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Lederen
- reflektion / holdninger

Den 1. marts 2018 så jeg en eks
tra gang i kalenderen, men det var 
rigtig nok, datoen var den 1. marts 
2018 og ikke den 1. april 2018, som 
man eller godt kunne fristes til at 
tro. Det jeg lige havde hørt i fjernsy
net lød bestemt som en aprils joke, 
hvor de almene lejere blev gjort til 
aprilsnarre. 

Regeringen fremlagde fra Mjøl
nerparken i København for åben 
skærm regeringens udspil til ”Ét 
Danmark uden parallelsamfund”. 
Udspillet er ikke tilstrækkeligt, og in
deholder ingen helhjertede løsnin
ger. Det er en gammel suppe rørt op 
med få skrappe krydderier. 

Regeringens forslag om at mål
rette 12 milliarder kroner kr. – ud af 
den samlede ramme på 21 milliar
der kr., i den kommende boligaftale 
til nedrivning og omdannelse af al
mene boligområder i år 2019  2026 
med plads til at fastholde det høje 
niveau frem mod 2030. 

Jeg kan ikke selv ikke i min vilde
ste fantasi forstå, hvorfor de almene 
lejrer skal betale for den fejlslagne 
integration. Det er bestemt et sam
fundsproblem, som vi alle burde 
være med til at løfte, og det er ikke 
fair, at almene lejer alene står med 
regningen. De 12 milliarder som 
regeringen foreslår skal hentes i 
Landsbyggefonden, er der jo om
kring en million almene lejere, som 
skal bruge pengene til yderst nød
vendige renoveringsopgaver i de 
be rørte almene boligområder. 

Udspillet indeholder også et 
punkt med straf på pengepungen. 
Tænk engang efter! Straf på penge
pungen har aldrig før løst nogle pro
blemer, det gør bare folk fattigere. 
Hvornår er det blevet bevidnet, at 
man kan løse parallelsamfund/og in
tegration ved at gøre folk fattigere. 
Straf på pengepungen får ikke folk 
i job, giver ikke tag over hovedet, 

det får ikke integration til at virke og 
parallelsamfundet til at forsvinde. 
Straf har aldrig virket, kun gennem 
uddannelse og viden kan et sam
fund oplyses, og dermed også de 
parallelsamfund der er bosiddende i 
de såkaldte ghettoområder. 

Hele udspillet er samlet i 22 punk
ter i regeringens strategiudspil "Ét 
Danmark uden parallelsamfund  
Ingen ghettoer i 2030", og udspillet 
kan i sin helhed læses på fagbladet
boligen.dk 

Man må så håbe på, at der er for
nuftige mennesker i folketinget, 
der kan se det uretfærdige i, at de 
mange helt almindelige lejere i Dan
mark, som passer på deres lejlighe
der og har ydet deres til samfundet, 
går på arbejde, eller er folkepensio
nister, skal finansiere hele regerin
gens udspil. 

Vi må da også håbe, at regeringen 
snart får gang i noget nybyggeri, 
som er til at betale for almene be
boere. Alle der ikke kan flytte til eller 
ikke længere kan bo i ghettoområ
derne på grund af nedrivning eller 
salg af boliger, skal vel have tag over 
hovedet, men så får vi måske i Ud
kants Danmark løst vore problemer 
med tomme boliger.

Nanny J. Dahl
Formand
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Viceværterne i oplandet
Morten Skipper og Johnny Mark er de 2 viceværter, der 
servicerer beboerne i oplandet efter at den nye struktur 
trådte i kraft 1. oktober 2017.

De kører rundt i en stor VW Crafter, nogle gange med 
en stor trailer efter, hvorpå der står enten en fejema
skine eller en græsklipper. Det kræver sin mand at køre 
med det store vogntog, men de kan deres kram. Bilen 
er indrettet som et rullende værksted med næsten alle 
de dimser og dingenoter, der kan blive brug for på en 
arbejdsdag.

Morten og Johnny har ikke tidligere arbejdet tæt 
sammen, men det går godt, og de kommer godt til
rette.

De kører deres faste ruter i oplandet, og udfører de 
arbejder, som beboerne har ringet ind om til service
kontoret. 

Servicetelefonen bliver betjent af Ole Viborg, der le

der og fordeler arbejdsopgaverne. Han planlægger en 
liste med arbejdsopgaver til Morten og Johnny hver 
dag. Det er vigtigt, at beboerne husker at ringe opga
verne ind til servicekontoret, så arbejdsopgaverne kan 
planlægges mest hensigtsmæssigt, og at Morten og 
Johnny kan have de rette reservedele med i bilen, og 
samtidig har tid til at udføre opgaverne, når de er i om
rådet. Det er også vigtigt, at beboerne beskriver nøje, 
hvad det er for et arbejde, som viceværterne rekvireres 
til, så de kan få planlagt den korrekte tid til opgaverne. 
Det kan være svært for Morten og Johnny at overholde 
aftaler, hvis der dukker alt for mange uforudsete opga
ver op på deres tur rundt i oplandet.

Morten og Johnny laver mange forskellige ting i lø
bet af en sæson, men det spænder over snerydning, 
saltning, fejning, reparationer af vandlåse, stoppede 
toiletter, reparation af vandhaner, vandlåse og ventiler, 



Vores Blad – Beboerbladet for Bomiva 1/2018 Bomiva Side 5

udskiftning af pærer i faste installationer, hækklipning, 
afkantning af plæner, græsslåning samt diverse projekt
arbejder. Hvis de kan nå det, tager de også akutopstå
ede opgaver.

I løbet af foråret og sommeren vil der blive tilknyttet 
sommerafløsning til hjælp med græsslåning samt hæk
klipning. På egnede steder vil der blive indsat robot
plæneklippere.

Foreløbig ser ruten for vinterhalvåret cirka sådan ud:
Mandag:  Roslev, Harre, Glyngøre, Durup, Selde og 

Breum.
Tirsdag:  Roslev, Krejbjerg, Oddense og Balling.
Onsdag:  Ramsing, Lem og Lihme.
Torsdag:  Balling og Rødding.
Fredag:  Hem, Hvidbjerg og diverse opsamling.

Både Morten Skipper og Johnny Mark er glade for den 
gode modtagelse, som de har fået af beboerne, og glæ
der sig til at komme på arbejde hver dag.

Som det ses på billedet (Morten Skipper), så kan det 
være en kold fornøjelse, at være vicevært, når det fryser 
med en chillfaktor på 19 grader.

Ulla K. Holm
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Nyrenoveret 

Nyhed 

Vestervænget  de sidste lejligheder står færdig d. 1. juli 2018 

Boliger uden 
venteliste 

Se mere på 
www.bomiva.dk 

 

Roslev – rækkehus 
Æblevej 

Skive – Frugthaven  
3 vær. 

Durup – Mølkærvej – 
m/altan 

Sallings Gård 16 - 7800 Skive - Telefon: 97 52 29 99 - mail:  
info@bomiva.dk – www. Bomiva.dk 

-et godt 

sted at 

bo til 
leje 

Bomiva hjælper gerne med 
at finde en passende bolig til 
dig/Jer. Kontakt os - få hjælp 
& oplysning om de boliger vi 
har uden venteliste, eller bliv 
skrevet på venteliste til 
drømmeboligen. 



Vores Blad – Beboerbladet for Bomiva 1/2018 Bomiva Side 7

Der var ca. 220 personer til en spændende aften om 
fremtidens almene boliger, hvordan tiderne skifter, og 
krav til boligtyper ændrer sig.

Og om hvordan vi kan indarbejde den viden i vores ar
bejde i afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og 
i administrationen af almene boliger.

Kredsmøde 6. kreds i 
Herning Kongrescenter
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SKIVE	  Å-‐MARKED	  
Kære	  sælger/uds:ller	  
	  	  
Vi	  er	  en	  gruppe	  borgere	  der	  har	  s5Eet	  
foreningen	  Skive	  Å-‐Marked,	  hvor	  visionen	  er	  
at	  brande	  Skive	  by,	  5ltrække	  borgere	  og	  
skabe	  liv	  i	  området	  ved	  åen,	  nær	  
Søndercenteret	  og	  jernbanebroen.	  	  
	  	  
Vort	  projekt	  består	  af	  to	  dele	  –	  det	  ene	  er	  
planlægning	  og	  aRoldelse	  af	  et	  torvemarked	  
hver	  lørdag	  i	  sommerhalvåret.	  
Torvemarkedet	  vil	  blive	  placeret	  i	  det	  
geografiske	  område	  imod	  Skive	  Å	  i	  en	  radius	  
af	  200	  m	  fra	  jernbanebroen	  over	  Skive	  Å	  ved	  
adressen	  Ågade	  4,	  7800	  Skive.	  I	  første	  
omgang	  på	  den	  side	  af	  åen	  hvor	  
Søndercenteret	  ligger.	  	  
Torvemarkedet	  ønskes	  at	  bestå	  af	  en	  høj	  
kvalitet	  i	  de	  fysiske	  produkter	  der	  sælges	  og	  
produkterne	  må	  meget	  gerne	  være	  lokale,	  
dvs.	  sammenhæng	  med	  Rent	  Liv	  konceptet,	  
\orden	  og	  livet	  i	  og	  omkring	  Skive.	  

Målet	  er,	  at	  få	  torvemarkedet	  besat	  af	  forskellige	  
typer	  varer,	  så	  der	  kan	  5ltrækkes	  forskellige	  typer	  
af	  kunder.	  Derudover	  arbejdes	  der	  på,	  at	  det	  i	  
området	  bliver	  muligt	  at	  købe	  kaffe/the/vand	  og	  øl.	  
Skive	  Å-‐Marked	  vil	  5lbyde	  sælgere	  at	  kunne	  leje	  
markedsvogne/salgsboder	  (a	  la	  sydlandske	  
markeder)	  5l	  en	  beskeden	  leje,	  herunder	  at	  få	  
adgang	  5l	  el.	  
Torvemarkedet	  vil	  blive	  koblet	  sammen	  med	  
events	  m.v.	  og	  vil	  i	  øvrigt	  blive	  koordineret	  i	  tæt	  
samarbejde	  med	  Skive	  Handel	  og	  Søndercenteret.	  

Første	  torvemarked	  vil	  være	  lørdag	  den	  5.	  maj	  2018	  fra	  09.30	  :l	  14.00.	  

Den	  anden	  del	  af	  projektet	  er	  etablering	  af	  ”sidde-‐	  
og	  opholdsplads”	  langs	  åbrinken	  ud	  for	  Sønder-‐
centeret.	  Anlægget	  vil	  være	  offentlig	  5lgængelig	  og	  
kunne	  beny?es	  af	  alle	  hele	  døgnet	  og	  hele	  året	  
rundt.	  Tankerne	  er	  at	  etablere	  terrasser	  med	  faste	  
borde	  og	  bænke.	  Det	  skal	  kunne	  holde	  5l	  noget,	  
gerne	  mari5mt	  og	  tænkt	  ind	  i	  Big	  Blue	  og	  Skive	  
Kommunes	  ønsker	  om	  at	  være	  en	  grøn	  kommune.	  
	  	  
Denne	  informa5onsskrivelse	  er	  tænkt	  som	  en	  
appe5tvækker	  og	  vi	  vil	  fra	  foreningens	  side	  5llade	  
os	  at	  kontakte	  dig	  når	  vi	  har	  det	  hele	  på	  plads.	  	  
Foreningen	  er	  bestående	  af	  	  6	  medlemmer	  hvor	  
Me?e	  E.	  Rasmussen	  er	  repræsenteret	  fra	  Bomiva.	  
	  	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Foreningen	  Skive	  Å-‐Marked	  
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Fastelavn afd. 20, Violvej/Solsikkevej

Så blev det den tid på året hvor katten skulle ud af tøn
den, med seje hug så det buldrede i hele Gildesalen.

Der var ca. 50 børn og voksne til en hyggelig eftermid
dag med tøndeslagning, kåring af dronninger og konger, 
fastelavnsboller, kaffe/the, sodavand og en slikpose til 
børnene.

04 år:  Alberte bidronning og Signe bikonge.
57 år:   prinsesse Milla blev dronning og batmand  

Kasper blev konge.
814 år:  prinsessen Clara blev dronning og fodbold

spillerinden Marie konge.
Tak for en hyggelig eftermiddag. 

Bestyrelsen afd. 20

Medarbejder	  :l	  hjælp	  v/møder	  &	  leWere	  rengøring	  -‐	  afløsning	  
Bomiva	  -‐	  Skive	  	  
Bomiva	  har	  brug	  for	  en	  frisk	  allround	  medarbejder	  5l	  at	  hjælpe	  i	  
det	  daglige	  som	  afløser.	  Arbejdet	  består	  af	  opdækning	  5l	  møder,	  
le?ere	  rengøring	  af	  kontor,	  samt	  hjælp	  i	  køkkenet.	  
	  
Vi	  har	  brug	  for	  hjælp	  ca.	  4	  –	  6	  5mer	  om	  ugen.	  Arbejds5den	  er	  
eEer	  behov	  &	  aEale.	  	  
	  
Skriv	  om	  dig	  selv	  og	  send	  det	  5l:	  	  
ukh@bomiva.dk	  	  
	  
Direktør	  
Ulla	  K.	  Holm	  
Bomiva	  
	  

Medarbejder til hjælp v/møder og lettere 
rengøring – afløsning Bomiva – Skive
Bomiva har brug for en frisk allround medarbejder til at hjælpe i det daglige som afløser. 
Arbejdet består af opdækning til møder, lettere rengøring af kontor, samt hjælp i køkkenet.
Vi har brug for hjælp ca. 4  6 timer om ugen. 
Arbejdstiden er efter behov og aftale. 

Skriv om dig selv og send det til: ukh@bomiva.dk 

Direktør
Ulla K. Holm
Bomiva
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Nytårskur afd. 83, Balling
Lørdag d. 13. januar mødtes beboere fra afd. 83, Balling 
til nytårskur i fælleshuset. Vi startede kl. 12, hvor der blev 
serveret lidt godt til ganen, og snart gik snakken lystigt 
hen over bordet. Der blev bl.a. også underholdt med 
mere eller mindre sandfærdige historier og fællessang.

Peter Østergaard Jensen 

Selchaus	  Gård	  ”Gildesal”	  
Hold	  din	  næste	  fest	  her…	  

Lokalet	  udlejes	  :l	  alle	  
beboere	  i	  Bomiva´s	  boliger	  

Pris	  kr.	  850,-‐	  
(Opkræves	  via	  huslejen)	  

Kontakt	  Bomiva	  tlf.	  97522999	  
for	  leje	  af	  gildesalen.	  

Festlokale	  	  	  
Selchaus	  Gård	  

”Nyrenoveret	  køkken”	  
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En fredag aften i februar var der dømt fed 80’er nostalgi 
med en 3retters menu bestående af en Rejecocktail 
med asparges, kaviar, pynt, dressing og flute og en ho
vedret bestående af Bøf Stroganoff med bagt kartoffel
mos og rødbeder og til dessert kaffe og islagkage. 

Hvem kan ikke spise en rejecocktail eller Stroganoff 
med kartoffelmos? Det var der i hvert fald ca. 50 be
boer og enkelte gæster der kunne. Maden blev leveret 
fra Slagteren i Stoholm, det var nok ikke den bedste Bøf 
Stroganoff, jeg har smagt, men der var bestemt meget af 
den, så alle kunne blive godt mætte. Rejecocktailen var 
så til gengæld rigtig god, den kan bestemt varmt anbe
fales.

Efter spisningen var der en raflekonkurrence, hvor vin
deren ved hvert bord fik en lille præmie. Aftenen sluttes 
af med 6 bingospil, som blev gennemført under afslap
pede former. Dog så lød der til tider et lille beklagelsens 
suk fra dem der sad ”på pinden” i lang tid og ikke vandt. 
Det var dog hurtig glemt når næste spil gik i gang.

Snakken gik lystig ved bordene og hvis smil og latter 
kan oversættes, så vil jeg mene, at det var en god aften. 

Det får mig til at tænke på, at ved Fællesspisning/hyg
geaften så slipper man for at lave mad selv, for hvorfor 
spise alene eller altid kun sammen med nogen vi kender. 
En invitation til fællesspisning er en god anledning til 
at komme afsted og få snakket med nye mennesker, og 
sidst men ikke mindst så slipper du for opvasken.

Fællesspisning /hyggeaften i 
Vestervænget
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En lille hilsen fra 
”Den anden side af vejen…”

Vi tilflyttede Holstebrovej i 2006 og fik på den anden side 
af vejen 2 boligselskaber som genboer.

Vi har haft gavn og glæde af begge boligselskaber, 
dels som ”extra Ppladser” når vore 2 Ppladser i carpor
ten ikke kan rumme ”gæstebiler”, og vi derfor tyer til P
mulighederne bag boligblokkene på den anden side af 
vejen, – og dels ved, at vi gennem de seneste år har haft 
glæde over at se den fornyelse og renovering, der er sket 
i boligblokkene i begge boligforeninger.

I de seneste år har vi specielt glædet os over BOMIVA`s 
boligrenovering af boligblokkene 220 i Vesterkæret, i 
hvilken periode den ene blok efter den anden er blevet 
renoveret, dels ved at fjerne ikke længere tidsvarende 
boliger og boligblokke, dels ved at fjerne unødvendige 
etager og dels ved at totalrenovere det samlede bolig
kompleks.

Vi har ikke kunnet undgå at se et nyt boligområde 
vokse frem til forhåbentlig glæde og gavn for de lejere, 

der nu har taget eller er ved at tage de nyrenoverede og 
nyrestaurerede boligblokke i brug.

Specielt har vi glædet os over den igangværende re
staurering af BLOK 20, der jo er ved at nærme sig sin fær
diggørelse her i 2018.

Vi har ikke kunnet undlade at være opmærksom på 
de visioner, der har ligget bag restaureringen af ”Vester
vænget” og vi har med glæde fulgt de arkitektoniske 
ideer, der ligger bag renoveringen af hele boligkom
plekset, MEN specielt ideen med renoveringen af BLOK 
20.

Når vi vågner om morgenen, kan vi, som ”JEPPE PÅ 
BJERGET”, stille spørgsmålet: ”Drømmer jeg, eller er jeg 
vågen...”? – Har BOMIVA og Skive fået en ny ”Triumfbue” ?

Når jeg så ”er blevet vågen”, så falder mine tanker til
bage til Paris, hvor den ”gamle” – 50 meter høje  Triumf
bue jo nu har stået i godt 210 år, og hvor de millioner af 
turister, der siden opførelsen, har glædet sig over den 
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panoramaudsigt ud over Paris, man får, når man har 
spadseret op ad trapperne til Triumfbuens tag.

Der lå også visioner bag opførelsen af den ”nye Triumf
bue” i Paris, da den danske arkitekt Otto Von Speckelsen, 
tilbage i 1980èrne vandt arkitektkonkurrencen om opfø
relsen af den nye triumfbue, ”Den store hvide”, eller som 
franskmændene til daglig kalder den: ”Grande Arche 
– menneskehedens triumfbue”, eet af Parises nyere byg
ningsværker, opført i hvid marmor og omfattende mo
derne kontor og forretningsfaciliteter samt nutidige 
bolig, cafe og restaurations m2 kombineret med en fan
tastisk udsigt ud over den vestlige bydel af Paris.

”I had a dream” udtalte Dr. Martin Luther King kort tid 
før han blev dræbt ved et attentat tilbage i 1960 èrne, og 
jeg kunne også godt have en ”drøm” om udnyttelsen af 
taget ovenpå BOMIVA og Skives nye ”Triumfbue” – BLOK 
20 i ”Vesterkæret”.

I min ”drøm” tænker jeg specielt på den tagterrasse, 
der sidste år blev bygget ovenpå ”SALLING” i Aarhus, 
hvorfra man nu har én af de bedste udsigter man kan få, 
ud over Aarhus bys tage og havnefront, – MEN jeg tæn
ker også på den tagterrasse, man har bygget ovenpå det 
flere hundrede meter høje bygningskompleks ”Marina 
Bay Sands” i Singapore, der i en imponerende bygning 
bl.a. indeholder casino, hotel, beboelses og kontorfacili
teter, shoppingcenter, underholdningsindustri m.m. og 

fra hvis tagterrasse, ”The Sands Skypark Deck”, fra dens 
restauranter, barer, swimmingpools og grønne områder 
indbydes til et fantastisk wiev og 360 graders udsigt ud 
over Singapore by og havn.

Og så tilbage til det mere realistiske, tilbage til det tag, 
der nu er anlagt ovenpå BLOK 20.

Her er min drøm, at der på dette tag, til glæde for ”Ve
sterkærets” beboere og andre, kunne anlægges en fælles 
tagterrasse som ”grønt område”, hvor man kunne hygge 
sig ved opstillede borde og stole med medbragt kaffe, 
kage og mad, måske grille lidt og samtidig nyde den fan
tastiske udsigt, der er udover Skive by og ådal. Det vil pe
riodevis være en vindomblæst tagterrasse, – men jeg er 
sikker på, at den nødvendige sikkerheds og vindskær
mende afskærmning ville kunne tage højde herfor.

Til sidst vil vi også gerne give udtryk for den faglige 
respekt vi har set under gennemførelsen af renoverin
gen af blokkene i Vestervænget. Der har været ”fut over 
fejemøjet”, arbejdsomme håndværkere både indenfor og 
udenfor den ”normale arbejdstid”, ligesom det har glæ
det os, at der har været repræsenteret såvel lokale som 
andre danske håndværksvirksomheder i renoveringens 
gennemførelse.

Vi ønsker alle implicerede parter, herunder BOMIVA og 
dens lejere et stort til lykke med renoveringen af blok
kene i Vestervænget.                                    Genboerne i nr. 69 
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Vi sagde farvel til inspektør Mikkel Poulsen pr. 31. de
cember 2017. han har efter godt 7 år søgt nye udfordrin
ger hos Hobro Boligforening. Vi ønsker ham alt mulig 
held og lykke.

Pr. 1. marts 2018 er Leif Breum ansat som inspektør 
hos Bomiva.

Her er, hvad Leif fortæller om sig selv:
Mit navn er Leif Breum, jeg er 54 år, gift og far til 4 

børn imellem 9 og 18 år. Jeg har glædet mig til mit nye 
job som inspektør hos Bomiva, hvor jeg ser frem til et 
godt samarbejde med mine nye kollegaer, afdelingsbe
styrelser og hovedbestyrelse. 

Jeg har en baggrund som tømrer, hvor jeg bl.a. har 
arbejdet nogle år i Norge. Derefter arbejdede jeg som 
maskinsnedker på en vinduesfabrik. I 2006 var jeg fær
diguddannet bygningskonstruktør, hvorefter jeg har ar
bejdet på arkitektkontor, været sælger og sidst projekt
leder. 

Farvel og goddag

BO SUNDT - HOLD FUGTEN VÆK
4 gode 
råd til, 
hvordan 
du 
holder 
din 
bolig 
sund...
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Bomivas bestyrelse har en aftale med Fit & Sund, fy
sioterapeuterne v/Rolf BirkholmClausen i Slotsgade 3 
i gården i Skive om, at Bomivas beboere, personale og 
bestyrelse samt deres samlevere og børn kan træne ube
grænset hele døgnet for 195 kr. pr. måned pr. person. 
Der er også fri gæstetræning. Ønsker man at komme på 
hold starter det snart.

Der er 700 m2 træningsareal til rådighed, gratis pro
gramlægning, intet oprettelsesgebyr og ingen binding, 

ergonomisk rigtige maskiner, mulighed for specialtræ
ning, frivægts område, ingen bindingsperiode, mulighed 
for omklædning og bad, mange kredsløbsmaskiner, mu
lighed for instruktion ved fysioterapeut samt gratis kaffe 
og the. 

Rent praktisk så henvender I jer hos Fit & Sund per
sonligt i Slotsgade 3 eller på telefonnr. 97 52 40 40, og så 
ordner de resten.

Fit & Sund
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Kig ind i vores butik
- vi har altid gode tilbud 
i belysning og el-artikler

Sdr. Boulevard 7 • 7800 Skive 
Tlf. 9752 2300 • www.skp-el.dk

www.skp-el.dk aut. el-installatør

A/S

En del af TS-GRUPPEN∙DK viden og kompetence i el-branchen

STeen K. PederSen A/S 
Din lokale El-installatør 

- vi ved hvad vi snakker om...

Danmal 
Malervirksomhed Aps

Brårupgade 26
7800 Skive

www.danmal.dk

Tømrer-, 
malerarbejde

og gulvslibning 
udføres

Rævevej 5, 7800 Skive
TBS 97 52 85 00
MAS 97 52 18 01

Anlægsgartner og 
kloakmester, 

Allan Rasmussen 
Tlf.: 2169 9209 

info@plougmand.dk

www.plougmand.dk


