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Adresser og udvalg

Administrationen:

Bomiva 
Sallings Gård 16, 7800 Skive,
Tlf. 97 52 29 99. Fax 97 52 15 52.
E-mail: info@bomiva.dk
www.bomiva.dk

Kontortider:
Mandag-torsdag 10-14. 
Tirsdage tillige 16-17.30. 
Fredag 9.30-11.30.

Direktør:
Ulla K. Holm, tlf. 20 16 47 59.

Bestyrelsen:
Formand:   Nanny Dahl  .  .  .  .  .  .  .  28 93 03 67
Næstformand:   Heinrich Nielsen   .  .  .  41 15 18 80
 Bestyrelsesmedl .: Ove Bjerring   .  .  .  .  .  .  97 52 39 48
 Bestyrelsesmedl .:  Karen Dalsgaard .  .  .  .  23 33 90 87
 Bestyrelsesmedl .:  Ellen Holmgaard  .  .  . 97 73 14 22
 Bestyrelsesmedl .:  Per Laursen   .  .  .  .  .  .  . 51 71 93 98
 Bestyrelsesmedl .: Iver Bergholt  .  .  .  .  .  . 30 33 94 29

Oplag: 2.500 eksemplarer, som ud deles gratis til alle hus-
stande i BOMIVA.
Det er meningen, at der skal udkomme 3 numre om året. 
Næste num mer bliver juli 2016.
Bladets indhold bestemmes hovedsageligt af jer beboere, 
fra de ca. 66 afdelinger i BOMIVA. 
Går der nogle ude i afdelingerne, som gerne vil bidrage 
med ideer, hjælp til produktionen af artiklerne, ja, så er I 
hjertelig velkomne!
Artikler skal være bladudvalget i hæn  de enten pr. mail/post 
eller afleveret senest den 16. maj 2016. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at afvise læserbreve/
indlæg. Det kan være anonyme, racistiske, eller moralsk 
stødende læserbreve. 

Forsiden: I sne og slud skal viceværterne ud...

Layout: Alsbjerg Grafisk.

Tryk: Skive Offset Oddense.
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Bomiva

Vesthøj:
Vestervænget 16B, st. tv., 7800 Skive
Projektleder Jesper Faurskov Pedersen: Tlf. 29 29 22 14
E-mail: kontakt@vesthoj.dk

Træffetider:
Mandag og tirsdag 13.00-15.00
Onsdag og torsdag    9.00-12.00 og igen 18.00-19.00
Fredag   9.00-12.00 
Såfremt vi ikke befinder os på kontoret i oven stående 
tidsrum, kan vi træffes på telefon eller mail.

Bomiva
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Lederen
I disse tider hvor der er stærk fokus på flygtninge, og integrationen af 
flygtninge er blevet et varmt emne, er Lederen også præget af emnet. 
For den almene boligsektor er det især boliger til flygtninge, der er på 
dagsordenen i denne tid. Manglen på boliger er gået hen og blevet et 
væsentligt emne til diskussion og debat, forståelig nok for ifølge KL, er 
der behov for 49.000 boliger alene til flygtninge. 

Det har ikke skortet på forslag til løsninger på boligmanglen, men det 
er meget vigtig for den almene sektor, at den lærer af fortiden, og undgå 

at skabe nye belastede boligområder, der er potentielle fremtidige ghettoområder. 
Endvidere vil der også frem over være stor mangel på billige boliger, da nedenstående pro-

blemstillinger vil få enorm indflydelse på efterspørgslen af billige boliger. 
•	 Mange	flygtninge	på	integrationsydelse	skal	have	en	billig	bolig.
•	 	“Det	moderne	kontanthjælpsloft”	medfører	at	mange	enlige	med	børn	får	reduceret	deres	

boligsikring.
•	 	Boligydelsen	til	pensionister	skal	evt.	reduceres,	det	forventes,	at	der	bliver	fremlagt	et	

forslag senere her i år.
•	 Mange	unge,	der	ikke	kan	få	rodfæste	på	arbejdsmarkedet.

Når jeg nu skriver om det i Lederen, er det fordi at flygtningeproblematikken, også for Bomi-
vas vedkommende har fået stor indflydelse på de helhedsplaner, som vi arbejder med at få 
vedtaget.

Vi har de seneste år kæmpet med tomme boliger i oplandet til Skive og store tab på lejele-
dighed i afd. 78, Durupvej 40 - 42, Glyngøre, afd. 81 Risvænget i Rødding, afd. 84, Oddense/
Krejbjerg, afd. 80 Lem/Lime, afd. 86 Ramsing og afd. 87, Hvidbjerg.

I øjeblikket venter vi på tilladelse fra ministeriet til at gå i gang med helhedsplanerne, men 
flygtningestrømmen har medført, at det nu bliver sværere at få tilladelse til at rive almen bo-
liger ned. Det er også ganske logisk, at der ikke skal gives tilladelse til nedrivning til boliger, 
når der er mangel på boliger. Det er bare det, at der er stor forskel på, hvor i landet de tomme 
boliger er beliggende. Der er ingen asylansøgere, der står i kø for en bolig i vores udkantsom-
råde. 

Den 15. februar var direktør, Ulla K. Holm og undertegnede på besøg hos den ansvarlige 
minister for området, Inger Støjberg (Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) for at 
forelægge den problematik, som vi står i. Vi havde ikke forventet noget svar, men vi håber, 
at besøget er medvirkende til, at ministeriet ser med velvillige øjne på vores ansøgning, når 
de kommer til den i bunken. Vi håber, at de ser de problemer, som vi kæmper med lige her i 
Skive området, og at de erkender problematikken med de mange tomme boliger.

Foran os venter de ordinære afdelingsmøder, hvor det er vigtig at møde op, for at få ind-
flydelse på den afdeling, du bor i. Forslag til behandling på afdelingsmødet skal være retti-
dig indleveret til afdelingsbestyrelsen, og alle forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet 
skal være administrationen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet.             Nanny J. Dahl

Forsidebillet: I sne og slud skal viceværterne ud...
Vicevært-teamet	på	Aage	Nielsensvej:	Jørgen	Burchardt,	Poul	Erik	Christensen,	
Jan Pedersen og Mathias Falkenberg Larsen.
Bomiva	har	fået	både	huer	og	kasketter	til	viceværterne	med	Bomivas	logo.
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Stigende udgifter til en efterhånden nedslidt 
facade	 gjorde,	 at	 man	 i	 afdeling	 77,	 Durup-
vej 2, Glyngøre i august 2015 vedtog, at den 
eksisterende	facade	skulle	renses	ned	og	pud-
ses op med en ny indfarvet pudsløsning. Da 
bygningen er af ældre dato var det vigtigt, at 
imødekomme den måde man byggede på tid-
ligere,	hvorfor	der	blev	valgt	en	komplet	faca-
deløsning.

Denne	 type	 behandling	 gør	 facaden	 ekstra	
vandafvisende og selvrensende, hvilket mi-
nimere de problemer, der tidligere har været 
med	afskallinger	af	puds.	Arbejdet	blev	påbe-
gyndt og afsluttet i efteråret 2015. -

 Mikkel Poulsen

Durupvej 2, Glyngøre
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Helhedsplaner i oplandet

Bomiva har 2 helhedsplaner under udarbej-
delse	 i	 oplandet	 til	 Skive.	Afdeling	 80	 bestå-
ende af afdelingerne i Lem/Lihme, afd. 86, 
Ramsing og afd. 87, Hvidbjerg samt afdeling 
78 bestående af Durupvej 40-42, Glyngøre, 
afd. 81, Rødding samt afd. 84, Oddense. 

Som oplyst på beboermøderne i 2015 har 
helhedsplanerne været i gang i flere år, da der 
er stor tomgang (ledige boliger) i afdelingerne 
og en del byggetekniske problemer, som afde-
lingerne eller Bomiva ikke selv har råd til at 
løse.

Afdeling 80
På Præstegårdsmarken i Lem skal der nedri-
ves 10 boliger, og der skal sammenlægges 2 
ungdomsboliger til 1 familiebolig, 3 familie-
boliger bliver til 2 samt at der ombygges 12 
boliger for tilgængelighed. I Lihme nedrives 
5 boliger på Valmuevej, 5 boliger på Grøn-
ningen og 5 boliger på Irisvej. Desuden sam-
menlægges 2 ungdomsboliger på Valmuevej 
til 1 familiebolig. I Ramsing nedrives 10 fa-
milieboliger	og	7	ældreboliger	på	Poppel	Alle.	
I Hvidbjerg nedrives 5 boliger på Bakken.

Forudsætningen for at helhedsplanen kan 
blive gennemført er bl.a., at de 3 afdelinger 
sammenlægges til en afdeling. 

Afdeling 78
På Durupvej 42 i Glyngøre nedrives 7 ung-

domsboliger, 1 fællesrum samt 2 familiebo-
liger. På Risvænget i Rødding nedrives 16 
familieboliger, 3 boliger ombygges til 2 fami-
lieboliger, og 9 boliger ombygges for tilgæn-
gelighed. På Tinghøjen i Oddense nedrives 5 
boliger og på Hindborgvej i Oddense nedrives 
12 boliger.

Forudsætningen for at helhedsplanen kan 
blive gennemført er bl.a., at de 3 afdelinger 
sammenlægges til en afdeling. 

Proceduren
Skive Kommune, Landsbyggefonden og 
Bomiva har godkendt helhedsplanerne, og i 
skrivende stund afventes nedrivningstilladel-
ser fra Ministeriet. Derefter skal kreditforenin-
gerne give deres tilsagn, og der skal afholdes 
møder med beboerne i de berørte afdelinger, 
så deres tilsagn også kan gives. Først der efter 
vil	 proceduren	 omkring	 projektering,	 udbud	
og	 licitation	 gå	 i	 gang.	Bomiva	 står	 selv	 for	
genhusningsdelen, og de berørte beboere vil 
blive adviseret i god tid, så der kan findes en 
god løsning.
Det	 er	 en	 lang	 og	 omstændelig	 procedure,	

og det forventes derfor ikke, at der sker fysi-
ske tiltag i 2016. Når nedrivningstilladelserne 
fra Ministeriet er på plads, vil der blive lagt en 
foreløbig tidsplan, som beboerne vil blive ori-
enteret om.

Ulla K. Holm

8 gode råd til at holde boligen sund:
1.  Luft ordentlig ud – lav gennemtræk i nogle minutter mindst 2 gange om dagen.
2.  Brug altid emhætten/udsugningen – når du laver mad og går i bad.
3.  Tør aldrig tøj indenfor – hæng vasketøjet til tørre på altanen/udenfor eller brug
 tørretumbler.
4.  Hold den samme temperatur – 18-20 grader i alle rum er bedst.
5.  Rens emhætten og udsugningen – i badeværelset og tjek, at de virker.
6.  Gør grundigt rent – en gang om ugen i alle rum. Også under møblerne.
7.  Hold afstand – mellem møbler og væg.
8.  Hvis der opstår vandskade	–	kontakt	da	straks	viceværten.
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Skilte

Gennem længere tid har man i Bomiva snak-
ket om, at der skulle være en form for skilt-
ning ved de forskellige boligafdelinger, og 
valget er faldet på pyloner, som står ved ind-
kørsler til selskabets afdelinger. Enkelte ste-
der, hvor det ikke har været muligt at opstille 
en pylon, er der i stedet skiltet på en husmur.

Formålet med at skilte er både, at det er 
lettere for udefrakommende at finde afdelin-
gerne, og at interesserede kommende lejere 

kan se, hvem de skal henvende sig til for at 
forhøre sig om ledige boliger. Samtidig er 
Bomiva stolte over sine boligafdelinger, både 
over bygningernes vedligeholdelsesstand og 
de grønne områder.

Vi håber med tiltaget, at det medfører, at 
flere vælger at blive skrevet op til Bomivas 
boliger.

Elsebeth Madsen, inspektør
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Get-Fit
Bomivas bestyrelse har indgået aftale med 
Get-Fit, fysioterapeuterne v/Rolf Birkholm-
Clausen	i	Slotsgade	3	i	Skive	om,	at	Bomivas	
beboere, personale og bestyrelse samt deres 
samlevere kan træne ubegrænset fra kl. 04.00 
- 24.00 hver dag for 150 kr. pr. måned pr. per-
son.

Der er 700 m2 træningsareal til rådighed, 
gratis programlægning, intet oprettelsesge-
byr, ergonomisk rigtig maskiner, mulighed for 
specialtræning,	 frivægts	 område,	 ingen	 bin-
dingsperiode, mulighed for omklædning og 
bad, mange kredsløbsmaskiner, mulighed for 
instruktion ved fysioterapeut samt gratis kaffe 
og the.

Rent praktisk så henvender i jer hos Get-Fit 
personligt i Slotsgade 3 eller på telefon nr. 97 
52 40 40, og så ordner de resten.  

Glyngøre Hallens Fitness og Motion
Bomivas bestyrelse har ligeledes indgået af-
tale med Glyngøre Hallens Fitness og Mo-
tion, Ringvejen 24, Glyngøre, 7870 Roslev. 
Årskort kan købes for 900 kr. Der ud over 
skal man erlægge 100 kr. i depositum for en 
adgangsbrik. Beløbet returneres ved tilbagele-
vering af adgangsbrikken.
Der	 er	 et	 moderne	 alsidigt	 fitness	 center,	

som kan benyttes fra kl. 06.00 - 23.00 alle 
ugens dage. Uden yderligere omkostninger 
kan man gå til holdtræning på følgende hold: 
Yoga, spinning, ryg/mavehold, fitness boks-
ning, seniorfitness +60, senior spinning +60, 
intervaltræning, dans, vægttræning, pulstræ-
ning og boksning. 

Ulla K. Holm

Tilbud til Bomivas beboere,
personale og bestyrelse

Bomiva har fået NY hjemmeside

Den nye 
hjemmeside gik 
i luften i 
november 2015
Hjemmesiden er blevet 
godt modtaget.
Hjemmesiden giver 
mulighed for at se alle 
de boliger Bomiva har 
– samt muligheden for 
bare at få vist de aktuelle 
ledige boliger.
Du har også mulighed 
for at se din afdeling 
– under afdelinger.

Vi er klar på kontoret 
hos Bomiva til at hjælpe, 
hvis der er spørgsmål.
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Forkæl dig selv
- Bo til leje i Oddense

Boliger 
Bomiva

Sport
Et åbent halmiljø  - hallen og områdets 
muligheder benyttes til sportslige 
aktiviteter lige fra de traditionelle 
sportsgrene til nyere ting.
De har sportshal, opvarmningshal, 
motionsrum, udendørs græsbaner, 
tennis og multibaner.

Kultur
Kulturelle aktiviteter kommer på 
kalenderen. Foredrag, stand-up 
eller teater - koncerter
landskampe på TV / storskærm
lokale aktiviteter (høstfest, 
posefest) fællesspisning

Oddense By
Oddense er en mindre by i Salling med 624 
indbyggere. Oddense er beliggende 12 
kilometer nordvest for Skive og seks 
kilometer nordøst for Balling. Byen ligger i 
Skive Kommune og hører under Region 
Midtjylland. 

Steder i Oddense
- OddenseHus (Idræt:Håndbold/fodbold/badminton/
gymnastik/spring – motion & fitness

- Pensionistforeningen - Gymnastik for VAKSE VOKSNE
- Dagligbrugsen Oddense
- Oddense Skole
- SFO Oddense
- Børnehave
- Ældrecenter

- Bomiva hjælper gerne med at finde den      
rigtige bolig til dig/Jer…
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ODDENSE 
- Boliger uden     
venteliste

Vær. M2 Ledig Leje
Pr.md.

Varme Antenne Indskud

Hindborgvej 2 G 2 49 nu 3.662 558 162 7.900

Hindborgvej 2 N 2 68 nu 4.270 679 162 9.200

Tinghøjen 18 B 2 68 nu 4.270 562 162 9.100

Tinghøjen 1 C                      3 79 nu 6.208 590 162 13.425

Tinghøjen 1 E 2 68 nu 5.257 534 162 11.270

Aagesvej 7, 2 67,6 nu Ny leje
m/rabat i 2 

år 
4932,-

udefra 162 12.200

Gravene 24 A 3 86 nu Ny leje 
m/rabat i 2 

år
6495,-

udefra 162 25.865

-et godt sted at bo til leje
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I Vestervænget er der oprettet en byttebiks, 
hvor beboerne kan aflevere tøj, sko, bøger, 
køkkenting, nips og meget mere. Gode og 
brugbare ting, som er alt for gode til at smide 
ud. Når noget afleveres, kan der frit tages, 
hvad der kan bruges af andres aflagte skatte – 
Gratis!

Det er der mange af beboerne, der har be-
nytte sig af, men der bliver afleveret mere, 
end der bliver hentet. Derfor holdt Bytte-
biksen v/ Hanne Laursen og Louise Poulsen 
Byttemarked	 d.	 23.01.2016.	 Alle	 interes-
serede kunne komme og bytte sig til lige det 
de manglede, uden at de skulle have pungen 
frem. Byttemarkedet var et arrangement, hvor 
alt var helt gratis, selv kaffen og kagen. Efter 
krisen er der sket et skift i værdierne og folks 
holdninger til brugte ting og sager. Smid væk 
mentaliteten er udskiftet. Det der ikke læn-
gere kan bruges er ikke værdiløst, men en res-
source,	som	andre	måske	kan	bruge.	Og	hvis	

det ikke kan sælges, kan man i hvert fald give 
det væk. Forbrugerne kan gøre en stor forskel 
ved at genbruge i stedet for at smide ud. Ge-
nerelt handler det både om at bruge affaldet 
bedre og om at skabe mindre affald, så ideen 
om at dele og bytte er både til gavn for den 
enkle og miljøet.

Der var fra alle en positiv respons på arran-
gementet, og vi havde en hyggelig eftermid-
dag, hvor der blev byttet, drukket kaffe og 
snakket. Selv om store mængder fik nye ejer-
mænd, så var der dog overskyende tøj m.m., 
som er at finde i Byttebiksen, og det der ikke 
kunne blive plads til, blev doneret til gen-
brugsbutikkerne i byen. 

Har du lejligheden eller kælderen fuld af 
gode og brugbare ting, som du ikke længere 
bruger (dog ikke store ting som møbler, hårde 
hvidevarer, VHS’er og Tv’er med billedrør.), 
eller mangler du noget, så er du velkommen 
til at benytte Byttebiksen i Vestervænget.

Byttebiksen har åben hver torsdag kl. 16 
-17, og du finder den i afdelingens vaskehus. 

Følg	byttebiksen	på	Facebook:	
https://www.facebook.com/
groups/754803994557413/?fref=ts

Byttemarked i Vestervænget
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Køkkenet i gildesalen i Selchaus 
Gård renoveres
I perioden fra 15. februar - 31. marts 2016 er 
der lukket for udlejning af gildesalen i Sel-
chaus	Gård.	

Gildesalens køkken skal igennem en totalre-
novering. Der skal laves en skydedør fra køk-

kenet og ud i gangarealet, døren fra køkkenet 
og ind i gildesalen bliver blændet.

For uden et nyt køkken, nyt gulv, 2 nye 
ovne oppe i arbejdshøjde, bedre bordplads, 
flere kogeblus, stort køleskab og en stor fry-
ser, vil der ude i gang-arealet blive 2 skabe til 
rullevogne	med	porcelæn.											Ulla K. Holm

Nyt køkken

Film om Vestervænget

Film om Vestervængets forvandling 
til flotte tidsvarendeboliger
og skønne udearealer
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i Vester-
vænget for at skabe et skønt boligområde, 
med tidsvarendeboliger og skønne udearealer.

Dette projekt er muligt i samarbejde med 
Landsbyggefonden.

Se den flotte film på www.bomiva.dk
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Julehygge afd. 9

Julehygge/julefrokost 2014/2015 i afd. 
9 Hedetoften
Den	14.	december	2014	inviterede	bestyrelsen	
i afd. 9 til julehygge med gløgg og æbleskiver. 
Stella	og	Jacob	i	nr.	39	ville	gerne	lægge	hus	
til, så kl. 14 var vi 5 fremmødte. Det blev en 
hyggelig eftermiddag, og vi begyndte allerede 
at snakke om næste års "julehalløj 2015".

Det tog et par møder i bestyrelsen at plan-
lægge, at der skulle være en rigtig julefrokost 
med alt, hvad der nu hører til. Der blev valgt 
en	 tidlig	 dato,	 da	 alle	 ved	 at	 december	 kan	
blive en travl måned for mange (især for ma-
verne).

Der deltog 20 i julefrokosten, der blev af-
holdt den 21. november 2015. Lis i nr. 35 
lagde hus til. Det var festglade mennesker, der 
kom, og det blev en skøn dag med god hjem-
melavet julemad samt 6 spil banko. Stor tak 
til	Jacob,	Stella	for	at	ville	stå	for	maden.	Tak	
til fotografen og opråber ved bankospillet Mi-
chela.	Tak	for	godt	samarbejde	til	fraflytterne	
Jacob	og	Stella.

Bolden er nu givet videre til den nye besty-
relse, når den bliver valgt på beboermødet i 
2016.

Med venlig hilsen
Lis Dalsgaard  Dorte Thøgersen
Tidligere formand  tidligere 
  bestyrelsesmedlem
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Fastelavnsfest afd. 20

Bestyrelsen vil gerne sige tak for den store 
deltagelse ved Fastelavnsfest 2016.Det blev til 
37 veludklædte børn samt 45 glade voksne. 

Vi startede med at slå katten af tønden, Som 
sædvanlig var der tre aldersgrupper. 0-4 år, 
5-7 år og 8-14 år. 

Vinderne blev som følger:
0-4 år: Konge David Mathiasen. 
5-7 år: Konge Sofie Kringstad 
Dronning,	Alexander	Kringstad.
8-14	år:	Konge	Celina	Egholm
Dronning Simon Bak Jakobsen.
Kroningen efterfulgte med klapsalver til da-

gens royale.
Der blev jo traditionen tro serveret faste-

lavnsboller sodavand og kaffe/the, til stor 
fornøjelse for store som små. Efter der blev 
spist og drukket, legede børnene fornøjeligt 
mens de voksne hyggesnakkede og nød at se 
børnene lege. Sidst men ikke mindst delte be-
styrelsen slikposer ud til alle de festudklædte 
børn, til stor glæde for alle.

Til sidst skal der lyde en stor tak til Preben 
og Doris, som ville yde en hjælpende hånd 
ved årets fastelavnsfest.

Vi håber at alle har hygget sig og vi ser frem 
til	at	gentage	succesen	til	næste	år.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, afdeling 20
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Afd.			1	–	Holstebrovej	48
 Hvitfeltsgade/Odgårdsvej
 Vævergården 1-14 
 Vesterled
Afd.			4	–Vestervang/Vestervænget
Selskab 7
Afd.			1	–	Herningvej	26,	Lundbro
Afd.			2	–	Ydunsvej	89
Afd.			4	–	Stensbjergvej	4,	Vinkel	
Vicevært		Johnny	Mark
Vicevært		Ricco	Hansen
Vicevært		Frank	Frederiksen
Vicevært		Rasmus	Møller	Madsen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 13 10 

Afd.			6	–	Grønnegade	9-19
Afd.	10	–	Jeppe	Aakjærsvej	1-9
Afd.	27	–	Thorupsgade	1,	Gartnerjorden
	 1	–	48	&	Thomsensgade	24	A
Afd.	29	–	Jeppe	Aakjærsvej	11	og	19
	 Jeppe	Aakjærsvej	16
	 Jeppe	Aakjærsvej	13-17	og
 Grønnegade 1, 5 & 7
Vicevært	Jan	Svane	Nielsen
Vicevært	Allan	Møller-Iversen
Tlf.tid 08.30- 09.00 – tlf. 97 51 31 99

Afd.			3	–	Viborgvej	31-37
Afd.	20	–	Violvej/Solsikkevej
Afd.	21	–	Humlevej
Afd.	23	–	Stationsvej	5A-36C	og
 Kisumvej 2-6, Rønbjerg
Afd.	34	–	Præstevejen	28,	Rønbjerg
Vicevært		Jens	Gjørup	Madsen
Vicevært		Jens	Aage	Pedersen
Vicevært		Ejgil	Jeppesen
Vicevært		Anders	Augustinus
Tlf.tid 08.30- 09.00 – tlf. 97 51 21 99 

Afd.			5	–	Brøndumsgade	56-94
Afd.			7	–	Lærkevej,	Kærsangervej	og
 Spurvevej
Afd.			8	–	Brårupvej/Hedetoften
Afd.			9	–	Hedetoften	
Afd.	11	–	Aage	Nielsensvej	1-35
Afd.	16	–	Villaparken

Afd.	33	–	Nordbanevej	22
Afd.	38	–	Sallings	Gård	14/Nordbanevej	2-4
Selskab 6
Afd.			1	–	Mejsevej	14-26	og	Nattergalevej
Afd.			2	–	Thinggade	15-17
Afd.			3	–	Mejsevej	1-3
Afd.			4	–	Hjalmar	Kjems	Alle	3-7
Afd.	63	–	Bilstrupvej	28A-28F
Afd.	65	–	Gefionsvej	24-46
Vicevært		Jørgen	Burchardt
Vicevært		Poul	Erik	Christensen
Vicevært		Jan	Pedersen
Vicevært		Mathias	Falkenberg	Larsen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 27 99

Afd.	13	–	Frederiksdal	Alle	60	A-93
Afd.	15	–	Galgebakken	2-40
Afd.	17	–	Holstebrovej	77-87
Vicevært		Allan	Birch
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 28 99

Afd.	19	–	Højlundsvej	48-262
Vicevært	Ib	Andersen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 21 99

Afd.	26	–	Frugthaven	1-105
Vicevært	Finn	Holmgaard	Jensen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 97 51 21 99

Afd.	71	–	Strandvej,	Glyngøre
Afd.	73	–	Durupvej	33	og	Pilevej	116-
 136, Glyngøre
Afd.	74	–	Museumsvej/Færgevej,		
 Glyngøre
Afd.	77	–	Priessvej/Museumsvej	og
 Durupvej 2, Glyngøre
Afd.	78	–	Durupvej	40-42,Glyngøre
Selskab 6
Afd.	42	–	Bredgade	51	A-B,	Glyngøre
Vicevært	Morten	Skipper
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 31 26 20 66

Afd.	72	–	Frederiksgade/Christiansgade,
 Roslev
Afd.	73	–	Æblevej	4A-26C,	Roslev	og
 Fjordager 10-16, Harre

Viceværternes træffe- og telefontid



Beboerbladet 1/2016 side 15

Afd.	75	–	Mølkærvej,	Durup
Afd.	76	–	Rybjergvej,	Roslev
Selskab 6
Afd.	41	–	Toustrupvej	20,	Durup
Afd.	43	–	Toustrupvej	14-16,	Durup
Afd.	44	–	Æblevej	2,	Roslev
Selskab 7
Afd.		6	–	 Jernbanegade	29,	Roslev
Vicevært	Ole	Viborg	Henriksen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 40 37 16 99

Afd.	22	–	Danelykke	20A-20M,	Hem
Afd.	30	–	Krarupvej	11	A-11	I,	Hem
Afd.	80	–	Valmuevej	11A-12C,	Lihme
	 Præstegårdsmarken	2A-6C		
	 33A-33E	og	85A-85	K
	 Vesterbrogade	3A-3B	og	4A-4F,
 Lem 
	 Irisvej	2A	-	6,	Grønningen	14-22,
	 Valmuevej	3A-3D	og	4A-4B,
	 5A	-	5K	og	9A-9E,	Lihme
Afd.	83	–	Villaparken	30B	-	30F	og	98	-	112
	 Nørregade	33A	–	33F,	Balling
Afd.	86	–	Poppel	Alle	8A-16B	og	18B-18C,
	 Hovvej	5A-5K,	Ramsing
Afd.	87	–	Bakken	36-46	C	og
 Kløvermarken 6-12, Hvidbjerg 
Selskab 7
Afd.		3	–	 Skivevej	1,	Selde
Afd.		7	–	 Klostervej	1	og	Fasanvej	2,	Breum
Afd.		8	–	 Engblommevej	1	og	Søndergade	25,		
 Jebjerg
Afd.		9	–	 Floutrupvej	7,	Selde
Vicevært	Mads	Alstrup				
Tlf.tid 08.30 – 09.00 - tlf. 20 28 35 61 

Afd.	81	–	Risvænget	15-69
	 Storstensvænget	1A-1K
	 Frilandsvej	2A-2F	og
	 Frilandsvej	4A-4L,	Rødding
Afd.	83	–	Nyvej	1-11	og	21-39
	 Rolighedsvej	2A-2E
	 Skivevej	2A-2B,	Balling
Afd.	84	–	Hindborgvej	2B-2P
	 Tinghøjen	1A-B-C-E-H	og	1K
	 og	18A-8E,	Aagesvej	1-7	og
	 Gravene	24A-24D,	Oddense
	 Åbakken	5A-5G,	Krejbjerg

Selskab 7
Afd.	05	–	Torvet,	Oddense
Vicevært	Kristian	Søndergaard
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 40 37 88 04

Alle	afdelinger	i	Spøttrup	og	Hem:	
Peder Bæk
Tlf. 29 29 20 16

Selskab 6
Afd.	21	–	Næstildvej	2,	Oddense
Afd.	22	–	Hostrupvej	13,	Lem
Afd.	23	–	Skivevej	13,	Balling
Afd.	24	–	Østergade	13,	Rødding
Vicevært	Ole	Raabjerg	Nielsen
Tlf.tid 08.30-09.00 – tlf. 25 55 19 57

Selskab 6
Afd.	37	–	Marienlystvej	11,	Skive
Vicevært	Jesper	Bagger	–	tlf.	22	88	71	42	
Vicevært	Michael	Thorsen	–		tlf.	20	68	11	35
Tlf.tid 08.30 - 09.00.

Viceværternes træffe- og telefontid
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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


