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Midt i en coronatid
Kontoret er genåbnet og til efteråret gennemføres de udsatte beboermøder

Af Peter Hadrup, formand for aab

Kære beboere.
Efter knap 1½ måned, hvor vores administra-
tion udelukkende besvarede telefon og mail, er 
der primo maj igen åbent for personlig henven-
delse på Albert Diges Vej 20. 

I dag benytter mange sig af enten mail eller 
digital adgang til underskrivelse af lejekontrakter m.m., så det 
er nok ikke så mange, der har gået forgæves.

Vores viceværter fik besked på at kun udføre akutte op-
gaver inde i vores boliger og med stor hensyntagen til vores 
beboere. Ligeledes blev udskiftning af samtlige vinduer i afde-
ling 7, Egeris, sat på stand-by. Vi er nu langsomt i gang igen 
med udskiftningen af vinduerne. 

Totalrenoveringen af to blokke, også kaldet ”glashusene”, 
på Kirke Allé, har ikke været afbrudt, da beboerne undervejs 
har været genhuset på Arvikavej.

Helhedsplan godkendt i byrådet
På grund af, at flere medarbejdere i Boligministeriet har været 
hjemsendt, er den sidste tilladelse til opførelse af 13 række-
huse desværre blevet forsinket, men vi forventer at tilladelsen 
snart lander i vores postkasse.

Helhedsplanen for vores boliger i Salling og Fur er blevet 
godkendt af Skive Byråd på deres møde i maj, så nu kan vi 
endelig komme i gang. 

Når situationen tillader det, vil der blive indkaldt til oriente-
ringsmøder for de berørte boligområder og beboere.

Fibernet til alle
Firmaet Norlys (tidligere Eniig) tilbød os at kable de reste-
rende boliger, der endnu ikke har fibernet. Det betyder, at de 

sidste cirka 700 boliger nu får indlagt fibernet uden udgift for 
boligafdelingen, beboerne eller boligforeningen. 

Det er nu op til den enkelte beboer, om man vil skifte 
udbyder eller beholde det man har. Information udsendes 
senere til hver enkelt beboer, da Norlys skal have adgang til 
vores bolig for at kunne afslutte installationen.

Afdelingsmøder udsat til efteråret
Som tidligere nævnt i en udsendt skrivelse blev alle vores 
afdelingsmøder udsat til efteråret. Det samme gælder den 
årlige generalforsamling i hovedforeningen, som skulle have 
været holdt maj. Men vi glæder os til se jer alle igen til den tid 
- pas nu godt på jer selv og hinanden indtil da.

I ønskes alle en god sommer i vores dejlige land.
På bestyrelsens vegne.

Peter Hadrup

aa
b

Corona-pandemien har forsinket tilladelsen til at opføre de 13 ræk-
kehuse på Gammelgårdsvej, der tidligere rummede Børnehuset.
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Frit valg mellem leverandører af tv-signaler og internet
Den ene/den anden, både/og, enten/
eller?

- Det er nu helt op til dig, når det 
gælder internet og TV i din bolig

En ny lov fastslår, at der ikke må være 
monopollignende status på antenne- og 
fibernet. Den lov har ramt bl.a. TDC, 
der både står for landets overordnede 
infrastruktur (kobber- kabler) og ejer 
YouSee. Det giver dig nye muligheder, 
som du kan læse mere om nedenfor.

Antenneanlæg via YouSee kabel-TV
Du kan nu bestille internet uden også at 
skulle have en tv-pakke. 

Derudover kan du frit bestille internet 

forbindelse hos en anden udbyder end 
YouSee, selvom vi i boligforeningen har 
en aftale med dem. 

I praksis vil det sige, at udbydere som 
fx Hiper og Fastspeed får ubesværet 
adgang til nævnte antenneanlæg. Det 
skal hverken vi eller YouSee have penge 
for. Du skal blot selv indgå aftalen og 
afregne direkte med din foretrukne 
leverandør.

Fibernet til alle via Norlys
Det er Norlys (tidligere Eniig), der har 
etableret fiberforbindelsen i din bolig.

Indtil 2019 har det udelukkende væ-
ret Waoo, der kunne levere internet og 

tv herigennem. Men selve fibernettet og 
indhold som fx TV og internet er med 
den nye lov delt op. 

Norlys stiller således fibernettet til 
rådighed for alle, der vil leje sig ind. 
Udover Waoo og Yousee kan det lige nu 
være Altibox, Telenor og Hiper – og der 
kommer hele tiden flere til.

Har du spørgsmål, er du som altid 
velkommen til at kontakte aab Boligud-
lejning.

Den ene/den anden, både/og, enten/
eller? - Det er nu helt op til dig, når det 
gælder internet og TV i din bolig.

Gert Holm, forretningsfører

Nyt medlem af 
redaktionsudvalget
Lisbeth Nielsen, Dølbyvej 28, Skive, er 
nyt medlem af redaktionsudvalget for 
aab-Orientering.

Hun er født i Hem, hvor forældrene 
arbejdede på tyrestationen, men er 
opvokset i Sparkær, hvor hun boede 
indtil hun i 1975 flyttede til Skive. Her 
boede hun i 15 år i Ringparken i Skive, 
men skiftede så til en lejlighed i Apote-
kerhaven neden for Skive Posthus. Her 
var hun ansat som postarbejder i 24 
år, indtil hun gik på efterløn. Før den 
tid arbejdede hun gennem 20 år i den 
daværende smørrebrødsforretning i 
Vestergade i Skive.

På Dølbyvej bor hun sammen med 
ægtefællen Erik, som hun mødte i 2006 

gennem sit arbejde i PostDanmark, hvor 
han også var ansat.

Lisbeth Nielsen har tidligere i mange 
år haft kolonihave i Kærhaven, men 
dyrker nu sine grønsager på noget jord 
hos broderen i Sparkær.

På Dølbyvej er Lisbeth Nielsen des-
uden aktiv i afdelingsbestyrelsen.
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Total-renovering af »glashusene« på Kirke Allé

Af Jens Utoft

Håndværkere fra TBS har 
gennem det meste af 
foråret været i gang med 
en total-renovering af de 
såkaldte »glashuse« på 
Kirke Allé i Skive.

Den første blok nærmest Egeris Torv 
er stort set færdig, og beboerne i de 16 
små lejligheder flyttet tilbage.

Mens arbejdet har stået på, har de 
– otte ad gangen – været genhuset i 
Dalgaskollegiet på Arvikavej. 

Det har nogle af dem oplevet som en 
markant forbedring af standarden, og 
det siger ikke så lidt om, hvor påtræn-
gende det var at få gennemført den 
igangværende istandsættelse.

Stort set alt bliver skiftet ud: Vinduer, 
døre, gulvbelægning og alt inventar, 
herunder køkkener med indbygnings-
ovn, emhætte med separat aftræk, ned-
fældningskogeplade og et nyt køleskab 
med en lille fryser.

På badeværelset er der opsat nyt 
toilet, nyt håndvaskearrangement, ny 
glasvæg mellem bruseniche og hånd-
vask, etableret elstik og opsat nye fliser i 
bruseniche og på gulvet

 Endnu mangler dog de udvendige 
altaner til lejlighederne på 1. sal og  ter-
rasserne til boligerne i stueetagen.

Håndværkerne er derfor nu  i gang 
med første etape i den næste blok.

Den første beboer er glad
Vi har været på besøg hos den 26-årige 
Mads Løgager Hansen, der som en af de 
to første rykkede tilbage fra Dalgaskol-
legiet til sin »nye« bolig på Kirke Allé, 
hvor han har boet siden 2014.

»Det er jeg yderst tilfreds med«, lyder 

det fra Mads, som især glæder sig over 
sit nye køkken og ikke mindst det nye 
fryseskab. Det har afløst den lille kum-
mefryser, han havde anskaffet som sup-
plement til den frostboks, der var i det 
gamle køleskab.

Senest har han selv fået installeret en 
lille opvaskemaskine i skabet ved siden 
af køkkenvasken. Indtil videre vil han 
derfor gerne blive boende.

Den største ulempe her er, at det hur-
tigt bliver meget varmt. Derfor har han 
også anskaffet stor ventilator.

To størrelser
Lejligheden er på 42 m2 inklusive fælles-
arealet på gangen udenfor. I hver blok 
er der otte lejligheder af denne type og 
desuden fire med et ekstra værelse på i 
alt 61 m2. 

Hidtil har Mads kunnet nøjes med at 
betale 2.900 kr. om måneden i husleje, 
inklusive vand og varme. Det synes han 
er meget rimeligt.

Varme bruger han ikke noget af - slet 
ikke nu, hvor der er nye vinduer og 
ekstra isolering.

Efter renoveringen vil huslejen i de 
små lejligheder stige med 650 kr. hver 
måned og 750 kr. for de store.

»Det eneste jeg savner er en vaskema-
skine, for selv om vi har et fælles vaskeri 
er der lidt langt at gå, og ikke mindst 
er det besværligt at kunne bestille tid i 
vaskeriet«, synes Mads.

Ellers er det en perfekt ramme for 
enlige, mener han.

Kommer fra Mors.
Oprindeligt er Mads født og opvokset 
på Mors, men har en stor del af sin 
barndom gået i skole i Skive på Krabbes-
hus, der er en specialskole for børn og 

Perfekt ramme for enlige, synes den 26-årige it-specialist Mads Løgager Hansen, 
der har boet i afdelingen de seneste tre år.

26-årige Mads Løgager Hansen er rigtig glad for sin bolig på Kirke Allé efter renoveringen.
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unge med en psykiatrisk diagnose, som 
fx autisme. 

Derfor flyttede han som ung til Skive 
for at bo på Hilltop, der er en special-
skole for unge med autisme–spektrum-
forstyrrelse – i hans tilfælde aspergers. 
Ud over en række fag tilbyder skolen 
botræning og træning i sociale færdig-
heder. 

Mads er et godt eksempel på, hvor 
langt man kan nå med den rette træ-
ning. Ikke alene har han klaret at bo 
selv, men har også gennemført en kræ-
vende uddannelse som datamatiker på 
Skive Handelsskole og derefter sikret sig 
et fast job som systemadministrator på 
VUC Holstebro-Lemvig-Struer.

»Faktisk startede jeg selv min ud-
dannelse på VUC i Skive for at kunne 
komme ind på datamatiker–uddannel-
sen«, fortæller Mads.

På grund af corona-smitte har 
skolerne i en lang periode her i foråret 
været lukket, så Mads har skullet arbejde 
hjemmefra. Men siden slutningen af 
maj har han hver dag igen skullet køre 
på arbejde i sin bil. Det tager 40 minut-
ter hver vej, og det synes Mads ikke er 
noget problem. 

»Vi har endnu ikke fået lov at åbne 
helt. Det sker nok heller ikke før som-
merferien, så meget af min tid går med 
at hjælpe lærere og elever med fjernun-
dervisning«, fortæller Mads.

En rigtig It-nørd
Mads vedkender sig, at han er en rigtig 
it-nørd – også i sin fritid.

Sin computer har han selv bygget, og 
de to tilsluttede skærme fylder godt op i 
den lille lejlighed.

»Jeg bruger det meste af min tid bag 

en skærm – eller rettere to skærme. 
I min fritid deltager jeg nemlig ofte i 
computerspillet  »World of Warcraft«. 
Det er et holdspil, hvor 20 på hver sit 
hold og hver sine opgaver spiller med 
hinanden.«.

Mads har deltaget de seneste ti år. 
Spildesignerne arrangerer kampene og 
via et specielt chatroom kan man søge 
om at komme med på et af holdene. 

Til gengæld har han ikke megen kon-
takt med de andre beboere i afdelingen. 
Sine venner har han på internettet.

Tiltrængt slankekur
Som det også fremgår af billedet lider 
Mads af kraftig overvægt, og har derfor 
indledt en kraftig, men tilsyneladende 
virkningsfuld slankekur.

»Jeg var på et tidspunkt, da jeg flyt-
tede over på Dalgaskollegiet, nået op på 

190 kilo. Det var alt for meget«, erken-
der Mads.

At det gik så galt, skyldes nok ikke 
alene manglende motion og forkert 
ernæring, selv om colaerne er sukkerfrie. 
Overvægten er formentlig også arveligt 
betinget, idet hans mor måtte gennem-
gå en operation for at tabe sig. 

»En bekendt anbefalede mig den 
såkaldte keto-kur, hvor man ikke må 
spise kulhydrat, men kun protein (kød) 
og fedt – og kun i en begrænset del af 
døgnet, så kroppen begynder at tære på 
mine fedtdepoter. Det ser foreløbigt ud 
til at lykkes med et vægttab på omkring 
1 kilo om ugen.

Jeg startede midt i februar og er her 
slutningen af maj nået under 173 kilo. Så 
om halvandet år håber jeg at nå under 
de 100 kilo, så jeg også kan begynde at 
dyrke fysisk motion”, fastslår Mads.
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Nyt liv til refugiet Ørslev Kloster 

Tekst og fotos: Jens Utoft

Ørslev Kloster i byen af samme navn i 
Nordfjends er et af Skiveegnens største 
kulturelle klenodier. 

Det var fra starten af 1200-tallet 
hjemsted for et nonnekloster. Efter refor-
mationen i 1536 afvikledes bygningerne 
langsomt som nonnekloster og overgik i 
1584 fra kongen til privat eje.

Siden 1969 har Ørslev Kloster været 
et af Nordens ældste og mest kendte 
arbejdsrefugier. dvs. et sted, hvor man 
i fred og ro kan trække sig tilbage og 
fordybe sig. Alle, der ønsker at arbejde 
uforstyrret i en periode, kan leje sig ind 
for et overkommeligt beløb.

 Refugiet drives af Foreningen Ør-
slev Kloster, men bygningerne og det 
tilhørende areal ejes af et legat, der blev 
oprettet af stedets sidste private ejer, 
Komtesse Olga Sponneck. 

Komtessen købte det nedrivningstru-
ede kloster i 1934 og fik det så smukt 
restaureret, så hun ved sin død i 1964 
havde sikret dets overlevelse og funktion 
som arbejdsrefugium.

Omfattende restaurering
Takket være samlede bidrag fra en ræk-
ke private fonde og Skive Kommune på 
i alt 51 mio. kr. står Ørslev Kloster næste 
år foran en omfattende renovering.

Ørslev Kloster drives af en forening 
med 650 medlemmer. Formanden Mads 
Bille fortæller om projektet:

”Med donationen kan vi nu aktivere 
og styrke det historiske klosteranlæg. Vi 
sikrer stedets enestående funktion, hi-
storie og atmosfære. Projektet er en del 
af en gennemarbejdet forretningsplan 
og strategi, hvis hovedformål er at sikre 
Ørslev Kloster som en vigtig del af den 
nationale kulturarv og som en væsentlig 

del af en regional ressource.”  
Helt konkret bliver der etableret 11 

ekstra værelser, heraf 8 i klostrets port-
nerbolig, der udbygges til gruppeop-
hold. Ydervægge, døre og vinduer bliver 
restaureret, og tekniske installationer 
bliver fornyet, bl.a. med et nyt køkken i 
kælderen. Samlet set forbedres facilite-
terne både inde og ude.

I øjeblikket er der 9 enkeltværelser i 
selve klostret og desuden gruppeværel-

sesrum med plads til 7 i portnerboligen.
Belægningsprocenten er hele 80,6 %, 

og derfor er der ofte venteliste. Selv i julen 
er der normalt godt besat.

40.000 gæster og et utal af værker
Siden 1969 har ca. 40.000 kvinder og 
mænd fra alle faglige og sociale bag-
grunde og forskellige nationaliteter haft 
ophold på refugiet.

De har hver for sig – nogle også i 
fællesskab– produceret anselige mæng-
der af værker i uforstyrrethed bag de 
skærmende klostermure. 

Emnerne spænder vidt fra jura til mu-
sik og fra økonomi til litteratur. Direk-
tører, studerende, kendte eller ukendte 
– alle med et arbejdsprojekt kan søge 
om at benytte sig af rum og tid til at for-
dybe sig i og få udført et stykke arbejde.

Mindste opholdstid er to døgn 
– længste er to måneder. Prisen for 
medlemmer er 350 kr. pr. dag i de første 
5 døgn, 300 kr. pr. dag i de næste 10 
døgn, 250 kr. pr. dag alle dage derefter. 
Et medlemskab koster 300 kr. om året.

”Man skal søge om at få tildelt et 
ophold, men alle med et konkret ar-
bejdsprojekt må komme på refugiet”, 
fortæller klosterforvalter Janne Fruer-
gaard Keyes.

Refugiet kan således ikke anvendes til 
ferieophold, restitution eller lignende, 

En samlet bevilling på 51 millioner kroner fra en række fonde og foreninger gør 
det muligt at fremtidssikre det godt 800 år gamle nonnekloster i Nordfjends.

Klosterforvalter Janne Fruergaard Keyes viser her en dør på klostret, hvor man kan se, de 
mange lag maling og udsmykning, der gennem årene har prydet døren.
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og det er velset, at beboerne afleverer 
et eksemplar af deres arbejde til stedets 
omfattende bibliotek.   

Beboerne laver selv mad i et fælles 
køkken, men kan også få maden leveret.

Seks ansatte og 110 frivillige 
Janne Fruergaard Keyes har sammen 
med sin irskfødte mand Garry haft an-
svar for Ørslev Kloster de seneste 16 år. 
Begge har en museumsfaglig baggrund 
som cand.mag. i middelalderarkæologi.

Det er særdeles relevant i forbindelse 
med restaureringsprojektet, hvor der 
skal tages mange arkæologiske hen-
syn i en bygning der oprindeligt er fra 
1100-tallet, men ombygget flere gange.  

Desuden er tre medarbejdere ansat 
på deltid. Det er bygningshåndværker 
og formidler Mik Holm (flexjob), bog-

holder og klosterfé Sonja Neumann og 
klosterfé Asta Høj. Line Pedersen bidra-
ger vederlagsfrit som webmaster og 
kommunikationsansvarlig

”Det har givet en del flere muligheder 
for udvikling af stedet, for da jeg over-
tog, var jeg stort set alene om opgaver-
ne”, siger Janne Fruergaard Keyes.

Hun er oprindeligt fra Viborg og 
uddannet i Århus, men hendes mor er 
fra Ørslevkloster, hvor hun har sporet 
slægten tilbage til 1400-tallet.

110 frivillige
Ud over den faste stab er der opbygget 
et stort netværk af frivillige – i øjeblikket 
er der 110 på listen – som hjælper med 
forskellige opgaver. Bl.a. nogle, som 
står for klostrets vinmark med godt 200 
vinstokke, mens andre tager sig af det 

årlige julemarked, der holdes på skift 
med Strandet Hovedgård.

”Normalt er klostret lukket for andre 
end beboerne, så julemarkedet og andre 
offentlige aktiviteter er en god måde 
at få engangeret lokalområdets befolk-
ning” fortæller Janne Fruergaard Keyes. 

De 45 tønder land skov og eng om-
kring klostret er dog åbent for offentlig-
heden og gjort tilgængelige med anlæg 
af stier. Her er alle velkomne.

Under coronakrisen har der været 
lukket for offentlige mødeaktiviteter og 
arrangementer på klostret, ligesom der 
har været og lukket for grupper og an-
tallet af beboere er begrænset til otte.

Portrættet af komtesse Olga Sponnek pryder 
spisesalen, hvor der altid dækkes op til hende.

Bygningshåndværker Mik Holm i gang med 
en af de mange vedligeholdelsesopgaver.

De otte værelser er indrettet forskelligt, men alle forsynet med trådløs internetforbindelse. I 
dette værelse anvendes den tidligere ”hemmelighed” (toilet) som garderobeskab.  

Inde midt i den tilhørende skov finder man 
ved en lille sø dette shelter, der både kan 
bruges til ophold, teater og overnatning.
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Kolonihaverne i Skive: Frisk luft og sund kost

Af Niels Mortensen, 
fhv. byarkivar

Der er sikkert mange, der 
har nydt en sommerdag 
at gå en tur op ad Dr. 
Louises Vej gennem de 

velholdte kolonihaver i skoven.  
Kolonihaveforeningen her hedder 

”Skive Kolonihaveforening af 1908”, og 
det er Skives ældste kolonihaveforening.

Idégrundlaget for etablering af kolo-
nihaver blev skabt af grosserer Jørgen 
Berthelsen i Ålborg, der i 1884 begyndte 
udlejning af små jordstykker til arbejdere. 
I de større byer boede mange arbejdere 
i små lejligheder med dårligt indeklima. 
Berthelsens mål var at skaffe arbejderne 
en lille have, hvor de kunne få frisk luft 
og dyrke grøntsager og frugt som et bil-
ligt tilskud til kosten – og begge dele var 
jo godt for arbejdernes helbred.

Fattighaverne
Allerede før Berthelsen gik i gang, fand-
tes der en form for kolonihaver, nemlig 
de såkaldte ”frihaver”. 

Det var små jordstykker, der blev 
udlejet af byernes fattigvæsen, og derfor 
blev de også kaldt ”fattighaver”. Fattig-
haverne var egentlig tænkt som en form 
for hjælp til de fattige under fattigvæse-

net, men de havde ikke råd til at betale 
leje, så det blev folk med fast arbejde, 
der blev lejere. 

Også i Skive fandtes der fattighaver. 
De lå i Sønderbyen ned mod Skive Å – 
cirka der, hvor Føtex ligger i dag.

Private kolonihaver fra 1904
De første kolonihaver i Skive blev udstyk-
ket i 1904, hvor et privat konsortium 
begyndte at sælge kolonihavegrunde i et 
område ved Allegade og Brøndumsgade, 
men den moderne kolonihavebevægelse 
kom først for alvor til Skive i 1908. 

I februar 1908 skrev redaktør J.P. Nee-
rup en række artikler om kolonihaver i 
Skive Folkeblad, men han havde svært ved 
skabe interesse for kolonihaver i Skive. 

Neerup blev opfordret til at søge kon-
takt til jordemor fru Svendsen. Hun kom 
i mange arbejderhjem og kendte famili-
erne, så hun vidste, hvilke arbejdere, der 
måske ville være med til at oprette en 
kolonihaveforening. 

Det nye fremstød gav resultater: 
På et møde i marts 1908 oprettedes 
”Skive Kolonihaveforening”. Foreningen 
henvendte sig til byrådet om at leje et 

stykke jord i Krabbesholm Skov, som 
kommunen havde købt i 1906. 

Ansøgningen vakte ikke ublandet be-
gejstring i byrådet. Især borgmesteren, 
by- og herredsfoged F. Holm, var imod. 

Borgmesteren måtte give sig
Til at begynde med havde borgmeste-
ren en vis opbakning i byrådet, men han 
endte med at stå alene med sin mod-
stand. Den 4. april 1908 vedtog byrådet 
at udleje 5 tønder land i skoven til kolo-
nihaveforeningen for 500 kr. i årlig leje. 
Umiddelbart efter blev haverne fordelt 
til medlemmerne og beplantet.

Ved siden af kolonihaverne – op til 
Skovbakken – lå der et område, der 
var rigt på grus og sand. I forbindelse 
med anlæggelsen af et nyt bassin på 
Skive Havn (den nu opfyldte Nordhavn) 
blev der fra 1923 til 1933 gravet fyld 
i grusgraven til havnens kajanlæg og 
bagarealer, men det var først i midten af 
30’erne, at grusgraven fik sit nuværende 
omfang. 

Kolonihaver i grusgraven
Skive Byråd iværksatte – denne gang 
som et beskæftigelsesprojekt for arbejds-
løse arbejdsmænd – en opfyldning af 
trekanten mellem Havnevej, Engvej og 
Skive Anlæg, den såkaldte Rosens Eng.

I 1941 besluttede Skive Byråd, at det 

Flere af Skives parcelhuskvarterer var oprindeligt startet som kolonihaver.

Skræddermester Klausen med familie drikker søndagseftermiddagskaffe i kolonihaven i Krab-
besholm Skov en sommerdag i 1920’erne. 
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opfyldte areal skulle bruges til et nyt 
fodboldstadion med træningsbaner. For 
at få fyld nok, blev der nedlagt ca. 15 
kolonihaver, men efter afslutningen af 
opfyldningen blev der udlagt ca. 20 nye 
kolonihaver i grusgraven.

I årtierne efter 1908 blev der oprettet 
mange kolonihaver i Skive. I modsæt-
ning til kolonihaverne i skoven, der lå på 
lejet jord, købte næsten alle haveejerne 
jorden, deres haver lå på. 

Nationalhaverne i Frederiksdal
Det første eksempel på dette er de så-
kaldte ”nationalhaver”, der blev anlagt 

på bakken mellem Holstebrovej og 
Frederiksdal Alle i 1912. 

Driftsleder Ulldal, Århus, fik ideen 
til nationalhaver i Skive, og han købte 
sammen med et par mænd i Skive et tre 
tønder land stort areal på skråningen 
umiddelbart vest for børstefabrikant A.P. 
Pedersens have på Holstebrovej 23. 

”Hvad er en nationalhave?”, spurgte 
Skive Folkeblad. Driftsleder Ulldal sva-
rede: ”Det er et areal, der beplantes og 
kultiveres efter en forud lagt plan af et 
konsortium og derefter udstykkes i stør-
re eller mindre parceller. Formålet med 
nationalhaven er at skaffe småkårsfolk 

en have eller byggeplads på lempelige 
afbetalingsvilkår. Parcellen skal betales i 
løbet af 10 år. Ved overtagelsen betales 
10 procent af købesummen, og resten 
afdrages over 18 halvårs terminer.”  

Haver blev til byggegrunde
I 1920’erne og 1930’erne var landin-
spektør Balling Engelsen, Skive, ophavs-
mand til adskillige kolonihaveforeninger. 
Han opkøbte egnet jord og indbød til 
stiftende generalforsamling i en ”have-
forening”. 

Haveforeningen købte jorden af Bal-
ling Engelsen, og når den efter typisk 10 

år var betalt, blev haveforeningen ned-
lagt, lejerne fik skøde på deres grund og 
kunne så bygge et hus eller fortsætte 
med at bruge grunden til kolonihave. 

Det kunne godt tage flere årtier, 
men efterhånden blev kolonihaverne 
til byggegrunde. Det er store dele af 
Skive, der er blevet bebygget på denne 
måde. En pæn del af det nordvestlige 
Skive, den ældre del af Skovbakken og 
”tofterne” i Brårup – det er eksempler 
på kolonihaveområder, der er blevet til 
villakvarterer.  

Op til 25 kolonihaveforeninger
Kolonihavebevægelsen kulminerede i 
Skive i 1950’erne, hvor der var 25 kolo-
nihaveforeninger. Hertil kom, at der var 
kolonihaveforeninger i flere af egnens 
landsbyer. 

I dag er der stadig kolonihaver i Krab-
besholm Skov, og dertil kommer haver 
ved Bjarkesvej, Hemmersvej, Bakkedra-
get, Norgårdsvej/Vindevej, Vestagervej, 
Englyst, Lundbro og Lundhede.

Der arbejdes flittigt i de forholdsvis nyanlagte 
kolonihaver i Krabbesholm Skov ca. 1910. 
I flere af haverne er der opført små koloni-
havehuse – der var noget, der satte gang i 
kreativiteten hos de nybagte kolonihaveejere. 
I baggrunden ses det første udkigstårn i Krab-
besholm Skov. Det blev opført i sommeren 
1908 i anledning af kong Frederik 8. og dron-
ning Louises besøg i Skive i august 1908, hvor 
de bl.a. beså de nye kolonihaver. Fra 1932 til 
1989 stod der et nyt tårn ved kolonihaverne i 
skoven – måske kommer der en dag et tredje?
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Mohammad satser hårdt på at blive dansker

Af Jens Utoft

37-årige Mohammad Mustafa Bilal, der 
bor på Dalgas Allé 17, er både stolt og 
lykkelig. 

Stolt over, at det med en målret-
tet  indsats og en stærk vilje er lykkedes 
for ham både at få god bolig og et fast 
arbejde.

Og lykkelig fordi han her i Skive har 
fundet sin hustru, Arina, der kommer fra 
Litauen. Sammen har de en datter, der 
nu er 7 1/2 år.

Men ikke mindst er han lykkelig for et 
brev, som han modtog fra Udlændinge-
styrelsen den 11. maj i år. Brevet inde-
holdt en tilladelse til permanent ophold 
i Danmark. 

Mohammad er nemlig kurder fra 
Syrien, og kom til Danmark som politisk 
flygtning i 2009 på grund af de politi-
ske forhold i hjemlandet, hvor kurderne 
fortsat kæmper for et selvstændigt 
Kurdistan.

Startede på Dalgaskollegiet
I første omgang blev Mohammad pla-
ceret på et asylscenter i Brovst i Nordjyl-
land. 

Herfra blev han sendt til Skive, hvor 
han efter anvisning fra Udlændingesty-
relsen blev indkvarteret i en af boligerne 
i Dalgaskollegiet på Arvikavej i Skive.

De seneste godt fem år har Moham-
mad været ansat hos Nordvestjysk 
Galvanisering i Holstebro – et arbejde 
han er meget glad for. Hans opgave her 
er at slibe de emner, der er forarbejdet 
i virksomheden, og dermed give dem 
den sidste finish inden de leveres til 
kunden. 

Turen til og fra Holstebro foregår i 
egen bil, som han købe efter at han for 
syv år siden fik taget kørekort.

For nylig har han fået en kollega fra 
Skive, så de kan køre sammen til og fra 
arbejde.

”Jeg er glad for mit arbejde, selv om 
det godt kan være hårdt. Vi er ca. 70 
ansatte på dag- og aftenhold”, fortæller 
Mohammad.

Vil være dansk statsborger
Det er faktisk svært som flygtning at få 
permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det kræver, at man har haft arbejde 
i mindst fire år, og at man ikke har be-
gået kriminalitet.

Så tæller det også, at man som Mo-
hammad taler dansk og at man er enga-

Arbejdet i afdelingsbestyrelsen på Dalgas Allé medvirkede til permanent 
opholdstilladelse. Næste mål er dansk statsborgerskab.

Mohammad Mustafa Bilal satser hårdt på 
at blive dansk statsborger, men som kurder 
har han selvfølgelig også fundet plads til det 
kurdiske flag på terrassen.



11

Juni 2020

11

geret i lokalsamfundet – i hans tilfælde 
som medlem af afdelingsbestyrelsen i 
afdeling 11.1, hvor han bl.a. har bidra-
get aktivt til etablering af den ungdoms-
klub på Dalgas Allé, der var omtalt i det 
seneste nummer af aab-Orientering.

 ”Nu er mit næste mål at blive dansk 
statsborger, men det kræver bl.a., at jeg 
har bestået en udvidet prøve i dansk, 
så det må vente lidt endnu”, erkender 
Mohammad.

Stor familie i Danmark
Både han og hustruen er dog enige om, 
at deres fremtid ligger i Danmark, hvor 
Mohammad har mange venner og en 
stor del af sin nærmeste familie. 

”Min bror kom hertil i 2013. Han 
var dengang advokat i Syrien og er nu 
socialrådgiver ved Skive Kommune. Min 
mor bor i Grindsted og min lillebror i 

Skovlund ved Varde. Min søster bor i 
Tyskland med fire børn. Min far døde i 
1992”.

Desuden har Mohammad en morbror 
og tante i Odder.

Hans hustru Arina har også familie i 
nærheden. Hendes bror bor i Breum, 
hvor hun var på besøg med datteren 
under vores snak med Mohammad.

Flygtet fra borgerkrigen
De fleste i Mohammads familie kom til 
Danmark efter at borgerkrigen i Syrien 
var brudt ud 15. marts 2011 som led i 
det såkaldt arabiske forår. Det startede 
som fredelige demonstrationer med 
krav om demokrati, men de blev slået 

hårdt ned af syriske sikkerhedsstyrker.
Selv om de fleste kamphandlinger nu 

ser ud til at være overstået, er det meget 
svært at leve i Syrien.

”Der er store forskelle mellem rig 
og fattig, og de fleste er meget fattige. 
Her i Danmark er der demokrati, og det 
giver kan mange muligheder”, synes 
Mohammad.

Fredelig sameksistens
Mohammad glæder sig også over, at 
man i Danmark kan leve fredeligt side 
om side uanset etnisk og religiøst til-
hørsforhold.

Selv er han en af de omkring 200 
muslimer, der nu bor i Skive, mens hans 
hustru er katolik. Ingen af dem går dog 
voldsomt op i det religiøse.

En stor del af medlemmerne i det 
muslimske samfund i Skive er arabere, 
men der er også kurdere, som han selv.

”Her i min opgang er vi tre danske 
familier, og tre familier fra Syrien. Vi 
har god kontakt med hinanden og alle 
børnefamilier hjælper hinanden”, lyder 
det fra Mohammad.

Vidste du...
at du som beboer i AAB kan få rabat på 
køb af maling m.v. hos Flügger samt 
overnatning på Motel Skive.

Mohammad Mustafa Bilal er glad for sit arbejde, som sammen med hans frivillige indsats i 
boligforeningens afdelingsbestyrelse har sikret ham permanent opholdstilladelse.

Børneværelset bærer præg af, at hele fami-
lien nu føler sig som danskere.

Mohammad Bilal og familiens datter dyrker 
en fælles interesse for akvariefisk. 
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Skive-firma med succes tror på fortsat vækst

Af Jens Utoft

Det er egentlig ganske imponerende, 
hvad virksomheden Ide-Pro Skive A/S 
har udviklet sig til på de blot 26 år, der 
er gået siden to brødre startede virk-
somheden på loftet i en villa på Frede-
riksdal Allé i Skive med kun tre ansatte.

Tommy og Morten Nors, hedder de 
to brødre, hvoraf den yngste af de to,  
52-årige Morten Nors, siden 2016 har 
været alene om at drive virksomheden 
som adm. direktør, efter at Tommy gik 
på pension.

Det seneste år har han dog delt 
ejerskabet med den danske kapitalfond, 
Blue Equity, der blandt ejerne tæller 
pensionsselskabet PFA, samt ejerne af 
Danfoss og Linak på Als.

”Jeg savnede den daglige spar-
ring med min bror om udviklingen af 
virksomheden. Det har jeg nu fået med 
professionelle bestyrelsesmedlemmer 
fra kapitalfonden, som er indstillet på at 
bidrage til yderligere vækst”, fortæller 
Morten Nors.

Skive, Glyngøre og Indien
Både de fysiske og de økonomiske  ram-
mer til en fortsat vækst ser ud til at være 
på plads.

Ud over de 18.000 kvadratmeter un-
der tag i virksomhedens hovedsæde på 

Skyttevej 15 i Skive, råder virksomheden 
over godt 10.000 kvadratmeter i Glyng-
øre, hvor Morten Nors for et par år sam-
men med Skov A/S købte og delte Royal 
Greenlands gamle fiskefabrik.

Efterfølgende har Morten Nors i øv-
rigt købt nabogrunden på 3,5 hektar for 
at sikre yderligere udvidelsesmuligheder.

Det er der nemlig ikke i særligt om-
fang ved Ide-Pros hovedsæde i Skive.

”Men udvidelsen i Glyngøre er også 
meget praktisk, da Skov A/S er en af vo-
res største kunder”, siger Morten Nors.

Ud over de to afdelinger i Danmark 
omfatter Ide-Pro også en afdeling i 
Indien, der blev tilkøbt i 2004. Her er 75 

ansatte – fortrinsvis ingeniører og it-folk. 
”Den er en væsentlig del af bag-

grunden for vores succes, fordi det er 
lykkedes for os at udnytte det bedste fra 
begge verdener” fortæller Morten Nors.

I Skive og Glyngøre er der tilsammen 
ca. 130 ansatte.

Prototyper og små serier
Ide-Pro er som udgangspunkt både en 
rådgivende ingeniørvirksomhed og en 
produktionsvirksomhed. 

Produktionen er i de fleste tilfælde 
enten prototyper, der skal testes før en 
egentlig serieproduktion, støbeforme, 
eller mindre serier af specialprodukter.

Emnerne fremstilles i plast, letme-
tal (aluminium og magnesium) eller 
ekspanderet polystyren og ekspanderet 
polypropylen.

Undtagelsen fra små serier har været 
de særlige beskyttelsesmasker (visirer), 
der med kort varsel blev udviklet og 
fremstillet i hele 1,2 mio. eksemplarer til 
beskyttelse af sundhedspersonale i for-
bindelse med den aktuelle corona-virus.

Ud over Danmark blev disse visirer 
solgt til både Sverige og Italien. Men 
lige nu ser dette marked dog ud til at 
være mættet, og produktionen er derfor 
indstillet. 

Men der er stadig nok andet at rive i.
”Selv om bilindustrien, som er en stor 

Ide-Pro Skive A/S med over 200 medarbejdere har fundet en lønsom niche og 
har allieret sig med dansk kapitalfond til yderligere udvikling.

Adm. direktør Morten Nors foran Ide-Pros hovedsæde på Skyttevej i Skive
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kundegruppe hos os, er hårdt ramt af 
corona-pandemien, har de endnu ikke 
skåret ned på de udviklingsprojekter, 
hvor vi bidrager”, bl.a. el- og hybridbi-
ler, forklarer Morten Nors. 

Barn af Metallic – og AAB
Både Morten og storebroderen Tom-

my startede deres karriere på metalstø-
berivirskomheden Metallic i Skive, hvor 
deres far var ansat som lagerforvalter. 

Faktisk er Morten som den eneste af 
sine søskende født i Skive, mens hans 
forældre boede i en af AAB’s blokke på 
Egerisvej. Senere flyttede familien til en 
villa i Frederiksdal

Både Tommy og Morten blev ud-
dannet som værktøjsmager på Metallic. 
Morten fortsatte karrieren hos Svend 
Andersen Værktøjsfabrik i Kvosted, men 
gik så i gang med at læse til civilingeniør 
på AUC, Aalborg med speciale i produk-
tionsteknik. Da han var færdig, blev han 
ansat som direktør hos Svend Andersen 
indtil han og Tommy og besluttede at 
starte op sammen. Tommy var dengang  
medejer af værktøjsfirmaet Toolteam, 
som også var udsprunget af Metallic.

Ide-Pro startede i 1994 på loftet i sto-
rebror Tommys villa på Frederiksdal Allé. 

De blev to år senere udvidet med lejede 
lokaler på Nordhavnsvej, da de første 
fræsemaskiner blev anskaffet. 

I 1997 fulgte de første plaststøbema-
skiner, og i 1999 købte og ombyggede 
de et pakhus på Krabbesholm Allé. 

Flytningen til Skyttevej
Efter flere udvidelser og overtagelse af 
henholdsvis Temponik A/S i 2009 og alle 
aktiviteter i Svend Andersen Værktøj A/S. 
i 2010 overtager Ide-Pro i 2011 byg-
ningerne fra Sanistål på Skyttevej 15, 
hvor både administration og produktion 
samles på de daværende 11.000 m2.

”Nu kan vi så ikke udvide ret meget 
mere i Skive, så de fremtidige udvidel-
ser vil komme til at foregå i Glyngøre”, 
fastslår Morten Nors.

Købet i Glyngøre, hvor sønnen Anders 
er fabrikschef, har været helt afgørende 
for at kunne installere Nordeuropas største 
sprøjtestøbemaskine, der spiller en central 
rolle i i firmaets fremtidige produktion. 
Den kan med et tryk på op til 4000 tons 
fremstille plastemner op til 40 kilo.

Den primære kunde er her nabo-
virksomheden Skov A/S, der fremstiller 
ventilationsanlæg til landbruget.

Andre lokale kunder er Dantherm, 
DEIF og Vikan. Ca. halvdelen af firmaets 
produktion går til eksport.

Sund økonomi
Morten Nors kan glæde sig over at stå i 
spidsen for en virksomhed med en sund 
økonomi. 

Det seneste regnskab fra 2018-19 

viste et overskud efter skat på 15,9 mio. 
kr. Egenkapitalen var dengang opgjort 
til 28,3 mio. kr. 

Året forinden lød overskuddet på 
11,4 mio. kr.

”Med kapitalfonden som medejer har 
jeg fået en professionel bestyrelse, som 
har prøvet noget helt andet end mig. 
Det har betydet, at vi er blevet endnu 
mere ambitiøse”, siger Morten Nors.

Han er helt på det rene med, at en 
kapitalfond har til formål at udvikle en 
virksomhed og derefter på et tidspunkt 
sælge den med fortjeneste.

”Det var et helt bevidst valg fra min 
side at få en dansk kapitalfond som med-
ejer med det formål at bidrage til udvik-
ling af virksomheden. Og det er indtil nu 
gået rigtig godt”, siger Morten Nors.

Fabrikschef Anders Nors foran Ide-Pros nyeste sprøjtestøbemaskine på fabrikken i Glyngøre.

En stor del af produktionen hos Ide-Pro fore-
går ved hjælp af robotter. 

En af de mange gange på lageret, hvor Ide-
Pro opbevarer kundernes støbeværktøjer.

På kort tid lavede Ide-Pro 1,2 mio. visirer.
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Helhedsplan for færre boliger i Salling og på Fur
Af Gert Holm,  
forretningsfører i AAB

Aab Boligudlejning har 
udarbejdet og foreløbigt 
fået Skive Byråds god-
kendelse af en helheds-
plan, der har til fornål at 

fremtidssikre afdeling 16, Salling – Fur, i 
forhold til den eksisterende boligmasse, 
herunder at imødekomme de byggetek-
niske og økonomiske udfordringer. 

Dette gør det nødvendigt at foretage 
sammenlægning, nedrivning og salg af 
boliger i 4 af de 6 byer, hvor boligfor-
eningen er repræsenteret i Salling og Fur.

Udviklingen viser, at behovet for 
ændring af boligtyper vil være stigende. 
Derfor forudser Aab Boligudlejning store 
udfordringer i fortsat at kunne udleje 
almene boliger i mindre bysamfund, 
hvor private udlejere, i et forholdsvis lille 
marked, har udlejningsboliger i et andet 
prisniveau, ligesom priserne på ejerboli-
ger disse steder er yderst beskedne.

Nedrivning og frasalg
Derfor indeholder planen også nedriv-
ning og frasalg, så udlejningsproblemer 
og driftsomkostninger kan reduceres.

Forud er der for hver by udarbejdet:
• Byggeteknisk rapport for overordnet 

afklaring af udfordringer, samt afkla-
ring hvor tilgængelighed og sam-
menlægning af boliger er muligt.

• Helhedsplan som beskriver byggeaf-
snit. Herunder udfordringer og den 
målsætning der ønskes om at skabe 
attraktive boligområder med et varieret 

udbud af gode og sunde boliger for 
alle befolknings- og aldersgrupper.

• Miljøscreening og kortlægning af 
de boliger som kan blive berørte af 
renovering, ombygning til sammen-
lægning-/tilgængelighedsbolig eller 
nedbrydning.

• Helhedsplan hvor eksisterende boli-
ger, og oplæg til fremtidige forhold, 
fremgår med tegninger og kortfat-
tede beskrivelser, herunder også et 
overblik over, hvilke konsekvenser 
dette oplæg får for den fremtidige 
boligmasse i forhold til antal, til-
gængelighedsboliger, sammenlæg-
ningsboliger, renoverede boliger og 
opretning/tiltag omkring udearealer.

42 færre boliger
Helhedsplanen indebærer, at det sam-
lede antal boliger i afdeling 16,reduce-
res fra 150 til 108, svarende til en samlet 
reduktion på 42 boliger. 

Det sker på følgende måde:
Salg af 16 boliger, heraf 4 på Skolevej 

i Breum, 8 på Tingagervej på Fur, og 4 
på Nørre Alle i Jebjerg.

I Breum reduceres antallet af boliger 
med 5 ved sammenlægninger På Sdr. 
Alle og Præstemarken.

Endelig foreslås 21 boliger nedrevet, 
heraf 8 på Sdr. Alle i Breum, 4 på Bjer-
regårds Bakke på Fur, 4 på Toustrupvej i 
Durup og 5 på Floutrupvej i Selde. 

Forslaget til helheldsplan er opret-
tet som en renoveringsstøttesag ved 
Landsbyggefonden, der endnu mangler 
at godkende planen.

Når det er sket, indkaldes beboerne i 

de berørte boliger til orienterende mø-
der om planen.

Vil koste 29,2 mio. kroner
De samlede udgifter til realisering af hel-
hedsplanen er beregnet til 29,2 mio. kr.

Heraf skal 23,6 finansieres med real-
kreditlån, 4,2 mio. kr. fra Landsbygge-
fonden og 1,4 mio. kr. med træknings-
rettilskud fra boligforeningen.

Planen vil ikke medføre ændringer i 
den samlede husleje i afdelingen, der 
i 2019 i gennemsnit var 805 kr. pr. 
kvadratmeter. Det medførte en samlet 
huslejebetaling på 8.128.000 kr.

Skive Byråds godkendelse af planen 
indebærer at kommunen stiller garanti 
for realkreditlån på godt 21,3 mio. kr. 
og yder et tilskud på 200.000 kr.

Boligveteran er død
Tidligere mangeårig afdelingsformand 
i AAB’s afdeling 11.1 og medlem af 
AAB’s hovedbestyrelse, Kristian Peder-
sen, Bjarkesvej, døde i april, 81 år.

Kristian ydede en enestående og højt 
respekteret indsats som medlem af hus-
lejenævnet i Skive i næsten 40 år. Men 
han var også aktiv på mange andre 
måder – og det var via engagementet i 
fagbevægelsen – dengang med ansæt-
telse på Metallic, - at han kom i forbin-
delse med bolig- og lejerarbejdet.

I AAB var han til tider omstridt, men 
respekteret for sit utrættelige arbejde, 
bl.a. ved som den første afdelingsfor-
mand at inddrage beboerne som aktive 
deltagere i renoveringsprojekter.

Han var også med til at starte AAB’s 
første beboerblad, AAB-Nyt.

Kristian Pedersen var med i husle-
jenævnet fra starten i 1979, hvor han 
blev udpeget af en nye lejerforening i 
Skive, der var oprettet til formålet.

Han opnåede næsten altid resultater 
gennem en respektfuld dialog. ut-

75.000 til nyt 
Dalgas-projekt
Skive Byråds byudviklingsudvalg har 
nikket ja til at Skive Kommune giver 
et tilskud på 75.000 kr. til udvikling af 
projektet  ”Byen i baghaven”

AAB har et stærkt ønske om at 
skabe et socialt og grønt miljø bag 
blokkene langs Dalgas Allé, der er at-
traktivt for beboerne, de studerende 
på institutionerne i området og bor-
gerne i Egeris og resten af Skive i det 
langstrakte areal bag blokkene, hvor 
5 sikringsrum fra 1970’erne ligger 
ubenyttede hen. 

AAB bidrager selv med 75.000 kr.
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Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse
• Peter Hadrup, Bjarkesvej, (formand), 
• Jan Sørensen, Dalgas Allé, (næsttormand), 
• Leon Norup, Granvænget, 
• Birgitte Sørensen, Dølbyvej og 
• Bjarne Hansen, Islandsvej.

AAB-afdelinger
Skive: Bjarkesvej 6-134
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

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

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

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

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

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

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

Havnevej 19
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

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

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

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

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

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

Mølletoften 2-48
Afdelingsbestyrelse: 
• Grete Winter  (formand)
• Svend Aage Nielsen
• Martin Soelberg. 
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

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

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

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

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

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

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

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

Gefionsvej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Huginsvej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: 
• Martin Lynderup, 41 (formand)
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Carsten Friis, tlf. 2710 9118
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.
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Sæt farten 
ned til Mors
1. marts startede et større renoverings-
arbejde på Sallingsundbroen. Arbejdet 
medfører hastighedsbegrænsninger for 
trafikken de næste tre år.
Broen skal have ny fugtisolering, ny 
belægning på kørebaner og cykelsti og 
fortove. Renoveringen omfatter også 
nye dilatationsfuger, nyt autoværn og 
vindskærm foruden betonreparationer.
Mens renoveringen er i gang, kan både 
biler, cyklister og gående fortsat pas-
sere broen. Arbejderne er planlagt, så 
trafikken kan afvikles med få begræns-
ninger, mens der arbejdes på broen.
– Renovering af broer er særligt 
udfordrende, for ofte er broerne den 
eneste transportmulighed mellem 
to lokaliteter, så det er vigtigt, at vi 
sørger for, at trafikken kan afvikles, 
mens vi arbejder. Det er også derfor, 
at vores arbejde på Sallingsundbroen 
foregår over tre år. I år arbejder vi i 
broens østlige side, næste år rykker vi 
over i den vestlige side, og i 2022 vil 
vi så arbejde i midten af broen, så det 
i hele perioden er muligt at passere 
broen, mens arbejdet pågår, siger Jørn 
Andreas Kristensen.

Reduceret hastighed
For den kørende trafik er der begræns-
ninger i form af reduceret bredde af 
kørebaner og hastighedsnedsættelse 
til 50 km/t. Det betyder, at brede køre-
tøjer kun kan passere broen to gange i 
døgnet på fastlagte tidspunkter tidligt 
om morgenen og om aftenen, hvor der 
så lukkes for den øvrige trafik i begge 
retninger efter forudgående aftale. I 
vinterhalvåret november-marts kan 
der køres på broen uden restriktioner.


