød, at området blev præget af meget 
forskellige huse med en meget varieret 
arkitektur. Det var primitive forhold, 
men ejerne nød at have et sommerhus 
indenfor gå- og cykelafstand, og der var 
mange, der boede i deres lille sommer-
hus hele sommeren.

Sommerhuskoloni ved Lyby Strand
Badeanstalten blev så stor en succes, at 
Skive Byråd i 1946 besluttede at anskaf-
fe en badeanstalt mere! 

Byrådet købte en stor grund ved Lyby 
Strand til badeanstalten, så man kom 
væk fra det forurenede badevand, som 
også Resen Strand ofte plagedes af, når 
vinden var i syd. Der blev aldrig bygget 
badeanstalt ved Lyby Strand, men en 
del af området blev lejet til skibonitter til 
sommerhuse helt ude ved strandkanten.

Badeanstalten ved Resen Strand 
havde sin storhedstid fra midten af 
1930’erne til ca. 1960. I 1960’erne blev 
de såkaldte friluftsbade (med klorvand!) 
det store nummer. I 1967 åbnede Skive 

Badeanstalten og de primitive sommerhuse fra 30’erne måtte senere 
fjernes på grund af fredningsbestemmelser fordi de lå for tæt på kysten.



9

Juni 2015

9

Friluftsbad ved Skyttevej, og derefter 
blev badeanstalten ved Resen Strand 
nedlagt og revet ned. Snart forsvandt 
også badebroen.

Ofre for ny fredningslov
Sommerhusene i området havde en 
fantastisk beliggenhed meget tæt på 
fjorden. Det betød, at de blev ramt af 
fredningslovgivningen. 
I 1937 kom der nemlig en ny frednings-
lov, der indeholdt en bestemmelse om, 
at sommerhuse skulle ligge mindst 100 
meter fra kysten. Det berørte hovedpar-
ten af sommerhusene ved Resen Strand, 

men nogle af sommerhusene var opført, 
før loven blev vedtaget, så de måtte 
blive liggende. 

I 1950’erne gennemgik frednings-
myndighederne sommerhusområderne 
et for et, og i 1957 indgik myndigheder-
ne og Skive Byråd en aftale, der indebar 
at sommerhusene måtte blive liggende 
i 20 år. De skulle fjernes senest i 1977 – 
også de lovlige!

Da de 20 år var gået, prøvede Grund-
ejerforeningen for Resen Strand at få 
beslutningen omgjort, men Skive Byråd 
endte med at fastholde aftalen. 

Lejekontrakterne på sommerhusgrun-
dene blev derfor opsagt, så sommerhu-
sene skulle være fjernet senest i 1980 
– også dem, der lå på Resengård Strand, 
for Skive Byråd havde i mellemtiden 
købt Resengård og Marienlyst af propri-
etær Ladefoged.

I 1980 forsvandt de sidste sommer-
huse – og samtidig forsvandt et helt 
unikt miljø, der havde skabt glæde og 
sundhed for tusindvis af skibonitter! 

Badeliv ved Resen Strand i begyndelsen 
af 1960’erne. 

Skive kommunale Badeanstalt ved Resen 
Strand i begyndelsen af 1940’erne. Over 
badehusene ses Resengård, og langs 
kysten ligger sommerhusene allerede. 
Til venstre ses Strandvejen, der er under 
anlæggelse.
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Behov for socialt sammenhold i boligforeningen

Af Jens Utoft

Hun her boet i afdelingen siden hun var 
6 år, kun afbrudt af et par år, hvor hun 
boede i Brædstrup.

For den nu 32-årige Stine Kaastrup  
Christensen er AAB’s afdeling på Dalgas 
Allé 1-47 i Skive mere end en bolig. Det 
har været en stor del af hendes liv som 
barn, som ung og nu som voksen.

Det har hun været rigtig glad for – 
faktisk så glad, at hun gennem flere år 

har brugt en del af sin sparsomme fritid 
på at styrke fællesskabet og det sociale 
liv blandt beboerne i afdelingen ved at 
arrangere forskellige aktiviteter.

Lærer på Skive Handelsskole
Siden februar i år har hun ellers haft nok 

at se til med sit arbejde. Ved siden af sin 
ansættelse som specialpædagogisk med-
arbejder på Skive Handelsskole, har hun 
sammen med sin mor, Jytte Kaastrup, 
startet forretningen ”Patent” på Thing-
gade i Skive. Her kan finde lidt af hvert, 
bl.a. til boligindretning. 

Foreløbigt er det gået meget godt, 
men endnu giver den ikke det store 
overskud. Af samme grund har Stine 
valgt at flytte sammen med sin mor og 
sønnen Mikkel, som netop er fyldt 6 år. 
Sønnen Kristoffer op 13 år bor sam-
men med sin far. Tidligere har hun selv 
haft to forskellige lejligheder i samme 
afdeling.

Stine er uddannet folkeskolelærer på 
seminariet i Skive med specialpædado-
gik, historie og dansk som liniefag.

På Skive Handelsskole, hvor hun har 
26 timer om ugen på grunduddannel-
sen (HG), er hendes opgave at yde spe-
cialpædagogisk, faglig støtte til elever 
med særlige vanskeligheder, fx ADHD 
og ordblindhed.

”Jeg elsker mit arbejde, hvor jeg hjæl-
per eleverne med at finde strategier for 
at løse deres faglige vanskeligheder. Det 
er ikke min hovedopgave at tilbyde en 
trøstende skulder, men at få dem til at 
lære noget”, siger Stine. 

Hun synes, at eleverne giver hende 
lige så meget, som hun giver dem.

”De lærer også mig noget om livet 
og er med til at gøre en forskel”. 

Opbygning af et fællesskab
Stine Kaastrup Christensen har gennem 
flere år været med til at skabe en række 
aktiviteter i afdelingen. 

32-årige Stine Kaastrup Christensen vil som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen på 
Dalgas Alle 1-47 gerne bidrage til flere fælles beboeraktiviteter.

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE
For et par år siden var Stine Kaastrup CHristensen med i afdelingens legepladsudvalg, 
som bl.a. fik etableret denne bålhytte og en række legeredskaber.
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”Det handler både om, at vi selv må 
gøre noget for, at det skal være et rart 
sted at bo, og at vi har det godt med 
hinanden. Men det handler også om at 
vi skal tale det op i stedet for at tale det 
ned”, siger Stine. 

Det er en kultur, der skal ændres, og 
det gør man ikke fra den ene dag til den 
anden, erkender hun

Indtil videre har hun været med til at 
arrangere loppemarkeder og julemarked 
sammen med sin mor, Jytte Kaastrup, 
men hun har også været med til at lave 
Halloween-fest, en sommerfest (som var 
en kæmpe-succes), en tur til Legoland 
og indkøbsture til Tyskland.

Tidligere har hun også været aktiv i 
det udvalg i afdelingen, der har stået for 
nyindretningen af legepladserne – bl.a. 

bålhytten – i forbindelse med fornyelsen 
af afdelingens udendørs arealer for et 
par år siden.

Ture til Lalandia og til Tyskland
Senest har Stine engageret sig i boligfor-
eningens afdelingbestyrelse, hvor hun 
ved afdelingsmødet i foråret blev valgt 
som afløser for Poul Ingstrup Laustsen. 

”Her vil jeg gerne gøre en indsats for, 
at vi også skal have det sociale med i 
bestyrelsesarbejdet for at skabe noget 
bedre sammenhold. Det håber jeg også 
vil nyde opbakning fra både hovedbe-
styrelsen og de andre afdelinger”, siger 
Stine Kaastrup Christensen.

Hun er allerede i det små på frivillig 
basis engageret i at hjælpe syriske flygt-
ningefamilier i afdelingen med at blive 

integreret. Det er en stor opgave, som 
hun håber at få støtte og opbakning til 
fra både boligforeningen og fra Skive 
Kommune.

I øjeblikket er Stine sammen med 
afdelingsformand Niels Jørgen Andersen 
i gang med at planlægge en tur til Djurs 
SOmmerland for børnefamilier lige efter 
sommerferien, og i november er det 
planen at lave endnu en indkøbstur til 
Tyskland – i begge tilfælde et tilbud, 
der også kommer til at gælde beboere i 
andre af AAB’s afdelinger.

Kom sammen 
på Dalgas Allé
I afdelingen 11,2 på Dalgas Allé vil vi 
forsøge at lave lidt aktiviteter for alle i 
afdelingen.

Der er derfor møde i gildesalen i nr. 
57 den 18. august kl. 14 til ca. 16.15

Der er besøg af Sundhedscenter 
Skive, og vi vil forsøge at lave beboer-
grupper til Petanque, Strikkeklub, Kost 
og rive (lettere renhold af området) 
og evt. andre aktiviteter.

Afdelingen giver en kop kaffe og 
brød.

Venlig hilsen
Jan Engborg Sørensen
afdelingsformand

Til daglig er Stine Kaastrup Christensen 
ansat som lærer i en støttefunktion for 
elever med særlige vanskeligheder op 
Skive Handelsskole - et arbejde, hun er 
meget glad for.
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For mange almene boliger i oplandet

Af Jens Utoft

”Der er efter vores opfattelse en større 
overkapacitet af almene lejeboliger i 
byerne uden for Skive by, og dette har 
stået på en del år”. 

Det fastslog formanden for AAB Bo-
ligudlejning, Peter Hadrup i beretningen 
på foreningens generalforsamling i Kul-
turcenter Limfjord i Skive 26. maj, der 
havde samlet  næsten 140 deltagere. 

Peter Hadrup fortsatte: ”Både vi og 
Bomiva har en del boliger i oplandet, 
men er stort set ikke repræsenteret i de 
samme byer. Der hersker ingen tvivl om 
at der i adskillige byer skal ske en reduk-
tion af udbuddet af de almene boliger, 
men dette skal ske efter en nøje vurde-
ring af forventningerne til den fremtidi-
ge udlejningssituation i de enkelte byer, 
herunder hvordan fremtiden tegner sig 
for udviklingen eller afviklingen af disse, 
og alt dette vil ske i samarbejde med 
Skive Kommune.

Tilbydes til flygtninge
Som bekendt kommer der en del flygt-
ninge til Skive Kommune i den kom-
mende tid og AAB er som andre blevet 
spurgt om hjælpe med ledige boliger. 

”Nogle af vores afdelinger har i 
forvejen en forholdsvis høj andel af 
beboere med anden etnisk baggrund. 

Det har kommunen taget hensyn til og 
en del flygtninge bliver derfor placeret i 
oplandet, hvor kommunen i forvejen rå-
der over en del tomme boliger”, sagde 
Peter Hadrup.

100 ungdomsboliger fjernes
Hvis AAB’s oplæg til en helhedsplan for 
Skive Ungdomsboliger gennemføres, 
vil der ske en reduktion på i alt 100 
ungdomsboliger, hvoraf de 24 ligger på 
Pilevænget og resten på Arvikavej. 

”Vi forventer at bygningerne på Pile-
vænget er revet ned inden nytår, så vi kan 
sælge grunden”, sagde Peter  Hadrup.

Normalt kan kun unge under uddan-
nelse eller unge med et særligt behov 
leje en ungdomsbolig. Derfor vil en 
reduktion på 100 ungdomsboliger som 
regel ikke forbedre udlejningssituationen 
for almindelige lejeboliger. Men en stor 
del af de nuværende beboere er hverken 
unge under uddannelse eller unge med 
et særligt behov. De bor der formentlig 
kun fordi det er forholdsvis billigt. 

”Vi håber, at vi i løbet af 2016/17 kan 
komme i gang med en total renovering 
af ungdomsboligerne på Arvikavej”, 
sagde Peter Hadrup.

Flere renoveringsprojekter
Ud over en større renovering af afdelin-
gen på Holstebrovej (omtalt side 14) er 

en række andre afdelinger i gang med 
lidt mindre projekter.

Mølletoften får ny beklædning på 
deres udhuse, et vedligeholdelsesfrit 
materiale som ligner træ. Kornmagasi-
net har haft nogle større problemer med 
generende lyd mellem lejlighederne. 
Derfor udføres nu en gennemgribende 
lydisolering af samtlige lofter i seks lejlig-
heder. Imens kan beboerne ikke bo i 
lejligheden,men må i stedet midlertidigt 
indlogeret i gildesalen. 

På Dalgas Alle 49 – 65 pågår der 
stadigvæk efterisolering samt ny be-
klædning på indgangsfacaden på 
svalegangene, herunder nye vinduer og 
indgangsdøre samt efterisolering af gav-
lene. Efterisolering af gavlene forventes 
afsluttet inden sommerferien, hvorimod 
den facadebeklædning m.v. først forven-
tes afsluttet sidst på året 2015.

Dalgas Alle 1 – 47 skal formentlig 
gennem en større renovering. Beboerne 
skal behandle forslag om efterisolering 
af gavle og facader samt nye badeværel-
ser m.m. (se mere side 14).

Nye tage på Fyrre- og Granvænget
Gårdhusene på Fyrre- og Granvænget 
skal i 2016 have udskiftet samtlige tage, 
samt isoleret lofterne m.v. Der er derfor 
netop udpeget et byggeudvalg som skal 
bearbejde de forskellige ønsker.

På Bjarkesvej bliver der gennemført 
en renovering af de grønne arealer.

I Stoholm skal udhusene have en ny 
vedligeholdelsesfri beklædning, som 
ligner træ. Samtidig er der åbnet op for 
en renovering af køkken med tilskud fra 
afdelingen på kr. 10.000.

Finlandsvej og Islandsvej afventer 
stadig en endelig beslutning fra byg-
geskadefonden vedrørende en løsning 
på problemerne med facadepudset. 
Det har i den grad trukket ud, men det 

Nødvendigt at reducere antallet, selv om nogle af dem kan anvendes til at huse nye 
grupper af flygtninge, fastslog AAB-formand Peter Hadrup på generalforsamlingen  
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lysner nu. En egentlig gennemførelse 
påtænktes dog først i 2016.

Tilskud til afdelinger
Bestyrelsen velvilligt støtter forskellige 
renoveringer med tilskud og lignende 
fra foreningens egen dispositionsfond i 
det omfang det har været muligt.

Men dispositionsfonden bruges også 
til at støtte uforudsete udgifter, lejetab 
og delvis tab ved fraflytninger. 

”Selvom vi kan fremskrive de be-
villigede tilskud mange år frem, og 
dispositionsfonden tilføres flere midler 
de kommende år, tilstræber vi at have 
ca. 9 mio. kroner til at stå, som loven 
foreskriver, således at beboerne ikke 
skal indbetale til dispositionsfonden”, 
fortalte Peter Hadrup.

Dispositionsfondens midler skaffes via 
de beløb, der fortsat skal betales af le-
jerne, når et lån i en afdeling er udløbet.   

AAB må kun selv beholde 1/3, mens 
resten skal indbetales til Landsbygge-
fonden. AAB så gerne, at det var lige 
omvendt, så der var en del flere midler 
at gøre godt med til kommende renove-
ringer i de enkelte afdelinger. 

Regnskab viste underskud
Forretningsfører Gert Holm gennem-
gik foreningens regnskab, der viste et 
underskud på 535.191 kr. efter samlede 

udgifter på knapt 8,2 mio. kr. Under-
skuddet skyldes hovedagentlig indkøb 
af inventar til de nye kontorlokaler på 
Albert Diges Vej.

Administration af andre boligafdelin-
ger, fortrinsvis lejemål, der tilhører Skive 
Kommune, bidrager godt 500.000 kr. 
– et beløb, AAB risikerer at miste i 2017, 
hvor denne opgave skal sendes i udbud.

AAB administrerer p.t. 1884 lejemål 
for i gennemsnit 3.386 kr. i 2014.

AAB’s dispositionsfond var med 
udgangen af 2014 på godt 8,5 mio. kr. 
efter at der i årets løb var ydet 799.000 
kr. i tilskud til dækning af tab ved ledige 
lejemål, 220.000 til dækning af tab 
ved fraflytninger og 1.063.000 kr. som 
tilskud til nedsættelse af husleje.

Tab ved fraflytninger er i øvrigt mere 
end halveret fra 2013 fra knapt 1,2 mio. 
kr. til ca. 500.000 kr.

Antallet af ledige boliger nåede i for-
året igen over 25, fortrinsvis i oplandet, 
selv om 10 af disse boliger er solgt.

Skive Kommune dækker i de fleste 
tilfælde den manglende husleje, men 
ikke udgifter til lys og varme. 

Dyre istandsættelser ved fraflytning 
Istandsættelser ved fraflytninger har i 
2014 kostet afdelingerne godt 4 mio. kr. 
– en stigning fra 2013 på godt 600.000 
kr. Dertil kommer ca. 3 mio. kr., som de 
fraflyttede lejere har skullet betale. Disse 
opgaver har nu været i udbud, og det 
har vist en besparelse på over 30 %.

Samlet har afdelingerne haft udgif-
ter på 90,8 mio. kr., der bl.a. omfatter 
følgende poster:

Renter og afdrag på lån 37,7 mio.
Ejendomsskat, renovation 5,8 mio.
Løn til viceværter, rengøring 9,1 mio.
Alm. vedligehold 3,6 mio.
Planlagt vedligehold 9,9 mio.

For Skive Ungdomsboliger udgør mang-
lende husleje 1.239.000 kr. og tab ved 
fraflytninger 281.000 kr. begge dele 
dækkes med en garanti fra Landsbyg-
gefonden.

Kampvalg til bestyrelsen
Generalforsamlingen genvalgte forman-
den Peter Hadrup med akklamation 
uden modkandidat.

Til gengæld var der kampvalg om 
de to poster i hovedbestyrelsen, hvor 
Jan Sørensen, Dalgas Allé, og Bjarne 
Hansen, Islandsvej, var på valg. Her blev 
også Niels Jørgen Birkholm Andersen, 
afdelingsformand for Dalgas Allé 1-47 
foreslået, men både Jan Sørensen og 
Bjarne Hansen blev genvalgt.

Genvalgt blev også de to supplean-
ter, Poul Stigaard og Torben Manthai, 
begge Dalgas Allé. 

Under evt. var der en debat om vice-
værternes deltagelse i afdelingsmøder-
ne. Det er noget de enkelte afdelinger 
selv fastsætter.
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Beboerne på Dalgas Alle 1 – 47 var søn-
dag den 14. juni iniviteret til åbent hus i 
tre af afdelingens lejligheder. 

Her har boligforeningen fået lavet 
tre forskellige forslag til renovering af 
badeværelserne forud for, at beboerne 
på et ekstraordinært beboermøde skulle 
tage stilling til et forslag om renovering 
af det nuværende badeværelse og toilet. 

De prøverenoverede badeværelser 
bygger på, at det nuværende toilet 
inddrages som et stort bruserum og 
samtidig lægges sammen med det 
nuværende badeværelse således, at der 

kun bliver et rum. Endvidere er der ned-
hængte lofter med spots, nye gulvklin-
ker og fliser, nyt badeværelsesinventar, 
nyt væghængt toilet, gulvvarme samt 
håndklædetørrer. 

Samtidig med at beboerne skulle 
tage stilling til en eventuel renovering 
af badeværelserne, var der lagt op til at 
beslutte, om de nuværende fællesvas-
ke rier skal nedlægges og at der i stedet 
monteres vaskemaskine og tørretumb-
lere i de enkelte lejligheder.

Afgørelsen forelå endnu ved redaktio-
nens slutning.

Nye badeværelser på Dalgas Alle 1 – 47

Renoveringen af 
afdelingen på 
Holstebrovej
Som det fremgår af forsidebilledet er 
renoveringen af afdelingen på Hol-
stebrovej 54-66 nu kommet i gang.

Renoveringen omfatter opmuring 
af nye facader med isolering, større 
altaner, nye vinduer i boliger og ind-
gangspartier samt nye radiatorer. 

Resultatet af licitationen blev ca. 2 
millioner kr. billigere end forventet, 
så nordsiden får ligeledes ny facade 
med en bedre isolering. 

”Arbejdet medfører en del støj og 
gener for beboerne, men resultatet 
skulle gerne give en øget komfort 
samt tilføre boligerne en øget brugs-
værdi”, sagde AAB’s formand Peter 
Hadrup i sin beretning på forenin-
gens generalforsamling. 

Her rettede han en stor tak til be-
styrelsen og byggeudvalget for deres 
engagement i renoveringen.

Renoveringen pågår forholdsvis 
planmæssigt ved den lille boligblok, 
og der er så småt gjort klar til at på-
begynde på den store boligblok.

De nuværende altaner på den lille 
boligblok er fjernet, og udvidelsen 
af altandækket til brug for en større, 
ny altan er ligeledes færdig. Monte-
ring af de nye vinduer m.v. forventes 
opstartet i uge 25.

Den samlede renovering af begge 
boligblokke på Holstebrovej 54 – 66 
forventes afsluttet ved årsskiftet.

I en af de tre prøveindrettede badeværelser var der også installeret vaskemaskine og 
tørretumbler som alternativ til de nuværende fællesvaskerier.

Billigere istandsæt-
telse ved fraflytning 
Det er absolut en god ting at have 
fokus på priser fra håndværkerne.

Det står klart efter at boligforeningen 
netop har haft udbudt malerarbejde, 
gulvafslibning samt rengøring i forbin-
delse med istandsættelse af boligerne 
ved fraflytning. 

Resultatet er besparelser på i gen-
nemsnit 37 %, hvilket må siges er 
ganske stort. 

Besparelsen kommer i øvrigt både 
boligafdelingen og fraflytteren til gavn.

Elektronisk syn
Inden dette udbud blev foretaget blev 
samtlige boligtyper opmålt og digi-
taliseret. Disse data vil sammen med 
de nye enhedspriser blive anvendt til 
indførelse af elektronisk syn. 

Ved elektronisk syn foregår fraflyt-
ningssynet via en tablet, og når synet 
er færdigt afsendes automatisk en re-
kvisition til de forskellige håndværkere 
med anførelse af, hvad der skal udføres 
i lejligheden. Ligeledes modtager fra-
flytter automatisk en synsrapport.

Indførelse af elektronisk syn vil lette 
boligforeningen rent administrativt, 
idet vi i dag blandt andet udarbejder 
manuelle rekvisitioner samt manuelle 
beregninger af overslag på istandsæt-
telsesudgifter.

Denne lettelse af de administrative 
opgaver vil i stedet blive anvendt på 
andre opgaver ved en kommende 
omfordeling af de personalemæssige 
ressourcer i boligforeningens admini-
stration. GH



15

Juni 2015

15

Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse
Peter Hadrup, Bjarkesvej, (for-
mand),  Jan Sørensen, Dalgas Allé.
(næstformand), Leon Norup, Gran-
vænget, Birgitte Sørensen, Dølby-
vej og Bjarne Hansen, Islandsvej.

AAB-afdelinger

Skive: Bjarkesvej 6-134
Afdelingsbestyrelse: Bente Norup 
(fmd.), Liselotte Skaarup og Åse 
Grau. Vicevært: Jens Aage Gams-
kjær, tlf. 2710 9116 

Dalgas Alle 1-47
Afdelingsbestyrelse: Niels Jørgen 
Andersen (fmd.), Dorte Melgaard, 
og Stine Kaastrup Christensen.
Viceværter: 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113

Dalgas Alle 49-65
Afdelingsbestyrelse: Jan Sørensen 
(fmd.), Ove Pedersen og Niels E. 
Hansen. Viceværter: 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434 
og Brian Olesen, tlf. 2710 9115

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: 
Birgitte Sørensen (fmd.), Natasja 
Skovdahl og Tina Sørensen.
Vicev.: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 - Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: Finn Trustrup 
(fmd.), Leif Andersen, og Ole 
Trustrup. Viceværter: Carsten Friis, 
tlf. 2710 9118 og Martin Boll, tlf. 
3076 5431

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

Gammelgårdsvej 11A-11D
Viceværter: Tonny Skov, tlf. 2710 
9110, Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109 
og Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108.

Havnevej 19: Vicevært: Karsten 
Justesen, tlf. 2710 9103 og Henrik 
Bagger Eriksen, tlf. 2710 9106

Holstebrovej 54-66
Afdelingsbestyrelse: Hans Østerga-
ard Petersen (fmd.), Jens Chris-
tensen og Lis Filtenborg.
Vicev.: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Kirke Alle 4A-8D
Viceværter: Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103 og Henrik B. Eriksen, 
tlf. 2710 9106

Kirke Alle 10-90,  Egerisvej 9-53 
og Gammelgårdsvej 2-10
Afdelingsbestyrelse: Allan Schøning 
Kristensen (fmd.), Ingelise Faursby, 
Gunva Jacobsen, Britta Blaaberg og 
Maria Borggaard.
Viceværter: 
Tonny Skov, tlf. 2710 9110, Lars V. 
Jensen, tlf. 2710 9109
og Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108

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

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

Mølletoften 2-48
Afdelingsbestyrelse: Karl Johan 
Thomsen (fmd.), Hanne Strøm 
Nielsen og Bodil S. Jensen. 
Vicevært: Jens Aage Gams kjær, tlf. 
2710 9116

Plejecenter Gammelgård
Vicevært: Jørgen V. Kristensen,  
tlf. 2710 9117.

Ringparken 1-10
Afdelingsbestyrelse: Karsten Nyby 
(fmd.), Jane Nyby, Ruth Jensen, 
Michael Ushus og Carsten Madsen.
Vicevært.: 
Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107

Vestergade 9+11
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105
 
Breum og Lyby: 
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen , 
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103 

Durup: Toustrupvej 33A-33K
Glyngøre: Durupvej 35A-35G  
Vicev.: Carsten Friis tlf. 2710 9118 
og Martin Boll, tlf. 3076 5431

Fur: Tingagervej 1-40 og Bjerre-
gårdsbakke 1-5.  
Vicev.: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 
og Martin Boll, tlf. 3076 5431

Hald: Ørslevklostervej 127-129 
og Bådsgårdsvej 10A-10E:
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, 
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103

Højslev K: Lundøvej 88-90
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, 
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103

Jebjerg: Viceværter: Karsten 
Justesen, tlf. 2710 9103 og Henrik 
Bagger Eriksen, tlf. 2710 9106

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

Stoholm, Bakkevej
Afdelingsbestyrelse: Børge Schrø-
der (fmd.), Harald Kjeldsen og 
Mette Gjødvad Klinge.
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen,
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103

Skive Ungdomsboliger
Viceværter: Jens Kr. Dam Pedersen, 
tlf. 3076 5435 og Allan Svane tlf. 
2710 9111

Dalgas Kollegiet, Arvikavej
Afdelingsbestyrelse: Danni Poulsen, 
722, Haukar Hugo Nader, 503 og 
Naja Holmberg, 603.
 
Kastanievænget
Mathias H. Albertsen, 27 (for-
mand), Bente Irene Kristensen, 45, 
Malene Kirkegaard, 65, Camilla 
Jehg, 17, og Mai Pedersen, 19.

Huginsvej
Kim Ringgaard, 89 C (fmd.), Emma 
Marie Søgaard Jensen, 81 H, Frits 
Nielsen, 89 B, Martin Stouby, 83 G
 
Gefionsvej
Mai Søndergaard Pedersen, 81 
(fmd.), Emil Vang, 79, Mette Bak 
Hansen, 45, Nanna Dejlov Hallum, 
63 og Henriette Pedersen, 117.

Bebyggelser ejet af 
Skive Kommune 
Breumgaard Plejecenter, Sdr. Allé 
Vicevært: Viktor Laursen,  
tlf. 2056 5713 

Frejasvej 34-46, Gefionsvej 19-
35, Hjaltesvej 3 A, 3 B og 5 B og 
Parcelvej 9-40: Vicevært: Troels 
Brøndum, tlf. 3076 5432

Jebjerg Ældrecenter, Baldersvej 
1-12, Frejasvej 1-12, Odinsvej 1-5
Thorsvej 1-12, Vicevært: Per Peder-
sen, tlf. 2524 7111 
 
Selde Ældrecenter, Floutrupvej 
9A-9N: Vicevært: Per Pedersen,  
tlf. 2524 7111
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Giv mig en 
hest, mor!
Ja, de er bestemt nuttede, de 
små shetlandsponyer – ikke 
mindst de små føl, som hurtigt 
stjal opmærksomheden hos 
ikke mindst pigerne, da Land-
boungdom og 4H i Viborg Amt 
lørdag den 13. juni samlede 
godt 3.000 besøgende til det 
årlige Farmshow på Dyrskue-
pladsen i Skive.
Det er traditionelt stedet, hvor 
især landmænd mødes – bl.a. 
for at dyste om, hvem der 
kan mønstre de flotteste dyr 
som resultat af deres avlsar-
bejde. Det gælder stadig for 
kvægavlerne, især mælkepro-
ducenterne, hvorimod den 
største gruppe af dyr, svinene, 
i mange år har været helt fra-
værende på grund af risikoen 
for at sprede sygdomme. Får 
og geder er fortsat repræsen-
teret, omend i mindre omfang.
Til gengæld er Farmshow nu 
blevet et mødested for et sti-
gende antal af både heste- og 
ponyavlere. Det er også her, 
man møder den største inte-
resse udenfor landbruget, hvor 
hestene for mange år siden 
blev erstattet af stadigt større 
traktorer som trækkraft og nu 
har skiftet rolle til hobbydyr.
I øvrigt udgjorde både trak-
torer og andre maskiner til 
landbruget en væsentlig del 
af udstillingen, ligesom også 
børn havde mulighed for at 
præsentere deres kæledyr.


