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Bladet udkommer 2 gange om året.
Næste nummer udkommer november 2019.
Bladet indeholder gode historier og artikler fra
afdelingerne og beboerne.
Bladudvalget modtager gerne input til bladet.
Artikler skal være bladudvalget i hænde enten
på mail info@bomiva.dk eller afleveres/sendes til
Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive,
senest den 20. september 2019.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at afvise læser
breve/indlæg. Det kan være anonyme, racistiske,
eller moralsk stødende læserbreve.
REDAKTION
Bladudvalget.
LAYOUT
Alsbjerg Grafisk.
TRYK
Vibla, Skive.
OPLAG
2050 eksemplarer, som uddeles gratis til alle
husstande i Bomiva.
Forsidebilledet:
Fra repræsentantskabsmødet

Administrationen:
Bomiva
Sallings Gård 16, 7800 Skive,
Tlf. 97 52 29 99.
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 47 59
Bestyrelsen:
Formand:
Nanny Dahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Næstformand:
Heinrich Nielsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestyrelsesmedlemmer:
Ove Bjerring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karen Dalsgaard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ellen Holmgaard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per Laursen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peter Østergaard Jensen  . . . . . . . . . . . . .
Servicetelefon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service@bomiva.dk

Kontoret holder

28 93 03 67
41 15 18 80
20 34 90 55
23 33 90 87
28 90 14 22
51 71 93 98
40 14 61 89
21 31 29 99

SOMMERFERIE

uge 29-30,
mandag d. 15. juli
til fredag den 26. juli,
begge dage incl.
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Lederen

- reflektion / holdninger
Her i år fylder BL 100 år. BL er Bo
ligselskabernes Landsforening. In
teresseorganisation for Danmarks
Almene Boliger blev stiftet som en
fællesorganisationen i 1919. BL sø
ger indflydelse på den almene bolig
sektor både økonomisk, teknisk og
socialt og deltager i den offentlige
debat om den almene boligsektor
og fremfører de boligpolitiske syns
punkter over for regering og Folke
ting. 24 boligforeninger med tilsam
men 2500 lejligheder blev enige om
at danne en interesseorganisation.
Nogle boligorganisationer har væ
ret med fra starten, der er kommet
mange flere boligorganisationer til
siden. Her i 2019 er BL er vokset til
at blive et fællesskab for over 500
boligorganisationer, der skaber hjem
til godt 1 million danskere og i alle
årene har de almene boliger stået
sammen om at skabe sunde og gode
hjem for lejerne.
Sådan en stor begivenhed som at
fylde 100 år og fejre at landets bolig
organisationer for 100 år siden orga
niserede sig, det giver anledning til
at gøre status – både at se bagud på
historien og fremad i forhold til kom
mende udfordringer og muligheder.
For 100 år siden var boligforhol
dene for lejere meget dårlige for
den fattigste del af befolkningen, de
sanitære forhold var stærkt kritisa
ble og boligerne var små og mørke,
ofte beliggende i baggårdene. Der
opstod et stor behov for bedre bo
liger for socialt dårlig stillede lejere.
De første boliger opføres af lægefor
eningen og senere begynder arbej
derbevægelsen at organisere sig i
byggeforeninger. Behovet for bedre
boliger var stort, da industrialiserin
gen havde fået landbefolkningen til
at søge mod byerne og andelen af
socialt nybyggeri blev gradvis øget.
Fra 1919 og til i dag har BL arbej
det på at styrke beboerdemokratiet

og dermed beboernes interesser, BL
har søgt indflydelse på den førte bo
lig- og socialpolitik og samarbejdet
med regeringen og Folketinget. Der
med har BL skabt velfærdsløsninger
og ”det gode boligliv” for de mange
lejere, der har boet i boligerne igen
nem 100 år.
Når vi nu skal se fremad, så er der
klart en del udfordringer og selv
følgelig også muligheder fremover.
Her og nu er det nok udfordringerne
med bl.a. ghettopakken, der fylder
mest. I løbet af efteråret 2018 ved
tog Folketinget en række love, der
skal bekæmpe fortsat dannelse af
det, regeringen kalder ghettoer og
parallelsamfund. Mest vidtgående
er vedtagelsen om at 60 procent
af familieboligerne i 15 byområder
enten skal omdannes, sælges eller
nedrives. Pengene hentes i Lands
byggefonden, de penge som lejerne
skal bruge til renoveringer bruges
nu til at rive gode sunde boliger ned
og beboerdemokratiet tilsidesættes
helt.
Selv om BL fylder 100 år, så er der
stadig brug for en stærk interesseor
ganisation, der kan varetage lejer
nes interesser. Det vil koste knap 17
milliarder kroner at gøre de 60.000
boliger, som står i kø til støtte fra
Landsbyggefonden,
tidssvarende.
For alle de beboere er det vigtigt
med en interesseorganisation som
BL til at varetage deres interesser,
bl.a. i forbindelse med at medlem
merne af Folketinget skal forhandle
ny boligaftale i efteråret 2019. Resul
tatet er afgørende for, hvor mange
penge Landsbyggefonden i de ef
terfølgende fire år må bruge på at
renovere almene boligafdelinger. Om
du skal have nye vinduer, ny facade,
badeværelse, køkken eller andet af
hænger i høj grad af, hvordan bolig
forhandlingerne ender.
Pengene i Landsbyggefonden ind

Nanny J. Dahl
Formand

betales igennem huslejen af lejerne
i de almene boliger. Alligevel har
skiftende flertal i Folketinget igen
nem flere år blandt andet besluttet
at tage penge fra Landsbyggefonden
til at betale en del af statens bidrag
til at bygge nye almene boliger. Det
er desuden også blevet foreslået, at
pengene i Landsbyggefonden skal
bruges til at opløse de såkaldt hårde
ghettoer. Når pengene bruges til an
dre ting, bliver der færre penge til at
sætte boliger i stand.
Tænk om lejerne i de over 500 bo
ligorganisationer, der skaber hjem
til næsten 1 million danskere bruger
deres demokratiske stemme ved
dette folketingsvalg og klart siger fra
over for brug af pengene i Landsbyg
gefonden.
Jeg vil slutte med at ønske tillykke
til BL med de 100 år, tak for indsatsen
i alle årene og god vind fremover.
Kildeangivelse:
(BL - Hjemmeside)
(Beboerbladet, nr. 2 - 2019).
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Repræsentantskabsmøde i Bomiva
tirsdag den 14. maj 2019
Formand Nanny Dahl bød velkommen til det ordinære
repræsentantskabsmøde, der blev afholdt i KCL. Der
var fremmødt 53, hvoraf de 46 var stemmeberettigede.
Næstformand Heinrich Nielsen blev valgt til dirigent og
Elsebeth Madsen og Mette Rasmussen blev valgt som
stemmetællere.
Formanden henviste til årsrapporten med bestyrel
sens årsberetning for regnskabsåret 2018 og aflagde
bestyrelsens mundtlige årsberetning og kom bl.a. ind på
følgende emner:
Den almene boligsektor
Her i år fylder BL 100 år. BL - Danmarks Almene Boliger er
vokset til at blive et fællesskab for over 500 boligorgani
sationer, der skaber hjem til næsten 1 million danskere.
Den runde fødselsdag fejres bl.a. med kampagnen
”BANK PÅ”. Med kampagnen ønsker BL at fejre naboska
bet, og inviterer beboerne til at blive en del af en ny be
vægelse for et bedre naboskab.
BL er også en del af ‘Folkebevægelsen mod Ensom
hed’ og vil gerne sprede et budskab om, at selv med små
ting, kan der gøres en forskel; Et smil, et nik, en hjæl
pende hånd i opgangen. BL vil gerne medvirke til at ud
vikle naboskabet i Danmark og dermed fremme livskva
liteten for flere.
Alle landets boligorganisationer ved, hvor vigtigt na
boskabet er og understøtter det dagligt i driften og ud
viklingen af hjem til godt 1 mio. danskere.
Også her lokalt ved vi at bag nogle af de lukkede døre,
sidder der ensomme mennesker.
Ude i afdelingerne gør alle jer beboerdemokrater med
jeres arbejde med store og små projekter og aktiviteter
et stort arbejde og sætter løbende fokus på det gode na
boskab, og får det til at vokse.

Samtidig med kampagnen ”Bank på” opfordrer BL
også til at almene beboere fortæller deres bolighistorie.
De ca. en mio. danskere der bor i almene boliger, er EN
VIGTIG DEL AF DANMARKS HISTORIE.
Alle historier om det levede liv, naboskab og fælles
skab for den million mennesker, der i 2019 bor i en al
men bolig, er vigtige at bevare for eftertiden, og det er
din historie, dit liv og dit hjem, Nationalmuseet gerne
vil høre om. Derfor er almene beboere i hele landet vel
komne til at bidrage til indsamlingen med tekst, billeder,
video mv. og den opfordring er hermed givet videre. Din
bolighistorie skal indsendes inden den 30. juni 2019.
Ud over de 2 tiltag er der også udsendt en opfordring
til afdelingerne om at deltage i arrangementet Dan
marks længste fødselsdagsbord d. 15. juni 2019. BL vil
fejre det lokale fællesskab og vise omverdenen, at vi i de
almene boligområder skaber endnu bedre liv – sammen.
Yderligere oplysninger om de forskellige arrangemen
ter kan findes på BL’s hjemmeside.
Befolkningsudviklingen
Vi følger stadig nøje udlejningssituationen i de forskel
lige afdelinger og der er 55 boliger i tomgang, hvoraf de
34 boliger er omfattet af helhedsplaner. Administratio
nens og bestyrelsens strategi ang. reduktion og renove
ring af den eksisterende boligmasse ser dermed ud til at
virke.
Det er i oplandet, der er tomgangs boliger, derfor øn
sker vi også, at Bomiva får del i den byudvikling, der i de
kommende år skal ske i Skive. Vi ønsker at være med i
byggeri i centrum af Skive by. Vi ved, at Bomiva kan være
med ved visionært kvalitetsbyggeri og vi tror på at blan
det byggeri med erhverv, privat og alment byggeri er at
fortrække i en sund udvikling for Skive by.
Effektivisering
Effektivisering har været på dagsordenen i hele 2018, og
er det fortsat i 2019. Den almene boligsektor skal spare
1,5 milliarder kr. i perioden 2015 til 2020 på driftsudgif
terne. Der er i hele perioden 2016 - 2018 arbejdet med
effektivisering. Meget er nu implementeret, herunder
fælles viceværtsfaciliteter og samdrift. Der arbejdes vi
dere med nye effektiviseringstiltag. Der er indkøbt ro
botplæneklippere til de steder, hvor det giver mening,
og hvor det frigiver menneskelige ressourcer.
Som et nyt tiltag har første halvdel af fraflytterlejlighe
dernes istandsættelse været i elektronisk udbud, og ud
førelsen efter det nye udbud starter 1. maj 2019. Anden
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halvdel forventes at komme i udbud ultimo 2019 med
start primo 2020. Som en del af effektiviseringen sker
der også en digitalisering, og der kan nu anvendes di
gital underskrift, til de lejere som ønsker at benytte det.
Der er indkøbt IPads til ejendomsfunktionærerne og be
styrelsen, og de bruges nu som et besparende arbejds
redskab.
Egenkontrol
Almene boligorganisationer skal gennemføre egen
kontrol. Det betyder, at boligorganisationerne skal gen
nemføre forskellige tiltag for at analysere og forbedre
effektiviteten og kvaliteten i deres arbejde og samtidig
skal der ske en dokumentation af den øgede effektivitet.
Egenkontrollen skal fremme effektivitet og kvalitet i de
almene boligorganisationer. Målet er at sikre, at boligor
ganisationen lever op til kravene om, at boligorganisa
tionerne skal drives forsvarligt og effektivt. Bestyrelsen
og administrationen her i Bomiva har også arbejdet med
Egenkontrol, og der er udarbejdet statistik over udvalgte
omkostninger og udviklingen på de forskellige typer af
omkostninger følges nøje. Bestyrelsen og administratio
nen kan hermed følge op på, om de forskellige tiltag har
den ønskede virkning.
I 2018 er der lavet opfølgning på renovationsomkost
ninger, brandforsikringer, administrationsomkostninger,
renholdelse og almindelig vedligeholdelse. I 2019 vil der
herudover blive fulgt op på fraflytningsomkostninger.
Branding af Bomiva
Branding af Bomiva har forsat bestyrelsens store be
vågenhed og vil også fremover følges nøje. Vi har slået
Bomivas navn fast, og er synlige i det store lejeboligmar
ked i Skive Kommune. Der er nu sat skilte op i afdelin
gerne, for vi kan godt være stolte af alle afdelingerne.
Hjemmesiden kører, og der vil efter behov ske en lø
bende udvikling af denne. Hjemmesiden afspejler de ak
tiviteter, der sker i Bomiva og afdelingerne. Jeg vil derfor
gerne opfordre afdelingerne til at melde ind til hjemme
siden, når der bl.a. sker aktiviteter i afdelingen.
Helhedsplaner
Landsbyggefonden har forlangt, at det skal være mere
økonomiske robusthed i afdelingerne og dermed større
afdelinger. Derfor blev afd. 78, Durupvej 40-42, afd. 81,
Rødding og afd. 84, Oddense sammenlagt til en afdeling
pr. 1. januar 2018.
I helhedsplanen for afd. 78, sker der en reduktion i le
jemålsantallet og utidssvarende lejligheder omdannes
mht. størrelse, nye køkkener og badeværelser. Helheds
planen er påbegyndt her i 2019, og er anslået til at koste
23.996 TDKK., heraf ustøttede lån 9.559 TDKK.
Helhedsplanen for afd. 80 Vestsalling er fysisk påbe
gyndt i januar 2018 og er nu næsten færdig. Der er sket
en reduktion i lejemålsantallet ved nedrivning samt
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lavet tilgængelighed og tidssvarende lejligheder mht.
størrelse, nye køkkener og badeværelser m.m. Helheds
planen er anslået til at koste 28.527 TDKK., heraf ustøt
tede lån 3.014 TDKK.
Den fysiske helhedsplan for afd. 4 Vestervang/Vester
vænget lydende på foreløbig 276 mio. kr. blev igangsat
i maj 2014. Renoveringen af bygningerne blev færdig i
2018 og renoveringen af udeområderne forventes fær
dig her i 2019.
Kunstfond
Reglerne for uddeling fra Bomivas kunstfond var foræl
dede og i 2018 vedtog bestyrelsen nye regler for kunst
fonden. Som noget nyt kan kunstfonden nu støtte kul
turelle arrangementer i afdelingerne efter ansøgning og
beskrevne kriterier.
Afdelingerne kan fortsat ansøge om tilskud til indkøb
af kunst, dog tidligst i forbindelse med 50 - 75 og 100års jubilæum, og der kan bevilges op til 40.000 kr. De nye
regler kan fås ved henvendelse til administrationen eller
findes på hjemmesiden.
Forventninger til fremtiden
Bestyrelsen arbejder målrettet sammen med admini
strationen for at tilpasse boligselskabet til fremtiden.
Hvilke krav og udfordringer stiller Bomivas interessen
ter og hermed lejere, lokalsamfundet og omverdenen til
Bomiva?
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Bestyrelsen arbejder også forsat med udvikling af
bestyrelsesarbejdet, og der vil også i 2019 ske en be
styrelsesevaluering og en kortlægning af bestyrelsens
kompetencer, desuden skal der sættes fokus på et gene
rationsskifte i både bestyrelsen og i administrationen.
Hvis Bomiva skal klare de udfordringer, der stilles til en
virksomhed anno 2019, skal organisation og medarbej
dere være forandringsparate, og forstå at intet job er det
samme i morgen, som det er i dag og ved nyansættelser
og nyvalg skal vi sikre, at Bomiva har dygtige medarbej
dere og bestyrelsesmedlemmer, der løbende er i stand
til at tilpasse sig fremtids krav.
Bomiva skal med Egenkontrollen sikre, at der drives en
sund og kvalitetsbevidst virksomhed, der kan konkurrere
på det almene boligmarked.
Det var nogle af de punkter formanden kom ind på i
bestyrelsens mundtlige beretning. Bestyrelsens skriftlige
beretning kan fås ved henvendelse til Bomiva. Forman
den afsluttede beretningen med at takke viceværterne,
administrationen, ansatte på kontoret, repræsentantska
bet og dermed afdelingsbestyrelserne, frivillige i afde
lingerne og bestyrelseskollegaerne for indsatsen og et
rigtig godt samarbejde i den forløbne periode. -Beret
ningen blev enstemmig vedtaget.
Direktør Ulla K. Holm fremlagde årsregnskabet for 2018
med tilhørende revisionsberetning. Desuden forelagde
Ulla K. Holm budgettet for 2020.
Årets resultat anses for at være meget tilfredsstillende.
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Regnskabet viser et overskud på 758.223 kr., mens hen
læggelse til egenkapitalen udgør 299.726 kr. Egenkapi
talen udgør på balancetidspunktet 33.882.013 kr., hvoraf
arbejdskapitalen udgør 6.112.609 kr. Overskuddet er
overført til arbejdskapitalen. – Årsregnskabet blev en
stemmigt vedtaget
Behandling af indkomne forslag:
• Bemyndigelse til bestyrelsen om at godkende af
delingens årsregnskab på vegne af repræsen
tants
kabet - Blev enstemmigt vedtaget.
• Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af jord m.v. i hen
hold til vedtægternes § 5 stk. 6 bemyndiger repræ
sentantskabet hermed bestyrelsen til køb af jord og
iværksætte nybyggeri, herunder at erhverve eksiste
rende ejendomme med henblik på ombygning til al
mene boliger eller omdanne disse til almene boliger
uden ombygning. Endvidere gives der bemyndigelse
til evt. salg af jord fra en afdeling til en anden afdeling.
Der gives også bemyndigelse til nedrivning i forbin
delse med helhedsplaner. - Blev enstemmigt vedtaget.
• Bemyndigelse til at bestyrelsen kan afgive tilbud på
administration af almene boliger. – Blev enstemmigt
vedtaget.
• Bemyndigelse til at bestyrelsen repræsenterer i
henhold til forsyningsselskaber og realkredit
sel
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skaber m.m., herunder at deltage i møder, general
forsamlinger m.m. samt agere og stemmen på vegne
af ejerne.
Her er så et nyt punkt kommet på, bestyrelsen vil
gerne i lighed med de øvrige punkter have bemyn
digelse til at repræsentere ejerne (organisationen) i
henhold til forsyningsselskaber og realkreditselskaber
m.m., herunder at deltage i møder, generalforsamlinger
m.m. samt at agere og stemme på vegne af ejerne.
Bestyrelsen mener det er vigtigt at organisationen er
tilstede i disse selskaber m.m. og yder den indflydelse
der er berettig i forbindelse med organisationens stør
relse og arrangement. Bestyrelsen anbefalede at der
stemmes for forslaget. – Blev enstemmigt vedtaget.
Valg:
Der var genvalg til Nanny Dahl, Ove Bjerring, Peter Øster
gaard Jensen og Ellen Holmgaard.
Bestyrelsen består herefter af:
Nanny Dahl, formand.
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Heinrich Nielsen.
Ellen Holmgaard.
Per Laursen.
Peter Østergaard Jensen.
Karen Dalsgaard.
Ove Bjerring.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende besty
relsesmøde.
Valg af suppleanter:
1. suppleant – Peter Mikkelsen.
2. suppleant – Lene Villadsen.
3. suppleant – Ingrid Harbøll.
Ketty Sørensen (suppleant for Ellen Holmgaard).
PricewaterhouseCoopers Skive blev genvalgt som re
visor.
Mødet sluttede under hyggelige former med snak og
lidt at spise.

Nyt hegn på Nyvej/Rolighedsvej
i afd. 83, Balling
Sidst på året 2018, blev der opsat nyt vedligeholdelsesfrit hegn i lejlighedsskel på Nyvej/Rolighedsvej i Balling. Det
nye hegn er af typen Komposit fra Nordic Fence.
Peter Østergaard Jensen
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Ledig	
  bolig	
  
Færgevej	
  8,	
  Glyngøre	
  
3	
  vær.	
  –	
  86	
  m2	
  
Leje	
  kr.	
  5.202,-‐	
  
Indskud	
  kr.	
  14.750,-‐	
  
+	
  forbrug	
  
Ledig	
  nu	
  
Ledig	
  bolig	
  
Durupvej	
  2	
  1.th.,	
  Glyngøre	
  
3	
  vær.	
  –	
  72	
  m2	
  
Leje	
  kr.	
  5.156,-‐	
  
Indskud	
  kr.	
  15.000,-‐	
  
+	
  forbrug	
  
Ledig	
  nu	
  

Ledig	
  bolig	
  
Pilevej	
  122,	
  Glyngøre	
  
2	
  vær.	
  –	
  68	
  m2	
  
Leje	
  kr.	
  4.453,-‐	
  
Indskud	
  kr.	
  10.250,-‐	
  
+	
  forbrug	
  
Ledig	
  nu	
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Ledig	
  bolig	
  
Bakken	
  46	
  B,	
  Hvidbjerg	
  
2	
  vær.	
  –	
  66	
  m2	
  
Leje	
  kr.	
  5.500,-‐	
  
Indskud	
  kr.	
  11.800,-‐	
  
+	
  forbrug	
  
Ledig	
  nu	
  
Ledig	
  bolig	
  
Hovvej	
  5	
  D,	
  Ramsing	
  
2	
  vær.	
  –	
  66	
  m2	
  
Leje	
  kr.	
  5.286,-‐	
  
Indskud	
  kr.	
  12.080,-‐	
  
+	
  forbrug	
  
Ledig	
  nu	
  
Ledig	
  bolig	
  
Åbakken	
  5	
  C,	
  Krejbjerg	
  
	
  3	
  vær.	
  –	
  86	
  m2	
  
Leje	
  kr.	
  5.065,-‐	
  
Indskud	
  kr.	
  10.700,-‐	
  
+	
  forbrug	
  
Ledig	
  nu	
  
Bomiva	
  
-‐	
  Et	
  godt	
  sted	
  
	
  	
  at	
  bo	
  til	
  leje..	
  
	
  
Se	
  www.bomiva.dk	
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Afdeling 20 holdt traditionen tro
fastelavnsfest
Ca. 70 voksne og børn havde en hyggelig eftermiddag.
Hvor karamellerne blev slået af tønderne.
Der var 3 kattegorier, 0-4 år, 5-7år og 8-14år.
Efter tøndeslagning var der udlevering af gavekort til
Konger og Dronninger.

Sodavand, fastelavnsbolle og slikpose til børnene
manglede heller ikke.
Til de voksne var der kaffe, te og fastelavsboller.

Motionsredskaber fra UNO Koncept sælges
Motionsredskaberne er fra 2014 og er opstillet på græs
arealet i afd. 21, Humlevej 8-20.
Hvis I er interesseret i at afgive et bud på et eller
begge redskaber, bedes I kontakte inspektør Elsebeth
Madsen på em@bomiva.dk, der formidler kontakten
med afdelingsbestyrelsen.
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Birkegårdens 70 års jubilæum 6. juli
1949 - 2019
Vi står her i dag, for at afsløre denne stenskulptur, som
ikke blot markere 70 års dagen for vores hjem ”Birkegår
den”, men samtidig markerer den også et stykke Skive hi
storie, og binder fortid sammen med nutiden.
Der er nok mange, som kan fortælle historier om ste
det her, inden Birkegården blev bygget af daværende
Socialt Boligbyggeri.
I begyndelsen af 1900 tallet, nærmere 1906 og frem til
1944 holdte Skive Stadion til her, som dækker Birkegår
den, Elmegården og helt på den anden side af Aakjærs
vej, nuværende Jeppe Aakjærsvej. Her blev ikke kun spil
let utallige fodboldkampe, Skive Tennisklub holdt også

til her, og der blev afholdt Ringridderfester, Dyrskuer og
Markedsplads. Skive IK`s ”Røde Klubhus” blev også byg
get her i 1908.
I 1949 flyttede de første beboere ind i Birkegården.
Dengang var det kun familier med børn, der kunne få
lejlighed her. Tiderne skiftede dog, og igennem årene
har Birkegården været rammen om mange familiers liv,
både store og små.
Hermed ønsker jeg og bestyrelsen tillykke med 70 års
jubilæet ved at lade Annemarie og Frede afsløre vores
skønne skulptur.
Formand Lene Villadsen

Bomiva

Side 12

Vores Blad – Beboerbladet for Bomiva 1/2019

Vestervænget
	
  
	
  

Formiddag	
  

Eftermiddag	
  

Aften	
  

Mandag	
  

Brunch	
  

Kortspil	
  

Billard	
  

Tirsdag	
  

Stolegymnastik	
  

IT-‐	
  cafe	
  

	
  

Onsdag	
  

Kvindeklub	
  

Gå	
  -‐	
  tur	
  

Sang	
  -‐aften/	
  lige	
  uger	
  

Torsdag	
  

	
  

IT	
  -‐	
  cafe	
  

Fredag	
  
Lørdag	
  
Søndag	
  

Byttebiksen	
  	
  
Kreativ/	
  blomsterbinding	
  -‐	
  sidste	
  
torsdag	
  i	
  mdr.	
  
Enkeltstående	
  aktiviteter	
  i	
  løbet	
  af	
  året:	
  Salg/demonstration	
  af	
  forsk.	
  varer,	
  Nytårskur,	
  
Fællesspisning,	
  Grillaften,	
  Fastelavn,	
  Hyggeeftermiddag,	
  Juledekorationer	
  og	
  Julefrokost	
  
	
  
	
  
Hyggebingo	
  

	
   er blevet så roligt i Vestervænget, alle maskiver og
Der
lyden af håndværkere er forsvundet. Heldigvis så fik vi en
god ide. Mooncars til børnene og nu genlyder området
om eftermiddagen og i weekenden af glade børnestem
mer.

Alle lejligheder er nu renoveret, og vi mangler kun lidt
i udeområderne. Med renoveringen af lejlighederne er
der kommet mange nye aktive og iderige beboere, og
når de så slår sig sammen med tidligere beboere, så sker
der noget.
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I afdelingen og Huset summer det af aktivitet og liv,
men trods travlheden er der altid tid til en kop kaffe og
til en snak.
Derudover er der oprettet en biografklub, fælles tea
terture, fællesudflugter og en alternativgruppe.
Enkeltstående aktiviteter (der foregår udenfor afdelin
gen) åletur, bowling og tysklandstur.
Afdelingen har fået plantekasser og et hold af have
kyndige beboere har plantet dem til, og de vil desuden
holde dem fremover. Det er meningen, at når alt er vok
set til, må beboerne benytte sig af det, der er i plantekas
serne.
Skal jeg deltage i det hele, kan jeg godt blive lidt for
pustet men der er ingen grund til at kede sig, bare op af
sofaen og ud ad døren.
Nanny Dahl, formand.

Viborgvej
På Viborgvej er det ikke alene vejen, der bliver forskøn
net i øjeblikket.
Håndværkerne er også gået i gang i Bomivas afdeling
3 på Viborgvej, hvor man i april 2019 begyndte på at ud
skifte taget, lave nye kviste og nye indgangspartier samt
at omfuge murværket.
Arbejdet forventes færdigt omkring 1. oktober 2019.
Ulla K. Holm

God dag til Ina Klestrup Teglgaard
Pr. 1. juni 2019 starter Ina Klestrup Teglgaard hos Bomiva.
Hun skal stå for opkrævning af husleje, opfølgning på
debitorer, restancer, forbrugsregnskaber og andre regn
skabs- og bogholderimæssige funktioner.
Ina er 37 år og er oprindelig uddannet revisor, men har
arbejdet med bogholderi, regnskab og budgetter i det al
mene i små 10 år.

Hun er bosat i Vinderup med sin
familie.
Vi ønsker Ina velkommen, og
håber at hun vil falde godt til hos
Bomiva i Skive.
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Afdeling 11, Aage Nielsensvej
Der er nu kommet gang i udskiftningen af tagene på
rækkehusene på Aage Nielsensvej. Den 8. april 2019
gik tømrerne i gang på første etape, som omfatter tag
udskiftning på boligerne 32-22. Disse forventes færdige

Villaparken, Balling
I Villaparken 30 B-F er der monteret nye fyldinger mel
lem vinduespartier og nye træ/alu vindues- og dørpar
tier på havesiden.
Arbejdet blev besluttet på sidste års afdelingsmøde,
og arbejdet er gennemført med en huslejestigning for
afdelingens beboere.

omkring 1. juli 2019. Anden etape, som omfatter boli
gerne 20-6 starter op omkring den 12. august 2019 og
forventes færdige omkring medio november 2019.
Ulla K. Holm
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Farvel til 2 veteraner
Den 31. juli 2019 siger Bomiva farvel til 2 medarbejdere,
som har være ansat hos Bomiva i mange år. Det er Ejgil
og Eva Jeppesen, der går på efterløn.
Ejgil Jeppesen kom til Bomiva for 34 år og 7 måneder
siden som ejendomsfunktionær. Ejgil har arbejdet i næ
sten alle afdelinger af Bomiva, og er yderst vellidt blandt
vore beboere. Ejgil er rigtig god til at snakke med folk,
og få løst misforståelser på en god og saglig måde, og
det gør han gerne.
Eva Jeppesen kom til Bomiva for 33 år og 8 måneder si
den som kontorassistent. Eva har arbejdet med både
udlejning, forbrugsregnskaber, løn, husleje og restancer
i sine mange år hos Bomiva. Hun er også rigtig god til at
snakke med folk, og få lavet nogle gode aftaler for alle
parter.
Bomiva siger farvel og tak til 2 værdsatte medarbejdere
med stor viden ved en intern afskedsreception den 21.
juni 2019.
Ulla K. Holm, Bomiva

Ejendomsservicetekniker Johnny Mark
fejrede 25 års jubilæum
Johnny Mark blev fejret af kollegaer, familie og forret
ningsforbindelse ved sit 25 års jubilæum hos Bomiva
den 9. maj 2019.
Johnny var Bomivas 2. ejendomsfunktionær, der blev
uddannet til ejendomsservicetekniker.
Johnny Mark har arbejdet i stort set alle afdelinger i
Bomiva, og kender vores lejligheder godt, da han også
syner og istandsætter fraflytterlejligheder.
Han er god og let at snakke med, og det nyder Bomi
vas beboere godt af.
I mange år var Johnny Mark tillidsmand for sine kolle
gaer, og han har stor indsigt i dette område.
Som medlem af Natteravnene har han også haft sin
gang blandt byens unge mennesker, når han har patrul
jeret i Skives gader mange aftener og nætter.
Bomivas direktør Ulla K. Holm holdt en tale, hvor bl.a.
Johnnys gode humør, og altid positive tilgang til nye ud
fordringer blev rost og værdsat.
Ulla K. Holm, Bomiva
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STeen K. PederSen A/S
Din lokale El-installatør
- vi ved hvad vi snakker om...

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

A/S

ZčǀĞǀĞũϱ͕ϳϴϬϬ^ŬŝǀĞ
d^ϵϳϱϮϴϱϬϬ
ttt͘ƚďƐĂƐ͘ĚŬ

www.skp-el.dk

aut. el-installatør

Sdr. Boulevard 7 • 7800 Skive
Tlf. 9752 2300 • www.skp-el.dk
En del af TS-GRUPPEN∙DK viden og kompetence i el-branchen

Danmal
Malervirksomhed Aps
Brårupgade 26
7800 Skive

www.danmal.dk

Anlægsgartner og
kloakmester,
Allan Rasmussen
Tlf.: 2169 9209
info@plougmand.dk

www.plougmand.dk

