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Bladet udkommer 2 gange om året.
Næste nummer udkommer juni/juli 2021.
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 22. maj 2021.
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise læser
breve/indlæg. Det kan være anonyme, racistiske,
eller moralsk stødende læserbreve.
REDAKTION
Bladudvalget.
LAYOUT
Alsbjerg Grafisk, Balling.
TRYK
Vibla, Skive.
OPLAG
2050 eksemplarer, som uddeles gratis til alle
husstande i Bomiva.
Forsidebilledet:
Fællessang fra Sallings Gård,
Skive

Administrationen:
Bomiva
Sallings Gård 16, 7800 Skive,
Tlf. 97 52 29 99.
Email: info@bomiva.dk
www.bomiva.dk
Kontortider:
Mandagtorsdag 1014. Tirsdage tillige 1617.30.
Fredag 9.3011.30. Uden Coronarestriktioner.
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

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

Kontoret holder

JULEFERIE

fra onsdag den
23. december 2020 til
fredag den 1. januar 2021,
begge dage incl.
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Lederen

- reflektion / holdninger
”2020 – Et mærkeligt år”. Vi lærte
helt nye ord som CORONA og Co
vid-19, samt begreber som ”sammen
– hver for sig”, ”sammen – passer vi
på hinanden” og fællessang fik helt
ny betydning og blev en del af vores
hverdag.
Alle blev berørt og fik deres liv
vendt på hovedet. Det vi kun tænkte
på som en sciencefiction-film, blev til
virkelighed den 11. marts, da statsmi
nister Mette Frederiksen tonede frem
på fjernsynet og lukkede Danmark
ned. En voldsom stigning i antallet af
Corona smittede i Danmark, fik rege
ringen til at lukke ned for uddannel
ser, daginstitutioner og skoler. Kun
ansatte i sundhedssektor, ældresek
tor og politi skulle blive på jobbet.
Beskeden gav gåsehud på armene
og løse gisninger om, hvordan det
nu skulle gå i Danmark. Jeg vil altid
huske den aften der foran fjernsynet,
hvor dagligdagen blev ændret. Af
stand og sprit blev den nye virkelig
hed.
Den 27. februar 2020 blev den nye
Corona virus konstateret i Danmark,
da en mand blev undersøgt på Sjæl
lands Universitetshospital i Roskilde,
og flere steder begyndte personer
her i Danmark at blive smittet og ef
ter vinterferien gik det rigtigt stærkt.
Før den 11. marts 2020 havde vi
godt nok hørt om den nye virus, men
vi tog den vel ikke helt alvorligt. Kina
var ophavsland, og lande derom
kring blev hurtig ramt. Coronavirus/
COVID-19 udviklede sig hastigt fra
dag til dag, både i Danmark og re
sten af verden. At det skulle blive til
en pandemi, som også skulle ramme
Danmark og lukke landet ned, havde
jeg ikke lige set.
Vi plejede at dyrke fællesskabet,
men nu skulle vi holde afstand. Især
de sårbare og de ældre blev ramt
hårdt. På plejehjemmene kunne de
ældre ikke få besøg, og ude i boli

gerne sad de sårbare og turde hver
ken få besøg, handle eller deltage i
aktiviteter. Du passede bedst på de
ældre og andre i risikogruppen – ved
at lade være med at besøge dem og
være i fysisk kontakt.
Hen mod sommerferien blev det
lidt bedre, og der blev lukket lidt op
for aktiviteterne. Men det var en stak
ket frist, for her i efteråret er det gået
helt galt igen, og der er igen kommet
omfattende restriktioner og anbefa
linger. Det er en meget lang periode,
i over 8 måneder har Corona været
en stor del af vores hverdag, og vi er
ved at være godt trætte af Corona
virus.
Mangel på kommunikation og
menneskelig kontakt kan få alvorlige
følgevirkninger så som ensomhed
og mistrivsel, der så kan påvirke det
fysiske helbred. Bag de lukkede døre
trives ensomheden, og det triste grå
vejr med regn får også depressionen
til at titte frem.
I de almene afdelinger kender de
fleste af os, ældre, sårbare og en
somme, der har brug for hjælp og
støtte. Der er flere muligheder for at
hjælpe uden fysisk kontakt. Ring lidt
oftere, send mail eller et brev. Tilbyd
at handle, hente medicin eller hjælpe
med at handle på nettet. Ingen skal
føle sig helt alene og isoleret i denne
tid, alt tæller også de små ting.
Vi skal tage situationen alvorlig,
især fordi smittetallene er begyndt
at stige igen. Der er mange ting, vi
selv kan gøre, for at undgå smitte
spredning. Derfor opfordres der også
hermed til at bruge de officielle myn
digheders hjemmesider for at holde
sig opdateret og til at følge myndig
hedernes vejledninger.
Jeg er selv meget træt af Corona,
men den er her stadig, og vi er nødt
til at passe rigtig godt på hinanden
og forsøge at eliminere smittespred
ning. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, selv

Nanny J. Dahl
Formand

om det kræver, at vi er forsigtige og
passer på. Samtidig er jeg også af
den opfattelse, at det er vigtigt, at vi
forsøger at holde humøret oppe og
være positive.
Se på mulighederne i de hjem
lige omgivelser og udnyt den effekt
af Corona, at vi har fået mere tid
derhjemme. Vi siger så tit ”bare jeg
havde mere tid”. Find en ny hobby,
ryd op i dit liv, eller læs de bøger,
som du ikke har nået. Heldigvis må vi
stadig godt gå en tur, en gåtur i natu
ren hjælper på humøret.

”Sammen kommer vi
styrket igennem”
Jeg vil gerne slutte med at ønske
alle læsere en rigtig glædelig jul og
et lykkebringende nytår.
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Repræsentantskabsmøde i Bomiva
tirsdag den 5. oktober 2020
Formand Nanny Dahl bød velkommen til det ordinære
repræsentantskabsmøde, der blev afholdt i Kulturcenter
Limfjord. Der var fremmødt 60, hvoraf de 51 var stemme
berettigede. Heinrich Nielsen og Nanny Dahl blev valgt
til dirigenter og inspektørerne Elsebeth Madsen og Peter
Hauberg blev valgt som stemmetællere.
Formanden henviste til årsrapporten med ledelsens
årsberetning for regnskabsåret 2019 og aflagde besty
relsens mundtlige årsberetning og kom bl.a. ind på føl
gende emner:
Covid 19
Som også fortalt i sidste års beretning så fyldte BL i 2019
100 år. BL - Danmarks Almene Boliger er et fællesskab for
over 500 boligorganisationer, der skaber hjem til næsten
1 million danskere.
I 2019 blev der fra BL-side sat fokus ”det gode nabo
skab” og på den voksende ensomhed. Her i år er emnet
mere aktuelt end nogensinde, for det ikke blevet bedre,
tværtimod er det blevet værre. Covid 19 pandemien har
forværret situationen, og flere har følt sig isoleret og en
somme. Aktiviteter i afdelingerne har de fleste steder
været lukket ned og kontakten med andre har været på
et absolut minimum. Bag de lukkede døre blev sårbare

ældre mennesker helt afskåret fra besøg pga. frygt for
smitte.
Vi kan alle være med til at mindske lidt af ensomhe
den. Ring og få en snak med dem, som du ved sidder
alene eller tilbyd svage og sårbare beboere at handle for
dem. Selv med små ting kan du være med til at gøre en
forskel. I opgangen og rundt i afdelingen kan vi hilse og
smile til dem vi møder, og stadig holde afstand.
Covid 19 er også grunden til, at intet har været, som
det plejer i år. De årlige regnskabsmøder blev aflyst og
afdelingernes regnskab for 2019 blev derfor ikke god
kendt af afdelingsbestyrelsen som sædvanligt, men blev
først godkendt på det ordinære afdelingsmøde. Afde
lingsmødet blev heller ikke afholdt som sædvanligt – in
gen spisning og mange steder var mødestederne også
ændret i forhold til de sædvanlige. Endvidere så blev
repræsentantskabsmødet i maj måned udsat og først af
holdt her den 5. oktober 2020.
Det har dog været én god ting, der kom ud af Co
vid-19; danskerne fandt sangbøgerne frem og genfandt
glæden ved fællessang. Hele Danmark sang sammen,
og mange fandt et lyspunkt i, at man kunne synge sam
men hver for sig. Her lokalt gik afdeling 38, Sallings Gård
foran, og kom på TV i den bedste sendetid.
Befolkningsudviklingen
Bestyrelsen følger stadig nøje udlejningssituationen i de
forskellige afdelinger, og der er pt. 36 boliger i tomgang,
hvoraf de 32 boliger kan henføres til oplandet. Det ser
desværre ud til, at bestyrelsens bekymring stadig er rea
listisk og meget aktuel, da der er en negativ befolknings
tilvækst på -0,8% i Skive Kommune og helt op til -2,5% i
oplandsbyerne.
Da det er i oplandet, der er tomgangs boliger, ønsker
vi forsat, at Bomiva får del i den byudvikling, der i de
kommende år skal ske i Skive. Bomiva har deltaget i et
temamøde med Byrådet den 15. september, hvor Bolig
selskaberne i Skive Kommune fortalte om kommende
helhedsplaner og ønsker til nybyggeri. Bomiva fremsatte
ønske om at være med i byggeri i centrum af Skive by. Vi
ved, at Bomiva kan være med ved visionært og kvalitets
byggeri, og vi tror på, at blandet byggeri med erhverv,
privat og alment byggeri er at fortrække i en sund udvik
ling for Skive by.
Effektivisering
Den tidligere regerings forslag om, at den almene bolig
sektor skulle effektiviseres, var ret konkret. I 2020 skulle
den almene sektor på drift og administration spare halv

Vores Blad – Beboerbladet for Bomiva 1/2020

Bomiva

Side 5

anden milliard i forhold til det grundbeløb, der var be
regnet på baggrund af sektorens udgifter i 2014.
Den 14. august kunne Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen
så meddele, at den almene boligsektor allerede i 2019
havde nået målsætningen. Den almene sektor skal dog
ikke læne sig tilbage og hvile på laurbærrene, for ifølge
boligminister Kaare Dybvad Bek venter nye effektivise
ringskrav, som skal forhandles her i efteråret. Endvidere
så understreger ministeren at effektiviseringerne er en
kultur, der er kommet for at blive.
Det betyder også, at Bomiva fortsætter med at have
fokus på effektivitet i driften, og at der løbende bliver set
på udnyttelse af ressourcer, maskiner og kompetence på
tværs i organisationen ude i afdelingerne.
Egenkontrol
Bomiva skal gennemføre egenkontrol. Det betyder, at
boligorganisationerne skal gennemføre forskellige tiltag
for at analysere og forbedre effektiviteten og kvaliteten i
vores arbejde.
Samtidig skal der ske en dokumentation af den øgede
effektivitet. Målet er at sikre, at boligorganisationen le
ver op til kravene om, at boligorganisationerne skal dri
ves forsvarligt og effektivt. I 2019 var der forsat opfølg
ning på renovationsomkostninger, brandforsikringer,
administrationsomkostninger, renholdelse, almindelig
vedligeholdelse og på fraflytningsomkostninger.
Bestyrelsen skal med egenkontrollen sikre, at der dri
ves en sund og kvalitetsbevidst virksomhed, der kan
konkurrere på det almene boligmarked.
Intern/ekstern granskning
Nye ord som boligorganisationerne skal til at forholde
sig til, og det bliver en stor og tidskrævende opgave,
som de almene organisationer hermed bliver pålagt.
Det drejer sig om vedligeholdelsesplanerne for samtlige
bygninger og installationer.
Det fremgår af driftsbekendtgørelsen, at boligafde
lingernes vedligeholdelsesplaner senest med udgangen af 2021 skal granskes af en ekstern uvildig bygge
sagkyndig. Den eksterne granskning skal vurdere, om
vedligeholdelsesplanerne er retvisende og omfatter de
nødvendige aktiviteter og henlæggelser. Den interne
granskning skal organisationen selv lave og være klar
med til ekstern granskning den 1. april 2021. Den eks
terne granskning skal foretages af et eksternt firma, der
skal ind og vurdere vedligeholdelsesplanerne for samt
lige bygninger og installationer for at se, om der er lagt
penge nok af til vedligeholdelse og istandsættelser på
de 30-årige vedligeholdelsesbudgetter. Granskningen
skal ske hvert 5. år.
Landbyggefonden står for udbuddet og kontraherin
gen af den eksterne granskningsopgave, så Bomiva får
tildelt en eller flere eksterne granskere. Som noget rigtig
positivt, så betaler Landsbyggefonden for den eksterne
granskning og Landsbyggefonden betaler ligeledes

også for, at der laves nye energimærker på samtlige byg
ninger.
Branding af Bomiva
Bestyrelsen, administrationen og udlejningsafdelingen
har forsat fokus på branding af Bomiva, navnet er slået
fast og vi er synlige på Skives lejeboligmarked. Bomiva
deltager i specielle arrangementer, hvor Bomiva kan vise
flaget. Hjemmesiden opdateres løbende, og her i 2020
er der kørt radioreklamer og Bomiva har fået en Face
bookside og en profil/firmaside på LinkedIn med det for
mål at brande Bomiva. Har I endnu ikke været inde og se
siden på Facebook, så synes jeg, at I skulle prøve.
Helhedsplaner
Den fysiske helhedsplan for afd. 4, Vestervang/Vester
vænget lydende på i alt 276 mio.kr. blev igangsat i maj
2014. Helhedsplanen har reduceret antallet af lejemål i
afdelingen med 57. Renoveringen af bygningerne blev
færdig i 2018 og renoveringen af udeområderne blev
færdiggjort i 2019. I 2020 er der blevet etableret en
multibane, en trampolin, en pump-track-bane samt et
klatre-pyramidenet. Der er opsat storskærm, hvor bebo
erinformationer annonceres.
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 la
vet tilgængelighed og tidssvarende lejligheder mht.
størrelse, nye køkkener og badeværelser m.m.
Helhedsplanen for afd. 78, Salling Midt Nord, er fysisk
påbegyndt i 2019. Der er sket en reduktion i lejemålsan
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tallet ved sammenlægning, nedrivning samt lavet til
gængelighed og tidssvarende lejligheder mht. størrelse,
nye køkkener og badeværelser m.m.
RENOVERPrisen 2020
162 renoveringsprojekter fra hele Danmark var her i
2020 indstillet til RENOVERPrisen. Vi er glade for at afd.
4, Vestervang/Vestervænget blev indstillet, og vi blev
stolte over at afdelingen blev nomineret og kom mellem
de 6 seks unikke projekter, der er med i slutspurten om
at vinde titlen som Danmarks bedste renovering. Kårin
gen finder sted i november, og vi er selvfølgelig spændte
på, hvordan det går.
Forventninger til fremtiden
De almene boliger stilles i årene fremover for en række
udfordringer. Epidemien med Corona virus har skabt uro
på de finansielle markeder. Aktie- og obligationsmarke
derne er under pres. Krisen får betydning for beskæfti
gelsen og arbejdsløsheden stiger. Dansk økonomi og
boligmarkedet hænger tæt sammen, og dermed bliver
de almene boliger og lejerne også ramt.
Bestyrelsen arbejder sammen med administrationen
for at tilpasse boligselskabet til fremtiden. Hvilke krav og
udfordringer stiller Bomivas interessenter og hermed le
jere, lokalsamfundet og omverdenen til Bomiva? Bomiva
skal hele tiden være parat til at omstille sig og leve op til
de fremtidige krav til et alment boligmarked. Herunder
nye bo- og leveformer. Der vil også blive stillet nye mil
jøkrav til fremtidens boliger, det være sig miljømæssig,
økonomisk samt til social bæredygtighed.
Bomiva har deltaget i og afholdt møder om opret
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telse bofællesskaber og eventuelle kommende lejeres
forventninger til deres bolig på fremtidens boligmarked.
Hen over tid vil behovene ændre sig, og Bomiva skal
hele tiden tilpasse sig den udvikling, som kommer og vil
også gerne bidrage til en positiv byudvikling med blan
det byggeri.
Der arbejdes fortsat med det sidste i gennemførelsen
af helhedsplanerne. Det forventes, at der i årene frem
over vil komme flere helhedsplaner samt større renove
ringsarbejder og forhåbentlig bynært nybyggeri i Skive
by, hvor Bomiva gerne vil deltage med spændende ny
byggeri, der bl.a. lever op til kommende miljø- og klima
krav.
Ovenstående var nogle af de punkter, som forman
den kom ind på i bestyrelsens mundtlige beretning. Be
styrelsens skriftlige beretning kan fås ved henvendelse
til Bomiva. Formanden afsluttede beretningen med at
takke viceværterne, administrationen, ansatte på konto
ret, repræsentantskabet og dermed afdelingsbestyrel
serne, frivillige i afdelingerne og bestyrelseskollegaerne
for indsatsen og et rigtig godt samarbejde i den forløbne
periode. Beretningen blev enstemmig vedtaget.
Årsregnskab
Direktør Ulla K. Holm fremlagde årsregnskabet for 2019
med tilhørende revisionsberetning. Regnskabet viser et
overskud på 885.497 kr., mens henlæggelse til egenka
pitalen udgør 291.893 kr. Egenkapitalen udgør på ba
lancetidspunktet 35.964,317 kr., hvoraf arbejdskapitalen
udgør 7.819,532 kr.
Overskuddet er overført til arbejdskapitalen. Årets re
sultat anses for at være meget tilfredsstillende. Årsregn
skabet blev enstemmigt vedtaget og budgettet for 2021
blev taget til efterretning.
Desuden forelagde Ulla K. Holm budgettet for 2021.
Behandling af indkomne forslag:
• Bemyndigelse til bestyrelsen om at godkende afdelin
gens årsregnskab på vegne af repræsentantskabet
- Blev enstemmigt vedtaget.
• Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af jord m.v. i hen
hold til vedtægternes § 5 stk. 6 bemyndiger repræsen
tantskabet hermed bestyrelsen til køb af jord og iværk
sætte nybyggeri, herunder at erhverve eksisterende
ejendomme med henblik på ombygning til almene
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 gi
ves også bemyndigelse til nedrivning i forbindelse med
helhedsplaner.
	- Blev enstemmigt vedtaget.
• Bemyndigelse til at bestyrelsen kan afgive tilbud på ad
ministration af almene boliger.
	- Blev enstemmigt vedtaget.
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• Bemyndigelse til at bestyrelsen repræsenterer ejerne i
henhold til forsyningsselskaber og realkreditselskaber
m.m., herunder at deltage i møder, generalforsamlinger
m.m. og agere samt stemme på vegne af ejerne, når
disse har frasagt sig retten.
	- Blev enstemmigt vedtaget.
Valg:
Der var genvalg til Heinrich Nielsen, Per Laursen, Karen
Dalsgaard. Bestyrelsen består herefter af: Nanny Dahl,
formand. Heinrich Nielsen, Ellen Holmgaard, Per Laursen,

Bomiva

Peter Østergaard Jensen, Karen Dalsgaard og Ove Bjer
ring. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende be
styrelsesmøde.
Valg af suppleanter: 1. suppleant – Peter Mikkelsen. 2.
suppleant – Lene Villadsen. 3. suppleant – Ingrid Harbøll.
Ketty Sørensen (suppleant for Ellen Holmgaard). Price
waterhouseCoopers Skive blev genvalgt som revisor.
Mødet sluttede ikke som sædvanlig med spisning un
der hyggelige former med snak og lidt at spise, men alle
fik dog lidt spiseligt med hjem.

Glyngøre: Helhedsplanen på Durupvej
40-42 er afsluttet
På Durupvej 40 A-E i Glyngøre har stuelejlighederne fået
nye vinduer og døre, monteret ventilation i lejlighederne
og hulmursisoleret facaden. I kælderen er lofterne blevet
efterisoleret. og de 3 lejligheder på 1. sal på Durupvej 40
er nedlagt.
På Durupvej 42 er 7 ungdomsboliger nedrevet og der
er opført en ny 3 rums bolig, der er bygget sammen med
de eksisterende 4 boliger beliggende på Durupvej 42
A-D. Disse boliger har fået monteret ventilation i lejlighe
derne, nye ovenlysvinduer og nyt tagpap belægning.
Der er flyttet et cykelskur, så det står mere centralt, lige
som der er opført 4 carporte på den nyanlagte parke
ringsplads.
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RENOVERPrisen 2020
Bomivas afdeling 4, Vestervang/Vestervænget er ind
stillet til RENOVERPrisen 2020. RENOVERPrisen uddeles
hvert år til det bedste renoveringsprojekt i Danmark. Pri
sen er et samarbejde mellem Grundejernes Investerings
fond og Realdania. Prisen er lavet for at sætte mere fokus
på renoveringer frem for nybyggeri. En god renovering
forlænger levetiden for bygninger, og har betydning for
livskvaliteten, klimaet og samfundsøkonomien.
Afdelingen er ud over at være blevet indstillet, også
blevet nomineret som 1 ud af 6 projekter ud af 162 ind
stillede projekter. Så det er Bomiva stolte over at være
med i.
Nomineringen blev offentliggjort den 5. oktober 2020.
Nomineringsudvalget har været på besøg i afdelingen,
og de virkede glade over det, som de så. Den 17. novem
ber 2020 afgøres det, hvem der vinder.

Begrundelse for nominering
Vestervænget i Skive var et nedslidt almennyttigt bolig
område med massive kuldebroer, et dårligt indeklima
og et uheldigt socialt miljø, som lukkede sig om sig selv.
Tacklingen af Vestervængets udfordringer krævede en
omfattende byggeteknisk, boligsocial og samfunds
mæssig indsats. Kuren var en udbredt inddragelse af
beboerne, ønsket om fællesskab og en bolig-social hel
hedsplan, som skulle transformere hele området til et
moderne boligområde, integreret med byen.
Omdannelsen af en del af blokkene til rækkehuse
samt elevatorer, nye velisolerede, murede facader, store
altaner, solceller, og nyt varmesystem med balanceret
ventilation og genindvinding til resten af blokkene, har
givet et prisværdigt løft, hvad angår byggeteknik, res
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sourceforbrug og brugsværdi. En vellykket åbning af
Vestervænget og et inspirerende, trygt og inviterende
socialt miljø er opnået med nye inviterende, begavet re
noverede udearealer og et stort portgennembrud, der
forbinder boligområdet med byen.
Beskrivelse
Vestervænget er et unikt eksempel på, hvordan en ned
slidt, problemramt og uddateret almennyttig boligafde
ling, via en velgennemtænkt og veleksekveret helheds
renovering, kan få nyt liv og vitalitet.
Afdelingen havde store udfordringer og ikke kun byg
geteknisk. Vestervænget led før under den “syge” som
almene boliger kan få, når de massive og monotone
60’er og 70’er etagebyggerier lukker sig om sig selv, og
som både pga. boligsociale problematikker og byg
ningsmæssige udfordringer påbegynder en ufordelagtig
ghettoisering.
Bomiva valgte derfor, for snart 10 år siden, at begynde
en proces for at omdanne området totalt. I samarbejde
med Kuben Management og Landsbyggefonden igang
satte man såvel en boligsocial helhedsplan, som en fy
sisk helhedsplan med det erklærede mål at transformere
hele området til et åbent og moderne boligområde
– integreret som en essentiel del af byen. Man ville ikke
længere være stigmatiseret og lukket for omverden. Pla
nen var at arbejde for at sikre beboerne flere ressourcer,
så de kunne blive integrerede og værdige medspillere i
områdets positive udvikling. Afdelingens fysiske forhold
skulle også “genfødes” og ikke kun bygningerne. Udeare
alerne blev i samarbejde med bl.a. Realdania gentænkt
og en storslået plan om at åbne hele området ved at
gennemskære en blok og gøre den til en stor rød port til
Vestervænget og byen blev nu realiseret.
Renoveringen af afdelingen er nu gennemført, nogle
etagebygninger er blevet skåret ned til rækkehuse, an
dre har fået tilføjet elevatorer og alle har fået store alta
ner, hele klimaskærmen er skiftet og bygningsmassen
fremstår nu imødekommende og sammenhængende.
Boligerne er blevet renoveret til en stand langt over det
forventede. Hele området er renoveret og fremstår nu
lyst og venligt, der er løbestier, amfiteater, hoppepuder
og legepladser. Fællesskabet i afdelingen vægtes højt,
og hvor en aktiv afdelingsbestyrelse gør et stort stykke
arbejde for hele afdelingens beboere. Et område der nu
tiltrækker boligselskabets og byens beboere i stedet for
den tillukkede boligafdeling fra før renoveringen, hvor
mange boliger stod tomme og uønskede.
Eksempelværdi
Renoveringen af afdelingen står som et eksempel på,
hvordan man med god planlægning, stærk rådgivning
og høj faglig dygtighed i udførelsen kan forvandle en
nedslidt bygningsmasse til et boligområde af høj kvalitet
på alle parametre. Vi vil især fremhæve porten til Vestervænget. En idé, der tidligt rodfæstede sig, da ønsket var

at skabe åbenhed og gennemsigtighed i afdelingen.
Porten står i dag som en arkitektonisk perle, der vidner
om, hvordan en simpel veludført idé, kan skabe store po
sitive forandringer. Porten har i særlig grad bidraget til,
at kvarteret har udviklet en helt ny identitet, og i dag be
vidner porten om den transformation Vestervænget har
gennemgået – fra at være et kedeligt, nedslidt og lukket
boligområde til en skøn, sammenhængende og åben del
af byen. Med til at gøre området spændende er også det
farvede lys i afdelingen, som er forskellig fra dag til dag.
Brugskvalitet
Renoveringen har resulteret i en overvældende forbed
ring af boligernes brugskvalitet og derigennem beboer
nes bo- og livskvalitet. Boligerne er blevet åbne, lyse og
sunde, indeklimaet er helt i top, badeværelserne flotte
og store, altanerne indbyder til udeliv, og udearealerne
tigger om at blive anvendt – og det bliver de. Bygnin
gerne fremstår nu tilgængelige, imødekommende, mo
derne og flotte. Alt dette skal ses i forhold til det, der var
før! Tidligere var boligerne ramt af kuldebroer og kulde
nedfald. Der var flere tilfælde af fugtproblemer og nogle
steder skimmelsvamp. Boligerne havde et indeklima,
som var præget af afdelingens stand. Bygningerne var
meget tidstypiske, både i farvevalg og materialer, som
på ingen måde gjorde noget godt for afdelingen.
Bidrag til omgivelser
Renoveringen har skabt et helt nyt område. Fra start
var intentionen at skabe liv mellem boligerne og mel
lem bydelene og at nedbryde de fysiske og ikke mindst
usynlige barrierer, der forhindrer social interaktion og
fællesskaber i at opstå. Dette er i høj grad lykkedes.
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hygger, kører på rulleskøjter, cykler, løber, ser store begi
venheder sammen på udendørsskærmen og meget an
det – en rekreativ forbindelse til glæde for den enkelte
beboer og til gavn for fællesskabet i området.

Selve gennemskæringen af blokken, som lå ud mod
byen, har skabt en åbenhed og en imødekommenhed,
der har gjort, at afdelingen og byen er blevet åben og
integreret – og så ser det bare fantastisk ud! Det er lyk
kedes at skabe udearealer, som dagligt bliver brugt både
af beboerne i afdelingen, men også af beboerne i det
omkringliggende område. Der er bl.a. skabt en gå- og
løbeforbindelse til det omkringliggende naturstisystem,
der tidligere kun blev begrænset brugt, da området var
præget af utryghed. Ligeledes er der skabt en rød asfal
teret forbindelse, der løber fra porten via afdelingens
fællesarealer og ned til de rekreative områder, der ligger
bag afdelingen. Et formidabelt område, hvor folk mødes,

Energikrav og bæredygtighed
Før renoveringen var der en høj grad af uhensigtsmæs
sig adfærd fra beboerne, såsom hærværk mv., hvilket
forårsagede hyppige besøg af politiet. Udearealerne
var forsøgt holdt i en god stand, men uden at bebo
erne havde lyst til, at lade deres børn lege uovervåget,
ligesom der også her forekom en del hærværk. I forbin
delse med renoveringen er der derfor arbejdet på at
sikre en afdeling, der menneskeligt hænger sammen for
beboerne. Dette er gjort ved at transformere de fysiske
forhold, men i lige så høj grad ved at ændre de sociale
forhold og muligheder. Det har man blandt andet arbej
det med igennem den boligsociale indsats Vesthøj og
ved at uddanne beboerne til at bo i deres moderne og
bæredygtige boliger. Der har desuden været arbejdet
med at sikre lærepladser og skabe jobmuligheder for de
lokale i samarbejde med entreprenørerne på byggeplad
sen. Fællesskabet i afdelingen vægtes i dag højt, og en
aktiv afdelingsbestyrelse gør et stort stykke arbejde for
afdelingens beboere. Der er blevet højere til loftet i Ve
stervænget.
Udførelseskvalitet
Hele afdelingens klimaskærm er udskiftet, og der er
etableret balanceret ventilation med genindvinding.
Tidligere havde afdelingen radiatorer placeret i loftet.
Denne strålevarme er nu udskiftet delvis med gulv
varme. Afdelingen led tidligere af massive kuldebroer og
fugtproblematikker, som er løst via opbygning af en ny
velisoleret murstensfacade, ligesom der er etableret sol
celler.
Ulla K. Holm

Velkommen til Dorte Lillelund
Den. 1. juni 2020 tiltrådte jeg som ny regnskabsmedar
bejder i Bomiva. Mit ansvarsområde vil blandt andet
omhandle huslejeopkrævninger, restancebehandlinger,
varme-/vand regnskaber.
Jeg har en baggrund som revisor og har efteruddan
net mig til Ejendomsadministrator.
Jeg har arbejdet i 8 år, som Ejendomsadministrator
hos Difko A/S i Holstebro, som administrerer erhvervs
ejendomme og private boliger.
Bomiva er mit første reelle job indenfor Almene Bo
liger, dog var jeg i min tid som revisorelev med på revi
sion hos samtlige boligselskaber i Holstebro og Struer.
Jeg kommer oprindelig fra Holstebro, hvor jeg er

født og opvokset. Men i
august 2020 er min søn
og jeg flyttet til Lem,
hvor vi nu bor sammen
med min kæreste og
hans 3 drenge.
Jeg er rigtig glad for at
være startet hos Bomiva,
og glæder mig meget til
at udvikle mig såvel fag
ligt som personligt, in
den for de rammer som
Bomiva tilbyder.
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”Duerne flyver af og til op...”
og ”Er du dus med himlens fugle...”
Ja, det er nogle af sangene, vi har sunget de 2 aftner, vi
har haft besøg af Danmarks Radio.
Duerne fløj over vores hus den første aften, de var
hjemløse. De var og er meget nærgående, og finder
meget ofte hvile på vore udvendige trappegange. Især
i de stille aftentimer.
Men den første aften, vi deltog i DR ”Fællessang – hver
for sig”, var de helt forvirrede, for uanset hvor de ville
sætte sig, stod der en beboer.
Den anden aften, hvor vi atter var med i TV-program
met, mærkede vi ikke meget til duerne, men under san
gene hørte vi, at solsortene ville være med i koret. De
fløjtede og sang, så det var en lyst, sammen med os.
Vi har haft nogle specielle og festlige aftner
Baggrunden for henvendelsen var måske, at en af vore
beboere allerede i begyndelsen af nedlukningen af lan
det foreslog, at vi hver dag kl. 15 synger stående hver

Side 13

Side 14

Bomiva

for sig på vores udvendige trappegange. Det har så fun
geret indtil den 1. juni.
Det er måske rygtedes. Måske var det derfor, at vi
mandag den 27. april blev kontaktet af DR. Vi blev
spurgt, om vi ville deltage. Stort set alle var positive
stemt.
Fredag den 1. maj om eftermiddagen ankom fotogra
fen. Der blev stillet kamera og højtalere op i gården. Vo
res nysgerrighed blev pirret.
Kl. 19.40 stod alle vi interesserede på gangene – med
afstand. Højttalerne var sat op, så vi kunne følge pro
grammet i radioens P4. Og så vi kunne synge med på
alle de tilsendte sange.
Og så, den 18. maj blev vi igen ringet op af DR. Om vi
ville deltage i en udsendelse igen. Vi kunne vælge mel
lem den 22. og den 29. maj. Vi valgte den 29. og godt
for det. Vejret var fortræffeligt.
Hele forberedelsesopgaverne gentog sig, i højt hu
mør.
Ja vi havde nogle festlige dage og aftner – på afstand
- i denne coronatid.
Afdeling 38, Sallings Gård
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Legeplads Vestervænget
Juhu! vi har fået ny legeplads
Der er etableret multibane, trampolin, pumptrack og
pyramidenet på Vestervængets nye legeplads, der stod
færdig i maj 2020.
Bestyrelsen havde aftalt, at legepladsen skulle åbnes
med maner, men Corona kom på tværs og den officielle
åbning er udsat indtil næste år. Heldigvis så er steder
som legepladser noget, som børn selv kan finde også
uden en officiel åbning. Børn og forældre fra afdelingen
og udefra har afprøvet den, og den er fundet godkendt.
Børnene i Vestervænget har ingen undskyldninger mere,
det er bare med at komme ud at få sig rørt.
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Tømrer - Malerarbejde
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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

Rævevej 5, 7800 Skive
TBS 97 52 85 00
WWW.tbsas.dk

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

