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Af Peter Hadrup, fomand for AAB

Endnu en vinter, der endnu ikke har budt på 
de store mængder sne, men nu går vi heldigvis 
lysere tider i møde og foråret venter forude. 

Foråret er den tid, hvor vi skal have afholdt 
vores afdelingsmøder og selve generalforsam-
lingen for hovedforeningen. Den er nu fastsat 

til tirsdag den 31. maj i Kulturcenter Limfjord, hvor vi tradi-
tionen tro starter med spisning kl. 17.30. Selve generalfor-
samlingen begynder kl. 19.00. Her er alle beboere velkomne. 
Husk forudgående tilmelding til kontoret, hvis man ønsker at 
deltage i spisningen.

Efter at have været ansat hos aab-boligudlejning i over 30 
år valgte Marianne Mossing i december 2015 at fratræde sin 
stilling for at nyde sit otium. Et stort tak til Marianne for hen-
des indsats i de forgangne år. Stillingen bliver ikke genbesat, 
da Mariannes arbejdsopgaver fremover bliver varetaget af Bo 
Christensen.

Renoveringen på Holstebrovej
Renoveringen af vores to boligblokke på Holstebrovej løber 
nu ind i slutfasen, og forventes afsluttet i begyndelsen af 
marts. Når jorden er til at arbejde i, skal de grønne områder 
foran og bagved ejendommene renoveres. 

Resultatet af energirenoveringen er blevet godt og vi håber, 
at beboerne er tilfredse med resultaterne: 

• et bedre indeklima
• nye vinduer
• nye radiatorer
• en større altan m.m. 
Vi siger byggeudvalget og afdelingsbestyrelsen tak for et 

godt samarbejde.

Den næste store renovering går her i marts i gang på Dal-
gas Alle, hvor afdeling 11.1 (De røde blokke) skal have mon-
teret nye badeværelser med vaskemaskine og tørretumbler.

For tiden foregår der en isolering i krybekælderen under 
stuelejlighederne. Det giver en betydelig bedre komfort for 
de lejere der bor nederst. Senere på året skal også gavle og 
facader isoleres – i alt en stor renovering, men den var særde-
les tiltrængt. De fleste af de udbudte projekter blev vundet af 
lokale håndværkere, hvilket er meget tilfredsstillende.

Flere energirenoveringer undervejs
Den næste store renovering er også snart på trapperne, nem-
lig afdeling 10 gårdhusene Fyrrevænget/Granvænget. Her 
skal der lægges nyt tag samt isolering af boligerne.

Mange af vores boliger er af ældre dato og på det tids-
punkt gik man ikke så meget op i isolering som man gør i 
dag. Dengang var prisen på opvarmning også en anden. Der-
for har vi i bestyrelsen sat energirenovering øverst på vores 
prioriteringsliste – også når vi giver vores afdelinger tilskud fra 
dispositionsfonden netop til energirenovering.

Også afdeling 7 Egerisvej/Gammelgårdsvej/Kirkealle skal 
igennem en energirenovering. Det er endnu ikke aftalt, hvad 
der skal laves, men i gang det skal vi på et senere tidspunkt.

De 12 nye boliger på Gammelgårdsvej er stadig på stand-
by, men vi håber snart på en afklaring med Skive Kommune.

Regnskabsafdelingen har travlt for tiden med at gøre bud-
getter/ regnskab klar til de kommende afdelingsmøder.

Senere på året får vi ny hjemmeside, som rummer en del 
nye muligheder for afdelingsbestyrelsen, samt for den enkelte 
beboer. Mere herom senere.

På bestyrelsens vegne  Peter Hadrup

Forsiden: Renoveringen af AAB’s to boligblokke på Holstebrovej.
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Af Linda Jensen, AAB

AAB Skive & Kultur-
center Limfjord har 
indgået en partner-
skabsaftale, foreløbigt 
for perioden til og med 
juli måned 2016.

Aftalen indebærer, at  
AAB ind i mellem vil modtage attraktive 
tilbud om billetter til forskellige arrange-
menter i KCL. Disse tilbud vil blive sendt 
videre til vores lejere. Dette kan være 
koncerter, shows, sportsaktiviteter og 
som tidligere skrevet, rabat på medlem-
skab af KCL badeland og motion.

Når vi får tildelt billetter til et arrange-
ment, vil jeg udsende en SMS, hvor der 
vil stå hvilket arrangement, der er tale 
om, hvor, hvornår og evt. pris.

SMS’erne udsendes af AAB, og vil 
fremadrettet blive udsendt til de perso-
ner i AAB lejerregister, der har valgt at 
modtage information fra AAB på SMS 
og på det mobilnummer, de har valgt at 
registrere på adressen. 

Der var en del utilfredshed med den 
måde vi tidligere udsendte på, hvor vi 
sendte til de mobilnumre, der var regi-
streret på en af vores adresser. Fremover 
sender vi kun til de lejere, der har ønsket 
at modtage information fra os på SMS.

For at få billetter skal man fremvise en 

original SMS fra AAB i receptionen hos 
KulturCenter Limfjord. Man kan altså 
ikke bare videresende en SMS og få ud-
leveret billetter. Dette er selvfølgelig for 
at begrænse udleveringen til beboere 
fra AAB, og ikke alle andre ude fra. 

Billetter kan afhentes i receptionen 
hos KulturCenter Limfjord, Skyttevej 
12-14. Receptionen forefindes ved ind-
gangen til KCL lige over for kiosken til 
Cinema3 og har åbent mandag – fredag 
kl. 10.00 – 16.00

Der kan også være tale om at vi med-
sender en link, man skal følge og derved 
opnå rabatten.

Stor succes med Jette Torp-koncert
Man må sige at vores første tilbud om 
billetter gennem KCL var en succes!

Første SMS med tilbud om billetter 
blev udsendt den 20. oktober 2015, 
hvor vi havde modtaget billetter til Jette 
Torp med et 11 mands stort orkester. De 
fremførte teaterkoncerten Rainy Days 
and Mondays, der handler om Richard 
og Karen Carpenter, og hvor Jette Torp 
og orkesteret kom rundt om både 
musikken og historien, successen og 
tragedien med the Carpenters.

Ikke mindre end 360 personer tog 
imod tilbuddet og fik billetter til showet 
helt gratis. Flere har efterfølgende kon-
taktet os og rost både arrangementet 

og i det hele taget muligheden for at få 
gratis billetter eller billetter med rabat. 

En af vores lejere skrev fx til mig:
”Tusind tak for en dejlig, hyggelig 

aften sammen med Jette Torp med 
band. Det var virkelig en fantastisk 
oplevelse og en skøn mulighed. Dejligt 
at bo i AAB som lejer, når vi sådan bliver 
forkælet”.

De arrangementer og shows vi har 
fået tilbud om at deltage i til nedsat 
pris, er mangfoldige og jeg tror næsten, 
at der har været noget for enhver smag, 
lige fra Rosa og rødderne for børn og 
barlige sjæle, til Bonderøven, standup 
og koncerter, heriblandt nytårskoncert 
med Thomas Eje, Prinsens Musikkorps 
og Jette Torp.

Årskort til KCL med klækkelig rabat!
Vores aftale med KCL indebærer også 
at alle beboere i AAB har mulighed for 
at købe et årskort med ubegrænset ad-
gang til KCL Motionscenter og Badeland 
til 2.000 kr., og derved spare 1.000 kr.

Årskortet kan bestilles hos Lene 
Rasmussen på AAB´s kontor, men skal 
betales i receptionen i KCL.

NB! Man kan IKKE bare henvende sig 

i KCL, man skal igennem AAB først!
Vi er hos AAB meget glade for vores 

nye samarbejde med KCL og håber, at 
vi også fremadrettet kan være med til 
at give vore beboere gode tilbud til ar-
rangementer.

Så hold øje med din SMS. Måske er 
der et arrangement for dig næste gang.

Gode tilbud om oplevelser i 
Kulturcenter Limfjord via SMS

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE
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Omfattende renovering halverer varmeregning

Af Jens Utoft

For de fleste lyder 17 
mio. kroner af mange 
penge. Det er det 
selvfølgelig også, men 
fordelt over 58 hus-
stande (lejemål) er det 
alligevel til at overse.

Især i betragtning af, hvad man får 
for pengene.

Og det er måske op til en halvering 
af den hidtidige varmeregning, mener 
formanden for AAB’s afdeling på Holste-
brovej, Hans Østergaard Petersen.

Han og hustruen, Birgit Stigaard 
Petersen tager imod i deres lejlighed på 
1. sal på Holstebrovej 60, hvor de fleste 
af møblerne er dækket til med plastic, så 
maleren kan komme til.

De er blandt de sidste, som skal have 
håndværkere på besøg i deres lejlighed 
og det har desværre trukket lidt ud fordi 
det skulle undersøges, om de havde fået 
skimmelsvamp i ydervæggen. 

Det var der heldigvis ikke.

Mere end et år
Det er mere end et år siden, at hånd-
værkerne gik i gang med den første af 
de to boligblokke i afdelingen.

Det skete efter at renoveringspro-
jektet var godkendt på beboermøde i 

efteråret 2014 og efter en licitation, der 
blev vundet af Steen Ginnerup A/S som 
hovedentreprenør.

”Tilbuddet var så meget billigere end 
beregnet, at vi kunne udvide projektet 
med en ny ydermur på norsiden, som 
dermed blev isoleret på samme måde 
som resten af de to boligblokke”, fortæl-

ler Hans Østergaard Petersen.
Efterfølgende har det også vist sig 

nødvendigt at forny spildevandslednin-
gerne i afdelingen.

Ud over en ny mur med isolering hele 
vejen rundt omfatter renoveringen nye 
lukkede altaner, der er udvidet med 50 
cm og fuldt isoleret, men uopvarmet.

Ligeledes er alle vinduer udskiftet og 
forsynet med isolerende trelags glas, og 
endelig er alle radiatorer og termostater 
skiftet ud.

Desuden er alle opgange lydisoleret i 
loftet med trolltex-plader, ligesom der er 
opsat følere med bevægelsessensor, der 
automatisk tænder og slukker lyset, når 
det er mørkt.

Ingen genhusning under ombygning
Alle beboere i afdelingen har været nødt 
til at blive boende, mens ombygningen 
har stået på fordi der ikke var mulighed 
for genhusning.

”Til gengæld blev vi lovet, at hånd-
værkerne max ville genere os 10 dage 
inde i lejligheden. Det skal nok holde 
stik, men i alt fald i vores tilfælde været 
spredt over en længere periode”, tilføjer 
Birgit Stigaard Petersen.

I deres tilfælde har de skullet leve 
med byggerod mere eller mindre siden 
august, hvor håndværkerne startede 
med at skifte vinduer og fjerne altanen.

”Det har været en længere proces, 
end vi havde regnet med, men det skal 
nok blive dejligt. Det er et længe næret 
ønske, vi nu har fået opfyldt. Vi er godt 
tilfredse med det, der er sket og alle de 
beboere, jeg har talt med, hvor hånd-
værkerne er færdige, er glade for det”, 
siger Hans Østergaard Petersen.

Beboerne i AAB’s afdeling på Holstebrovej har gennem mere end et år haft udsigt til 
murerstilladser og håndværkere, men resultatet er besværet og pengene værd.

Hans Østergaard og Birgit Stigaard Petersen nyder ofte udsigten over Karup Ådal fra 
deres nye, lukkede terrasse, men glæder sig til, at håndværkerne er færdige.
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Højere husleje - lavere varmeregning
Selv om afdelingen på Holstebrovej er 
en af de ældste i AAB, har det ikke været 
muligt at få tilskud til renoveringen fra 
Landssbyggefonden.

Derfor skal udgifterne dækkes ind via 
en forhøjelse af huslejen.

For de største lejligheder på 99 kvm. 
stiger huslejen med ekstra 863 kr./md.

83 kvm stiger 758 kr./md.
81 kvm stiger 745 kr./md.
78 kvm stiger 726 kr./md.
74 kvm stiger 700 kr./md.
Endelig stiger huslejen for de små 

etværelses lejligheder på loftet (33 kvm) 
med med 216 kr. ekstra hver måned.

For de største lejligheder er husleje 
nu knapt 4.800 kr./md + lys og varme, 
tv osv.

 ”Men vi forventer faktisk, at en 
stor del af stigningen tjenes hjem på 
en lavere varmeregning”, tilføjer Hans 
Østergaard Petersen.

Faktisk regner han med noget nær en 
halvering af udgiftean til varme.

”Nogen har næsten ikke lukket op 
for varmen mere, men selfvølgelig har 
vejret også været ret lunt det meste af 
efteråret” erkender afdelingsformanden.

Bortset fra de små etværelsers på 
loftet, der fortrinsvis lejes ud til unge, er 
lejlighederne i afdelingen på Holstebro-
vej forbeholdt beboere over 50 år.

Derfor ville det også have været rart 
med elevatorer. Men det har desværre 
hverken teknisk eller økønomisk været 
muligt at få med i projektet.

Ud over 58 boliglejemål råder afde-
lingen over 24 garager. De er så efter-
spurgte, at der er venteliste. En af dem 
bruges til knallerter motorcykler og 
elscootere, herunder opladning.

Til alle lejligheder hører i øvrigt et 
rum på loftet og et i kælderen.

Desuden har afdelingen et fælles 
værksted i et tidligere fyrrym.

Den første af AABs to boligblokke på Hol-
stebro i Skive fremstår som nye efter en 
omfattende renovering de seneste år.

Birgit 
Sti gaard 
glæder sig til 
at få fjernet 
plastikover-
dækningen 
fra familiens 
møbler.
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Erhvervsakademi i Skive skaber vækst

Af Jens Utoft

Muligheden for at tage en videregående 
uddannelse i Skive er større, end de 
fleste måske umiddelbart er klar over.

En af dem – eller rettere fire – er hos 
Erhvervsakademi Dania, der har til huse 
i det tidligere Kursushuset, nabo til Skive 
Handelsskole på Arvikavej i Skive.

Ud over Skive har Dania afdelinger i 
Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Ran-
ders, Silkeborg, og Viborg.

”I Skive tilbyder vi i øjeblikket fire 
forskellige uddannelser med tilsammen 
175 studerende”, forklarer afdelingschef 
Hanne Mentz Nedergaard.

I alt udbyder Dania 19 korte videre-
gående business, it- og teknologiske ud-
dannelser, to bachelor-uddannelser samt 
flere akademiuddannelser på deltid.

Samlet er der 2.500 fuldtidsstude-
rende på Dania, plus et større antal 
akademistuderende på deltid. Erhvervsa-
kademiet har over 160 fuldtidsansatte 
medarbejdere.

Rift om produktionsteknologer
En af dem er Morten Meldgaard Niel-
sen, der er underviser på den toårige 
uddannelse til produktionsteknolog.

Dem er der rift om, og mange har 
allerede arbejde inden de bliver færdige 
i kraft af de projekter, de har lavet i sam-

arbejde med lokale virksomheder som 
led i deres uddannelse.

Selv er Morten Meldgaard Nielsen 
uddannet maskintekniker og har tidli-
gere undervist maskinteknikere på Skive 
Tekniske Skole indtil han i år 2000 blev 
tilknyttet erhvervsakademiuddannelser. 

”I Skive uddanner vi årligt 20-25 
produktionsteknologer inden for to 
specialer, henholdsvis produktudvikling 

og produktions- og procesoptimering”, 
fortæller han.

Undervisningen er i høj grad projekt-
styret og består af et obligatorisk forløb, 
et speciale og praktik med efterfølgende 
afsluttende eksamensopgave. 

I Skive tilbydes fire specialer, hvis der 
er mindst fem tilmeldte:
• Industrielt design og bæredygtighed
• Produktions- og procesoptimering

• Produktudvikling
• Bioenergi

Bioenergi, der retter sig mod ansæt-
telse på biogasanlæg, har dog endnu 
ikke kunnet gennemføres, men en af 
de studerende er selv i gang med et 
energiprojekt, hvor han arbejder med 
at udvikle et system, der i småskala kan 
omdanne plastaffald til dieselolie. Han 
er i øjeblik i praktik ved Skive Kommune 
og olien fra hans forsøg er nu sendt til 
analyse i Tyskland.

Studerende med eget firma
24-årige Mike Christensen er i gang 
med 4. semester på datamatikeruddan-
nelsen. Holdet tæller 15 studerende, 
mens der er 25 studerende på 2. seme-
ster. Også det er en efterspurgt uddan-
nelse, hvor de fleste får job inden den 
afsluttende eksamen.

Selv har Mike sammen med to andre 
på sit hold allerede startet deres egen 
virksomhed ved siden af studiet. 

”Vi fandt sammen i en eksamens-
gruppe på 2. semester, hvor opgaven 
lød på optimering af indkøb til vvs-bran-
chen. Vi synes, det var lidt ærgerligt, 
hvis det bare blev lagt på hylden og vi 
besøgte derfor et vvs-firma, som ople-
vede problemer med at holde styr på, 
hvornår deres kunder med gasfyr havde 
brug for serviceeftersyn. Det løste vi så 

De 175 studerende på Dania i Skive har et tæt samarbejde med lokale firmaer, og 
mange har job inden de bliver færdige med deres uddannelse.

Selv om Mike Christensen (siddende) endnu ikke har afsluttet sin uddannelse som da-
tamatiker har han allerede startet eget firma sammen med to af sine medstuderende. 
Thomas Lauritsen (t.v.) og Andreas Larsen.
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ved at lave et program til dem”.
En anden opgave med indkøbsopti-

mering er udløst af et praktikophold hos 
en virksomhed i Viborg.

Militær karriere opgivet
Selv om Mike har programmeret siden 
han startede på gymnasiet i Frederiks-
havn, var det først efter en militær ud-
dannelse hos ingeniørtropperne i Skive 
at han kom til at læse på Dania fordi  
militæret indførte ansættelsesstop.

Siden er han flyttet til Viborg for at 
bo sammen med kæresten, der læser i 
Aalborg.

Her dyrker så en fritidshobby, billard, 
hvor hans klub i Viborg skal arrangere 
DM her i foråret. Her har han og de to 

partnere valgt at sponsere en hjemme-
side, www.dmikeglebillard.dk, som de 
efterfølgende vil tilbyde Dansk Billard 
Union at overtage til brug for kommen-
de mesterksbaber. 

”Vi blev også spurgt om at lave 
plakater og foldere. Her fandt vi to 
studerende på multimediedesignerud-
dannelsen, som har stået for den del”, 
fortæller Mike.

Multimedier og serviceøkonomi
De to sidste uddannelser på Dania i 
Skive omfatter multimediesdesignere og 
serviceøkonomer.

Uddannelsen til multimediedesigner 
tager to år. På de første tre semestre er 
der mange projekter, som undervisnin-

gen er knyttet op på. De fire semestre 
er bygget op omkring fagområderne: 
Interaktion, Kommunikation og formid-
ling og Design og Visualisering. På 4. 
semester er der praktik i en virksomhed 
i tre måneder, praktikprojekt og hoved-
opgave.

Endelig er der uddannelsen til service-
økonom, som retter sig mod arbejde 
indenfor oplevelsesbranchen.

I Skive omfatter studiet Turisme 
Management, hvor det går ud bl.a. 
på at sælge Danmark til udenlandske 
besøgende. På denne uddannelse har 
Dania bl.a. haft et nært samarbejde med 
Frilandsmuseet på Hjerl Hede, Jesperhus, 
Jenle og Fur Bryghus.

Gode muligheder for vækst
Hanne Mentz Nedergaard ser gode mu-
ligheder for, at Danias afdeling i Skive 
fortsat kan vokse, i øjeblikket sker det 
især på de nuværende uddannelser som 
datamatiker og produktionsteknolog.

”Vi prioriterer samarbejdet med lokale 
virksomheder højt. De studerende vil 
gerne løse opgaver, som kan bruges til 
noget, og vi har efterhånden et stort 
netværk af virksomheder, ligesom vi 
også har et godt samarbejde med kom-
munen og med erhvervs- og turistkon-
toret” tilføjer Hanne Mentz Nedergaard.

Hun oplever, at stadig flere virksom-

heder ser det som en stor udfordring at 
skaffe kvalificeret arbejdskraft.

”Det vil vi gerne hjælpe dem med”, 
siger Hanne Mentz Nedergaard.

Erhvervsakademi Dania rekrutterer 
studerende fra hele Nordvestjylland. De 
studerende er i gennemsnit knapt 30 år 
med en aldersspredning 19-40 år.

Adgangskravet er en gymnasial ud-
dannelse eller en erhvervsuddannelse.

Alle uddannelser SU-berrettiget med 
mulighed for at tjene op til 50.000 årligt 
ved siden af.

Afdelingschef Hanne M. Nedergaard.

En af de studerende på produktionstekno-
loguddannelsen viser her resultatet af sit 
arbejde med begrebet håndtag. Nogle af 
dem er tegnet på computer og derefter 
printet med en 3D-printer. Bag bordet ses 
underviser Morten Meldgaard Nielsen.
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250 års kamp mod ildebrand

Af Niels Mortensen, 
Skive Byarkiv

Skive er en 800 gammel 
middelalderby, men det 
er meget svært at se, hvis 
man går en tur i byker-
nen. Vi har kun to byg-

ninger i Skive, der er over 250 år gamle 
– det er Vor Frue Kirke og Gammel 
Skivehus – i modsætning til f.eks. vores 
naboby, Viborg, der kan prale med ad-
skillige fine, meget ældre bygninger. 

Når det står så skidt til i Skive, skyl-
des det, at hele byen - bortset fra de 
to nævnte bygninger - brændte ned i 
årene 1699-1749, hvor byen ramtes af 
en række store bybrande, der ødelagde 
hele gader ad gangen.

Man mente, at nedbrændingen af 
hele Skive i første halvdel af 1770-tallet 
skyldtes, at husene havde stråtag, og at 
der ikke fandtes nogen form for brand-
slukningsredskaber! 

Brandværn siden 1771
Der blev grebet ind overfor begge dele. 
Der blev oprettet en bygningskommis-
sion, der skulle sikre, at der ikke blev 
anvendt brandfarlige byggematerialer 
m.m. – og i 1771 blev der oprettet et 
brandværn, der blev udtaget blandt 
byens indbyggere. 

Før 1800 blev der anskaffet en 
brandsprøjte, der blev opbevaret i 
byens sprøjtehus, og rundt omkring 
i byen blev der placeret brandstiger, 
brandspande, brandtønder og brandha-
ger, som borgerne skulle sørge for, var i 
orden. 

Brandværnet blev ledet af en brand-
inspektør og en brandassistent, der 
havde til opgave at lede brandsluknin-
gen og to gange om året at kontrollere, 
at brandudstyret var på sin plads og 
i orden. Hertil kom to brandsprøjter, 
som blev kommanderet af to stråleme-
stre. Brandkorpset bestod derudover 
af 33 brandsvende, der blev udskrevet 
til brandværnet ved borgerligt ombud 
mellem de 18-50-årige mænd i byen.

Brandstationen på Møllegade
Brandvæsenet bestod af tre afdelinger: 
slukning, redning og nedbrydning. 
Hertil kom et politi- eller ordenskorps på 
24 mand, der havde til opgave at holde 
orden ved brandstedet. 

Alarmeringen til en brand foregik på 
den måde, at byens tambour (bytrom-
meslageren) gik trommende gennem 
byen og råbte, hvor der var ildebrand 
og hvilket mandskab, der skulle møde til 
brandslukning.
I 1884 fik Skive sin første rigtige brand-
station, et nybygget ”sprøjtehus” på 

Møllegade 4, hvor brandvæsenets nu 
tre brandsprøjter og øvrige udstyr blev 
placeret. 

Brandvæsenets organisation baserede 
sig stadig på udskrivning af brandvæse-
nets mandskab ved session, men tiden 

var ved at løbe fra denne måde at orga-
nisere tingene på. 

I Skive Folkeblad kunne man i 1890 
læse denne beskrivelse af, hvordan det 
gik for sig, når ordens- eller politikorpset 
holdt øvelse: 

I 1992 blev det kommunale brandvæsen  
i Skive Kommune overdraget til Falck. 

Mandskabet ved Skive Kommunale Brandvæsen, fotograferet foran brandstationen i 
Møllegade ved brandvæsenets 25 års jubilæum i 1932 med deres brandslukningsud-
styr. Fra venstre ses en gammeldags håndtrukket brandsprøjte, derefter motorsprøjten 
fra 1920, den første brandbil fra 1930 og brandstigen fra 1910. Til højre i billedet ses 
lidt af det gamle ”sprøjtehus” fra 1884.
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Halsbrand og ”bjørnetrækkere”
”Politikorpset i Skive holdt i går øvelse 
på Glattrup Hede med stor militær 
pomp og pragt. Med musik i spidsen 
marcherede de uniformsklædte gamle 
og unge ”jenser” nok så gemytligt ud 
til øvelsespladsen, hvor der var rejst et 
interimistisk marketenderi, så ”krigerne” 
kunne få ganerne vædede efter øvelser-
nes anstrengelser. 

Det var en fornøjelse at se de ”Skive 
soldater” i deres uniformer. Folk stimlede 
ud til øvelsespladsen, særlig om aftenen 
var der et sandt mylder af folk, der mo-
rede sig med at danse og se på ”bjør-
netrækkere”, af hvilke der ikke var så få, 
særlig leverede de halvvoksne mennesker 
et ikke ringe kontingent af disse. 

Hen ad kl. 8½ trak korpset hjemad i 
spredt uorden, fulgt af mængden, der 
under sang og lystighed forkortede 
vejen, men da man nåede omtrent til 
byen, sluttedes atter trop, og det gik 
nu i stram march og under klingende 
musik op gennem gaderne, hvor korpset 
”trådte af” for kaptajnen og skiltes, efter 
på denne dag at have overbevist sig om 
dets kampdygtighed.” (Skive Folkeblad 
25.8. 1890). Det var nok mest halsbrand, 
der blev slukket ved den lejlighed! 

Fast brandkorps fra 1907
Brandvæsenet blev mere og mere 

utidssvarende, og kritikken voksede. I 
1907 vedtog byrådet så at modernisere 
brandvæsenet. Der blev oprettet et fast 
brandkorps, bestående af en brand-
inspektør, en vicebrandinspektør, to 
assistenter og 10 brandsvende.

På dette tidspunkt havde Skive fået et 
vandværk, og det gjorde det meget let-
tere at slukke brand end tidligere, hvor 
vandet måtte hentes i byens brønde 
eller i åen. Der kom andre forbedringer:

I 1910 anskaffedes en brandstige på 
hjul, så man slap for at bære de tunge 
brandstiger rundt i byen, og i 1920 fik 
man en motordrevet drevet sprøjte, som 
dog skulle trækkes af otte mand! I 1928 
opførtes en ny og meget større brand-
station ved siden af det gamle sprøjte-
hus med lejligheder til fire brandsvende 
– og i 1930 fik brandvæsenet sin første 
rigtige brandbil (det er den, julemanden 
kommer kørende i nutildags!). I 1936 
indkøbtes automobilsprøjte nummer to.

Dermed blev det muligt at oprette en 
overenskomst mellem Skive Kommune 

og 29 små sognekommuner på Skiveeg-
nen om assistance med brandslukning 
fra Skive Brandvæsen. Først 21 år senere 
– i 1957 – anskaffedes brandbil num-
mer tre, og i 1969 og 1976 yderligere 
to brandbiler, mens brandbilen fra 1957 
blev sendt til Durup.

Brandstationen på Engvej
Efterhånden kneb det med pladsen i 
Møllegade, og det blev besluttet at byg-
ge en ny brandstation ved Engvej, hvor 
både brandvæsenet og civilforsvaret, 
der siden 1963 havde haft fælles ledelse 
og administration, kunne få plads til 
deres biler og øvrige materiel. Den nye 
brandstation blev taget i brug i 1978.

I 1991 vedtog et flertal i Skive Byråd 
at indgå en kontrakt med Falck om 
overtagelse af brandslukningen på Ski-
veegnen fra 1. januar 1992. Brandperso-
nalet var modstandere af overtagelsen, 
der betød en nedlæggelse af det kom-
munale brandvæsen, mens kommunen 
beholdt civilforsvaret, men de ansatte 

valgte næsten alle at fortsætte hos Falck.
Falck havde i 1934 oprettet en 

beskeden redningsstation med en fire 
ansatte og enkelt kranvogn i Voldgade 
12. I 1938 anskaffedes den første Falck-
ambulance, mens den øvrige ambulan-
cekørsel blev forestået af Røde Kors-
afdelingen i Skive. 

I 1957 blev pladsen i Voldgade for 
kneben, og der blev opført en helt ny 
Falck-station på Viborgvej 10. Nu bestod 
personalet af fem, stationsleder Mads 
Pedersen og fire reddere, der rådede 
over to kranvogne og to ambulancer. 

I 1964 overtog Falck den ambulance-
kørsel, som Røde Kors havde haft, sam-
men med foreningens tre ambulancer, 
og for at få plads til ambulancerne og 
det voksende personale blev der bygget 
til på Viborgvej. I 1984, da Falck kunne 
fejre 50 års jubilæum i Skive, var der 45 
ansatte på stationen.

Efter overtagelsen af brandslukningen 
på Skiveegnen besluttede Falck at samle 
aktiviteterne i Skive på én adresse, og 
valget faldt på Engvej. 

I 1995-96 blev brandstationen om-
bygget og der blev opført en nybygning 
ud mod Norgesvej til en samlet pris på 
8,5 millioner kr. Her samledes Falcks nu 
41 fuldtidsansatte og 24 deltidsansatte 
(brandmænd med arbejde ved siden af) 
fra den 1. april 1996.   

Den nye Falckstation på Viborgvej 10, 
fotograferet ved indvielsen i december 
1957. Foran garagerne holder hele vogn-
parken – to ambulancer og to kranvogne.
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Rigtige mænd er brandmænd

Af Jens Utoft

For nogle mænd lever drengedrøm-
men om at blive brandmand videre som 
voksen. Heldigvis.

For ellers ville vi være ilde stedt, når 
”den røde hane galer” fordi der er ud-
brudt brand et sted, hvor der ikke skulle 
være ild, og hvor ilden måske udgør en 
trussel mod liv, velfærd og værdier.

I Skive Kommune har det siden 1992 
været Falcks Redningskorps, der har 
varetaget opgaven med brandslukning.

Som det også var tilfældet, da Skive 
Brandvæsen var kommunalt, løses opga-
ven af deltidsansatte brandmænd, som 
alle har et andet arbejde ved siden af. 

De har så en aftale med deres ar-
bejdsgiver om at kunne smide alt, hvad 
de har i hænderne, hvis de har vagt.

Vagt hver tredje uge
Og det har de hver tredje uge hele døg-
net fra mandag kl. 07 til næste mandag 
kl. 07, hvor de så skal kunne møde 
inden for fem minutter.

”Det er dog tilladt at bytte vagt med 
en kollega, og heldigvis er alle flinke til 
at hjælpe hinanden, hvis der er behov 
for det”, fortæller Palle Kristensen, der er 
en af seks holdledere. I det danglige er 
han ansat som mekaniker hos Peugeot-
forhandleren Auto-Huset A/S  i Skive. 

Ud over brandstationen på Engvej 
i Skive, hvor der normalt er tilknyttet 
24 brandmænd, er der yderligere tre 
brandstationer i kommunen. Det er
• Durup med 16 brandmænd
• Balling med 10 brandmænd
• Fur med 9 brandmænd

Desuden er der deltidsansat tre 
indsatsledere, som nu er tilknyttet det 
nye fælleskommunale Nordvestjyllands 
Brandvæsen, der dækker kommunerne 
Lemvig, Holstebro, Skive og Struer. 

Dette selskab har overtaget kommu-
nernes aftaler om brandslukning og har 

kontor i Struer, men har i alt 13 udryk-
ningsstationer i de fire kommuner.

I Skive er der altid otte brandmænd 
og en indsatsleder på vagt. De er delt 
op i to grupper med hver sin leder.

Ud over brandslukning i den gamle 
Skive Kommune skal de også bistå ved 
større brande i oplandet, ligesom det 
altid er brandfolk fra Skive, der assisterer 
ved færdselsuheld og ved redningsop-
gaver på vand.

Vil du være brandmand?
Egentlig skulle der være 24 brandmænd 
tilknyttet til brandstationen i Skive. Men 
lige i øjeblikket mangler der tre, så hvis 
du er interesseret i jobbet, er du velkom-
men til at kontakte lederen af brandsta-
tionen, Jesper Ørum på tlf. 4056 9416.

Interesserede skal udfylde et ansøg-
ningsskema, der danner grundlag for en 
ansættelsessamtale, og derefter gen-
nemgå et udvidet lægetjek.

Det er en fordel, at man har stort 
kørekort.

Selv om det hidtil kun har været 
mænd, der har været ansat som brand-
mænd i Skive, er også kvinder velkomne 
til at søge ind.

Hvis man bliver optaget, skal man 
gennemgå en uddannelse, der består af 
et grundkursus over fire weekender og 
funktionsuddannelse over otte week-

Deltidsansatte brandmænd på Falcks Brandstation i Skive har døgnvagt hver  
3. uge, hvor de skal være klar på 5 minutter. Lige nu mangler de tre kolleger.

Tre  af brandmændene på Skive Brandstation gør klar til at rykke ud, fra venstre Donald 
Stampe, Claus Børge Nielsen og Palle Kristensen. Th. indsatsleder Jan N. Christensen.
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ender, inklusive røgdykkerkursus, som 
giver tilladelse til at assistere ved brand 
og redning. 

Desuden skal man gennemgå en 
praktisk træning. Deltagelse i rednings-
opgaver til søs med båden kræver en 
særskilt uddannelse i Esbjerg.

Uddannelsen gennemføres i eget 
tempo.

Billig hobby og godt kammeratskab
Ifølge Palle Kristensen skal man ikke mel-
de sig for pengenes skyld, selv om man 
får et mindre vagthonorar og timebeta-

ling ved både udrykninger, ved øvelser 
og uddannelse.

”Først og fremmest er det en hobby, 
som ikke koster penge, og så har vi et 
rigtig godt kammeratskab, som vi også 
dyrker i fritiden”, siger Palle Kristensen.

På brandstationen har brandmænde-
ne deres eget lokale - en brandmands-
stue, hvor der er mulighed for at hygge 
sig sammen med både billard og dart, 
ligesom væggene er prydet med billeder 
og diplomer fra tidligere tiders bedrifter.

Desuden er der nogen, der mødes i 
Skive Amatør Bokseklub på Frisenborg-

vej for at spille hockey. Det giver en god 
kondition og et godt kammeratskab.

Tidligere har der været brandmænd, 
som har været aktive gennem 40 år. Nu 
har den med længst anciennitet været 
ansat i 28 år. 

Brandmændene er også synlige ved 
forskellige sociale arrangementer, fx 
Skiveløbet og Stafet for Livet – et 24 
timers løb til fordel for kræftramte, som 
finder sted på og omkring Skive Stadion 
her i maj.

Det sker gennem brandkorpsforenin-
gen, som også står for diverse fester for 

medlemmer og deres pårørende for at 
sikre, at også baglandet er med.

Jamen er det ikke farligt?
Selvføgelig er arbejdet som brandmand 
ikke helt ufarligt. Men man gør alt, hvad 
der er muligt for at minimere risikoen, 
både med det bedst tænkelige udstyr 
og ikke mindst gennem uddannelse og 
træning gennem jævnlige øvelser.

Det er grunden til, at beboere i AAB’s 
afdeling i Egeris af og til har oplevet 
udrykning med brandbiler uden at der 
tilsyneladende har været ildebrand.

Det skyldes en aftale med AAB om at 
måtte benytte den nedlagte børnehave 
på Gammelgårdsvej til bl.a. øvelser for 
røgdykkere, sådan som det skete en 
lørdag morgen, hvor aab-Orienteirng fik 
lov at være med.

Heldigvis er det meget sjældent, at 
vi oplever skader, men skulle uheldet 
endelig ske, er alle brandmænd omfat-
tet af en god arbejdsskadeforsikring.

Det kan dog ikke undgås, at man som 
brandmand kan komme ud for grimme 
oplevelser med omkomne eller svært 
tilskadekomne, som det sket for nylig 
ved en eksplosionsulykke. Så kan man 
trække på psykologhjælp gennem Falck.

”Men nok så vigtigt er det, at vi ind-
byrdes får snakket det godt igennem, 
siger Palle Kristensen.

Røgdykkere gør klar til at rykke ind i 
AAB’s tidligere børnehave på Gammel-
gårdsvej, som Skive Brandvæsen har fået 
lov at benytte til øvelser indtil den skal 
rives ned.
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Nødvendigt at reducere antallet af boliger

Af Jens Utoft

Det kan godt trække lidt ud med at AAB 
kan få lov til at nedrive den tidligere 
børnehave og bygge nye gårdhaveboli-
ger på østsiden Gammelgårdsvej. 

Det erkendte AAB’s formand Pe-
ter Hadrup på et møde i Kulturcenter 
Limfjord i november for medlemmer af 
afdelingsbestyrelserne.

Årsagen er, at der fortsat er for 
mange almene boliger i Skive Kom-
mune, der står tomme – især i oplandet. 
Højst 2 % må være ledige for at få lov til 
at bygge nyt.

Pr. 1. oktober var ca. 110 almene 
boliger i Skive Kommune ledige, heraf  
17 af de 24 på Pilevænget og nogle på 
Arvikavej. Oveni kommer så 50 boliger, 
som Skive Kommune betaler for (heraf 
ca. 20 hos AAB).

Selv havde AAB 7 ledige familieboli-
ger i Skive by og 15 i Skives opland.

Desværre ser det ud til, at Skive Kom-
mune fortsat mister indbyggere, og det 
præger selvfølgelig også efterspørgslen. 

AAB vil fjerne 24 boliger
Selv om især Bomiva er hårdt ramt, vil 
også AAB bidrage til at få reduceret 
antallet af ledige boliger med en hand-
lingsplan, der omfatter salg, nedrivning, 
eller sammenlægning af boliger. Planen 

omfatter:
• 4 boliger i Durup
• 4 boliger i Jebjerg
• 2 boliger og 2 ungdomsboliger på Fur 
• 3 boliger i Selde (evt. ved sammen-

lægning af små boliger)
• 9 boliger i Breum ved sammenlæg-

ning af små boliger
”Vi er nødt til at være på forkant, selv 

om det er ærgerligt for de små sam-
fund”, fastslog Peter Hadrup.

Nedrivning eller salg
Egentlig var det planen at nedrive de 
24 ungdomsboliger på Pilevænget, og 
derefter sælge grunden. De er i meget 
dårlig stand og de fleste står tomme.

Det har Skive Byråd og Landsbygge-
fonden faktisk godkendt, men det skal 
også godkendes af staten (ministeriet).

Og uheldigvis har regeringen efter-
følgende indført stop for nedrivning af 
almene boliger på grund af den store 
tilstrømning af asylansøgere.

Derfor søger AAB nu i stedet om lov 
til at sælge Pilevænget til en privat byg-
herre, som så kan opføre nye boliger.

Helhedsplanen for Dalgaskollegiet er 
nu godkendt af Landsbyggefonden. Her 
er det planen at 128 boliger skal ende 
medl 52.

Også det kræver en særlig tilladelse, 
som desværre endnu ikke er modtaget.

Fleksibel udlejning
AAB har søgt og nu også fået Skive 
Byråds godkendelse af nye retningslinier 
for tildeling af ledige boliger.

Baggrunden er et ønske om at præge 
beboersammensætningen. 

”Vi har ikke noget mod flygtninge, 
men vi vil gerne undgå ghettodan-
nelser. Vi har nu 23 % af anden etnisk 
herkomst i en af vore afdelinger. Der er 
grænser for, hvad vi kan kapere”, sagde 
Peter Hadrup.

Næsten halvdelen af alle boligsøgen-
de er af udenlandsk afstamning.

AAB har derfor fået godkendt, at 
ledige boliger tildelses efter følgende 
kriterier i prioriteret rækkefølge, hvis der 
er mere end een ansøger til en bolig:
1. Boligsøgende udenfor kommunen, 

som har eller har tilbudt arbejde i 
kommunen i mindst 30 timer ugen.

2. Boligsøgende i kommunen, som 
grundet separation, skilsmisse eller 
brudt parforhold søger ny bolig.

3. Boligsøgende, som er bosat i Skive 
Kommune 

4. Boligsøgende uden for kommunen 
med tilknytning til Skive

5. Boligsøgende som på grund af salg 
eller udlejning af ejerbolig har brug 
for en hurtig boliganvisning
Medlemmer har altid førsteret efter 

anciennitet. Kun kategori 1. går foran 

medlemmer med højere anciennitet.

Igangværende renoveringer
Flere afdelinger er i gang med eller har 
planlagt større renoveringer.

Holstebrovej er næsten færdig, og der 
ser rigtig godt ud.

Renovering på Finlandsvej og Islands-
vej  afventer godkendelse fra Byggeska-
defonden. Pris: ca. 100.000 kr. pr. hus.

Dalgas Alle 1-47 skal have nye bade-
værelser, nye decentrale varmecentraler, 
efterisolering af gavle mv. Opstart ca. 1. 
marts og ventes afsluttet sommer 2017. 

Bjarkesvej: Renovering af udearealer 
Mølletoften: Lydisolering af seks boli-

ger er færdig. Derefter udføres vedlige-
holdelsesfri beklædning af udhuse.

I Stoholm udskiftes beklædning af 
udhuse og gavle ligeledes med vedlige-
holdelsesfriee materialer, de første seks 
nu, resten over en årrække.

Dalgas Alle 49-65: Efterisolering af 
facader i svalegange og gavle (afsluttet).

Kirkealle, Egerisvej og Gammelgårds-
vej: Isolering af boliger

Fyrrevænget og Granvænget skal 
have nyt tag, efterisolering mv. i 2016, 
måske også hulmursisolering.

Efterisolering af loft og tagrum i 350 
boliger er sat i gang i februar og skal 
være udført inden udgangen af 2017. 
Det påvirker ikke huslejen.

Udlejningsproblemerne er størst i oplandet og i ungdomsboligerne, 
fremgik det af mødet for AAB’s afdelingsbestyrelser i november.
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Lavere udgifter ved fraflytning
Indførelsen af elektronisk syn ved fraflyt-
ning, der er baseret på aftalte priser for 
de enkeltge opgaver har givet besparel-
ser på op til 38 % i forhold til tidligere, 
svarende til ca. 2 mio. kr. 

Det fungerer ved, at viceværterne har 
fået en iPad, hvor synsrapporten kan 
indtastes og automatisk genererer en 
rekvisition til de håndværkere, som AAB 
har indgået aftale med efter tilbud.

”Dog er der ikke noget sparet på 
rengøring, der ikke fungerer. Det skal vi 
have gjort noget ved, for det er svært, 
når nye beboere skal flytte ind og det 
ikke er i orden”, erkendte forretningsfø-
rer Gert Holm på mødet.

Her oplyste han også, at AAB har 
indgået en ny forsikringsaftale for de 
næste tre år. Selv om AAB hidtil har fået 
91 % af den indbetalte præmie retur til 
dækning af skader er præmien uændret.

Faldende varmeforbrug
AAB fører statistik over varmeforbruget i 
de enkelte afdelinger. De er fleste faldet. 
Gennemsnittet er 90 kr. pr. m2 bolig.

Lavest ligger afdeling 16 på Skolevej i 
Breum med knapt 55 kr. pr. m2.

De fleste afdelinger skal efter aftale 
med affaldsselskabet 4S-Nomi have 
installeret underjordiske affaldssystemer, 
hvor en indbygget sensor selv giver be-
sked om, hvornår de skal tømmes. Hos 
AAB skal der laves 35 affaldsstationer. 
det tager ca. en uge for hver. Projektet 
er lidt forsinket.

Fra 1. januar sker beregning af 
boligstøtte fra Udbetaling Danmark 
på månedsbasis. Støtten ændres hvis 
indkomsten ændrer sig mere end 800 
kr. op eller ned.

Ny hjemmesideløsning
AAB skal have en ny hjemmeside. Den 

nuværende har fungeret upåklageligt i 
10 år med modernisering af udseende 
undervejs, men er primært beregnet på 
boligsøgende og kun lidt på beboere.

Den nye løsning vil give en række 
fordele for både beboere, afdelingsbe-
styrelser og personale.

Beboere får tilgang til egne oplysnin-
ger i en mappe med kontrakter, aftaler, 
ordensreglement m.v. Den erstatter 
boligmappen, som ikke længere vedli-
geholdes.

Løsningen er som hidtil tilknyttet 
egne og eksterne databaser, og sidevis-
ningen tilpasses automatisk til henholds-
vis smartphone, tablet og pc. 

I dag skal alle dokumenter på hjem-
mesiden lægges ind manuelt, mens det 
nye system selv kan opdatere oplysnin-
ger fra relevante databaser.

Den nye hjemmeside er en stan-
dardløsning, som vil koste 300.000 kr. 
Driftsudgifter og personaleomkostninger 
forventes at være uændret.

Rævevej 5, 7800 Skive
T: +45 9752 8500
www.tbsas.dk
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Den 7. november satte vi kurs mod 
Tyskland med en busfuld morgenfriske, 
glade og indkøbslystne beboere fra AaB. 

Vi startede med opsamling af de 
første kl 7.50 og kl 8.10 var bussen fyldt 
til sidste plads, hvorefter vi satte kursen 
mod grænsen.

Efter kort tissepause uden for Her-
ning, blev der serveret kaffe/the, juice, 
rundstykker med ost og pålæg samt en 
lille en til halsen. 

Kl 11.30 ankom vi til Fleggaard og 
den vilde indkøbsjagt gik i gang sam-

men med passagererne fra 30 andre 
busser. 

Præcis kl 15.30 var vi klar til at vende 
snuden mod Skive og vi ankom til sidste 
destination kl. 19.15.

Tak til følgende afdelinger 7 - 10 - 
11.1 og 15 for deres bidrag til turen, så 
der blev lidt ekstra til passagererne.

Turen var en stor succes, og vi ser 
frem til at arrangere endnu en tur til 
efteråret.

Med venlig hilsen 
bussemanden og stewardesserne.
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Skift til LED-pærer og spar  
op til 1800 kr. om året

Hører du til dem, der stadig bruger de 
gammeldags glødepærer eller halo-
genspot til belysningen i dit hjem?

Eller er du træt af af dårlig eller flim-
rende belysning fra energisparepærer 
og lysstofrør?

Så er det måske på tide at over-
veje, om ikke du skulle skifte til de nye 
LED-pærer, som nu vinder stadig større 
udbredelse over hele landet.

Det er der flere gode grunde til. Kva-
liteten er steget, samtidig med at prisen 
er faldet, og mange har fået øjnene op 
for, at lyset minder meget om det, man 
kender fra de gamle glødepærer. – Ja 
i nogle tilfælde endda giver et endnu 
bedre lys. Og så kommer der store be-
sparelser oveni.

Spar 90 % af elforbruget
En LED-pære bruger 90 % mindre el 
end en glødepære, og der er stadig 
noget at spare ved at vælge LED i stedet 
for sparepære. 

LED-pærerne har en levetid på mel-
lem 10 og 25 år, så selv om prisen er 
noget højere end almindelige elspare-
pærer, tjener investeringen sig nemt 
hjem igen.

En familie har gennem et par måne-
der været en af DONG Energy’s test-
familier, og de er blevet mere bevidste 
om husstandens energiforbrug.

”Der er nemlig en hel del at spare for 
familien – for eksempel, hvis de udskif-
ter hjemmets 42 blandede spare-, glø-
de- og halogenpærer med LED-pærer. 
Den investering kan spare dem 1.800 
kr. om året i el”, fortæller energirådgiver 
hos DONG, Charlotte Enoch.

Det kan i øvrigt blive et godt fami-
lieprojekt at spare på strømmen. Fx at 
holde lidt øje med, om lyset er slukket i 
de rum, man ikke opholder os i, og om 
apparater står standby. 

Også ladeaggregater til mobiltelefo-
ner, tablets o.l. bruger strøm, hvis de er 
tilsluttet, selv om de ike er i brug.

I øvrigt kan man få et overblik over sit 
elforbrug fra dag-til-dag og på må-
neds- og årsbasis med en såkaldt app til 
mobiltelefon eller tablet fra EnergiMidt.

Den hedder Mit Energi, er gratis og 
findes både til Android og iPhone/iPad.

Trætheden var ved at melde sig hos nogle af deltagerne efter en lang, men begiven-
hedsrig dag med indkøb og mere end syv timers bustur mellem Skive og grænsen.
 Foto: Britta Blaabjerg

Vellykket indkøbstur til Tyskland
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Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse

Peter Hadrup, Bjarkesvej, (fmd,
Jan Sørensen, Dalgas Allé,
(næstfmd) 
Leon Norup, Granvænget, 
Birgitte Sørensen, Dølbyvej og 
Bjarne Hansen, Islandsvej.

AAB-afdelinger

Skive: Bjarkesvej 6-134
Afdelingsbestyrelse: Bente Norup 
(fmd.), Hans Pedersen og Åse 
Grau. Vicevært: Henrik Bagger 
Eriksen, tlf. 2710 9111 og  
Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

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

Dalgas Alle 49-65
Afdelingsbestyrelse: Jan Sørensen 
(fmd.), Ove Andersen og Torben 
Manthai. Vicevært: Bjarne Thors-
ager, tlf. 3076 5434 og Brian 
Olesen, tlf. 2710 9115

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: Birgitte Søren-
sen (fmd.), Natasja Skovdahl og Eli-
sabeth Krista Mikkelsen. Vicevært: 
Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 og  
Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: Finn Trustrup 

(fmd.), Leif Andersen, og Ole 
Trustrup. Vicevært: Henrik Bagger 
Eriksen, tlf. 2710 9111 og
Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

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

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

Havnevej 19
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Holstebrovej 54-66
Afdelingsbestyrelse: Hans Øster-
gaard Petersen (fmd.), Jens Chri-
stensen og Lis Filtenborg. Vicevært: 
Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Kirke Alle 4A-8D
Vicevært: Henrik Bagger Eriksen, tlf. 
2710 9111 og Paw Villadsen, tlf. 
2710 9116

Kirke Alle 10-90, Egerisvej 
9-53 og Gammelgårdsvej 2-11
Afdelingsbestyrelse: Allan Schøning 
Kristensen (fmd.), Ingelise Faursby, 
Gunva Jacobsen, Britta Blaaberg og
Maria Borggaard. Viceværter: Tonni 
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. 
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, 
tlf. 2710 9111 og Paw Villadsen, 
tlf. 2710 9116

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

Ringparken 1-10
Afdelingsbestyrelse: Ruth Jensen 
(fmd.), Bente Winther, Aase Niel-
sen og Margit Eskildsen. Vicevært: 
Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107

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

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

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

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

Stoholm, Bakkevej
Afdelingsbestyrelse: Børge Schrø-
der (fmd.), Harald Kjeldsen og 
Mette Gjødvad Klinge. Vicevært: 
Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Skive Ungdomsboliger

Dalgas Kollegiet, Arvikavej
Afdelingsbestyrelse: Naja Holm-
berg, 603. Vicevært: Jens Kr. Dam 
Pedersen, tlf. 3076 5435

Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: Mathias H. Al-
bertsen, 27 (formand), Asbjørn Høj 
Olesen, 57, Inge Bech, 9, Mininn-
guaq Møller, 47, Rikke Cecilie Vem-
ming, 85. Vicevært: Jens Kr. Dam 
Pedersen, tlf. 3076 5435

Huginsvej
Afdelingsbestyrelse: Kim Ringga-
ard, 89 C (fmd.), Larissa Aalbers, 
83 H, Mads Nørgaard, 77 D, Ras-
mus Jensen, 87 G, Tina Jessen, 83 
A. Vicevært: Henrik Bagger Eriksen, 
tlf. 2710 9111 og Paw Villadsen, 
tlf. 2710 9116

Gefionsvej
Afdelingsbestyrelse: Line Korsgaard 
Olesen, 67, Nicolai Nørgaard 73, 
Trine Walther, 75. Vicevært: Henrik 
Bagger Eriksen, tlf. 2710 9111 og 
Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Bebyggelser ejet af 
Skive Kommune

Breumgaard Plejecenter
Vicevært: Viktor Laursen, 
tlf. 2056 5713

Jebjerg Ældrecenter
Vicevært: Per Pedersen, 
tlf. 2524 7111

Selde Ældrecenter
Vicevært: Viktor Laursen, 
tlf. 2056 5713

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

Afdelinger på Facebook
Bestyrelserne i Afd. 11.1 og i 
afd. 7 er blevet enige om at 
oprette hver deres gruppe på 
Facebook, kun for beboere og 
viceværter i afdelingerne.

Hvad gruppen skal bruges 
til og hvordan, er op til med-
lemmerne. Dog skal gruppen 
IKKE bruges til at kritisere eller 
brokke sig over andre beboere, 
bestyrelsen eller viceværterne!! 

Derfor forbeholder admini-
strator sig retten til at slette ind-
læg eller udelukke medlemmer 
hvis disse regler overtrædes.
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Så sker der 
endelig noget!
Oprindeligt var det planen at opføre al-
mene boliger på den grund, som AAB til-
bage i 2001 købte på Asylgade 7 ud mod 
parkeringspladsen overfor det tidligere 
Kvickly. Men udgifterne viste sig at være 
for stor til at kunne holdes inden for de 
rammer, der gælder for almene boliger. 
Derfor blev ejendommen fire år senere 
solgt til entreprenør Kaj Ove Madsens 
investeringsselskab, KOM Invest, som i 
forvejen ejede to andre bygninger i om-
rådet, nemlig nabobygningen på hjørnet 
af Asylgade og Reberbanen, og bygnin-
gen ved siden af på Vestergade 14-18.
Asylgade 7 blev revet ned for flere år 
siden, mens de to øvrige først er blevet 
det nu, hvor KOM invest omsider har fået 
godkendt en lokalplan, der tillader opfø-
relse af boliger på arealet i henholdsvis 
fire etager ud mod Asylgade og fem 
etager ud mod Vestergade. Her skal der 
i første omgang opføres 31 boliger på 
mellem 99 og 145 kvadratmeter, oplyser 
Kaj Ove Madsen. De forventes at stå klar 
til indflytning i august 2018.
Bygningen på hjørnet har en lang histo-
rie.  Oprindeligt husede den Restaurant 
Salling, som på grund af beliggenheden 
lige over for kirken i folkemunde blev 
kaldt ”Gravens Rand”. Senere blev den 
indrettet som danserestaurant under 
navnet Tarantella og har derfor helt 
sikkert lagt grund til en del romantiske 
forhold i Skive og omegn.
Efterfølgende har mange af midtbyens 
unge gået til konfirmationsforberedelse 
i huset, som på et tidspunkt blev overta-
get af Skive Sogn under navnet Kirkehu-
set. Det blev solgt til KOM Invest efter 
opførelsen af det nye Skive Sognehus på 
modsatte side af Reberbanen. 


