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Lederen
- reflektion / holdninger

I skrivende stund venter kommunal
valget og valg til regionsrådet den 
16. november 2021. Nedenstående 
liste er en oversigt over de opstil
lede partier til byrådet:
A)  Socialdemokratiet.
B)  Det Radikale Venstre.
C)  Det Konservative Folkeparti.
D)  Nye Borgerlige.
F)  SF  Socialistisk Folkeparti .
M)  SkiveListen.
O)  Dansk Folkeparti.
V)  Venstre.
Æ)  Frihedslisten.
Ø)  Enhedslisten – De RødGrønne.

De opstillede partier har tilsammen 
opstillet 91 kandidater til Skives 
Byråd. Når Byrådet kun består af 27 
byrådsmedlemmer, ja, så siger det 
sig selv, at ikke alle vil komme ind. 
Når man læser alle de spændende 
valgprogrammer fra de opstillede 
partier, ja, så kan man da kun glæde 
sig over alt det, de vil for Skive Kom
mune. Vi kan kun håbe, at de også 
vil holde det, de lover, når de bliver 
valgt. 

I bestyrelsen for Bomiva er vi selv
følgelig også meget spændte på, 
hvem der bliver valgt, og hvem der 
kommer til at stå i spidsen for det 
nye byråd. Som alment boligselskab 
er vi underlagt en del restriktioner, 
og derunder at kommunen vil ga
rantere for grundkapitalen, hvis vi 
skal bygge nye boliger. Der bliver i 
disse år bygget en del boliger i Skive 
by, men her mangler der, at byrådet 
også tænker alment boligbyggeri 
ind i lokalplanerne, når de udlæg
ger nye områder til boliger. Bomiva 
tror, at blandet byggeri med ejer og 
lejeboliger, herunder også almene 
boliger udgør en sundere udvikling 
for Skive. Vi kan ikke være tjent med 
enklaver, hvor der skabes eliteghet
toer. Det vil på sigt begrænse vores 

viden om andre klasser. En af vores 
vigtigste værdier i Danmark er, at 
man i sin barndom møder andre so
ciale klasser, andre aldersgrupper og 
andre af anden etnisk herkomst. 

Vi er da også ret bekymrede over 
udviklingen på ældreområdet, når 
ældre skal være mere og mere sår
bare, inden de kan blive visiteret til 
et plejehjem. Der er en del pleje
hjem, der ikke længere er egnet, og 
må bygges om, inden de kan leve 
op til Brandtilsynets krav til en pleje
bolig. For Bomiva har det betydet, at 
Hem og Rønbjerg ældrecentre ikke 
lever op til Brandtilsynets krav om 
sikkerhed. De to ældrecentre bli
ver for dyre at bygge om, så de kan 
blive egnede til nutidens kategori 
af ældre, der bliver visiteret til æl
drecentre. Ældrecentrene er derfor 
blevet tømt for beboere, og det er 
besluttet af kommunen, at de skal 
nedlægges. For de ældre der bliver 
nødt til at flytte på ældrecentre, og 
som det meste af deres liv har boet i 
lokalområdet af Rønbjerg eller Hem, 
er det beskæmmende, at de skal 
flytte væk fra området, deres gamle 
naboer og omgangskreds. Nogle 
gange skal man sætte mennesker 
først. 

Det her er bare lidt af det, som 
Bomiva er interesseret i, hvordan det 
nye byråd vil håndtere. Dertil kom
mer også om det nye byråd vil ned
lægge flere boenheder, så Bomiva 
afventer spændt kommunalvalget 
den 16. november.

Nu til noget helt andet. Jeg vil gerne 
ønske til lykke til alle de nye afde
lingsbestyrelsesmedlemmer og til 
lykke med genvalget til alle de afde
lingsbestyrelsesmedlemmer, der var 
på valg på afdelingsmøderne her i 
år. Der venter afdelingsbestyrelserne 

nogle spændende opgaver i det 
nye år. Her i efteråret har hovedbe
styrelsen arbejdet med emner som:  
frivillighedspolitik, husordner og 
bio di versitet. Vi er endnu ikke helt 
fær dige, men til foråret vil afdelings
bestyrelserne blive inviteret til et 
møde, hvor vi diskuterer emnerne, 
og så er det op til afdelingsbestyrel
serne at diskutere og tilrette, så det 
passer lige til deres egen afdeling. 
Når afdelingsbestyrelsen har sat de
res eget præg på, skal det der efter 
behandles og vedtages på de ordi
nære afdelingsmøder. 

Jeg vil gerne ønske alle læsere en 
glædelig jul og et lykkebringende 
nytår.

Nanny J. Dahl
Formand
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Der var 56 fremmødte og 49 stemmeberettigede til årets 
repræsentantskabsmøde i Kulturcenter Skive.

Bestyrelsesmedlem Karen Dalsgaard blev valgt til diri
gent, og Elsebeth Madsen samt Dorte Lillelund fra admi
nistrationen blev valgt som stemmetællere.

Bestyrelsens beretning
Formand Nanny Dahl aflagde bestyrelsens beretning 
for 2020, som var lidt kortere end sædvanligt, da ledel
sesberetningen var blevet udleveret på mødet. Selv 
om restriktionerne efter Covid 19 pandemien var væk, 
havde man valgt at være solidarisk med afdelingerne og 
de netop afholdte afdelingsmøder, og undlod at spise 
på mødet. Hele 2020 og 2021 har været stærkt præget 
af Covid 19. Aktiviteterne i afdelingerne har været luk
ket ned og kontakten til beboerne har været på et mi
nimum. De årlige regnskabsmøder som normalt bliver 

afholdt med afdelingsbestyrelserne i april måned, blev 
aflyst og afdelingernes regnskab for 2020 blev derfor 
ikke godkendt af afdelingsbestyrelsen som sædvanligt, 
men blev først godkendt på det ordinære afdelings
møde. Markvandringerne er dog blevet gennemført. 
Bomiva har fulgt myndighedernes retningslinjer, og har 
løbende informeret beboerne om, hvordan der arbejdes. 
Bomivas administration har været lukket ned, og arbej
det er sket bl.a. via hjemmearbejdspladser, men telefo
ner og mails har været åbne. Ejendomsfunktionærerne 
har arbejdet ud hjemmefra og i små teams.

Ensomhed fik også nogle ord med på vejen. Skal der 
gøres noget ved ensomheden er nøgleordet fælles
skab. Det handler om at skabe rammer, hvor fællesska
ber kan trives, og mennesker kan være sammen. Nanny 
Dahl takkede afdelingsbestyrelserne og de frivillige for 

Repræsentantskabsmøde i Bomiva 
den 5. oktober 2021



Vores Blad – Beboerbladet for Bomiva 2/2021 Bomiva Side 5

deres store arbejde med at lave positive fællesskaber og 
skabe kontakt til de mennesker, der har brug for hjælp. 
De gør et stort arbejde for at mindske ensomheden ved 
at skabe løsninger og aktiviteter, der er med til at styrke 
fællesskabet og invitere til samvær og social interaktion. 

Hovedbestyrelsen har udarbejdet en Frivillighedspoli
tik, som vil blive forelagt senere i 2022 og efterfølgende 
vil det blive behandlet af afdelingsbestyrelserne.

Befolkningsudviklingen i Skive Kommune er stadig 
negativ med 0,5% og helt op til 4,1% i oplandsbyerne 
for de sidste 5 år, hvorfor bestyrelsen følger dette nøje i 
forhold til tomgangsboliger. Tomgangen er i oplandet, 
og Bomiva ønsker derfor at være bygherre med visio
nært og kvalitetsbyggeri i Skive by, så der kunne bygges 
blandet byggeri med erhverv, privat og alment byggeri. 
Bomiva ønsker grundkapital fra Skive Kommune, så der 
kan bygges nye almene boliger og bofællesskaber på 
bl.a. slagterigrunden.

Bomiva har fortsat fokus på effektivitet i driften og på 
tværs i organisationen. Effektivisering skal sikre at afde
lingerne får mest muligt ud af ressourcerne, og dermed 
sikre en rimelig husleje. Bestyrelsen følger op på egen
kontrollen på områderne renovationsomkostninger, el, 
bygningsforsikringer, administrationsomkostninger, ren
holdelse og antal fraflytninger. 

Granskning foretages af en ekstern uvildig byggesag
kyndig, der vurderer vedligeholdelsesplanerne for samt
lige bygninger og installationer for at se, om der er lagt 
penge nok af til vedligeholdelse og istandsættelser på 
de 30årige vedligeholdelsesbudgetter. 

Bomiva brandes via Facebook, hvor der bl.a. fremvises 
boliger, gøres opmærksom på ledige boliger og andre 
opslag af almen interesse. Der sørges for, at Bomivas bo
liger er i god stand og fremstår velvedligeholdte, således 
at boligerne passer til både nuværende og kommende 
lejere. 

Helhedsplanerne for afd. 4 Vestervang/Vestervænget, 
helhedsplanen for afd. 80 Vestsalling samt helhedspla
nen for afd. 78, Salling Midt Nord er afsluttet/afsluttes i 
2021. I afd. 1, Holstebrovej 48 er der påbegyndt en hel
hedsplan, hvor der i forbindelse med en vinduesudskift
ning sker en facaderenovering til 14 mio.kr. 

Covid 19 og høj aktivitet på boligmarkedet har med
ført øget efterspørgsel på håndværkere og materialer, 
hvilket har medført højere priser på arbejder. Derfor for
ventes det, at der vil blive ventetid på at få udført plan
lagte opgaver i afdelingerne. 
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Der kan måske ske nedlæggelse af ældrecentrene i 
Hem og Rønbjerg, da Skive Kommune har valgt at flytte 
samtlige beboere i løbet af 2020 i forbindelse med en 
strukturændring på plejeområdet efter øgede brand
krav. Der foreligger endnu ingen endelige aftaler om
kring det kommende forløb. 

Nanny Dahl sluttede beretningen af med at takke re
præsentantskabet, afdelingsbestyrelserne, alle de frivil
lige samt bestyrelseskollegaerne, ejendomsfunktionæ
rerne, administrationen og de ansatte på kontoret samt 
Ulla K. Holm for en stor indsats og et godt samarbejde.

Den regnskabsmæssige beretning
Ulla K. Holm aflagde den regnskabsmæssige beretning 
for 2020 med tilhørende revisionsberetning. Årsregnska
bet omfatter tiden 1. januar  31. december 2020. Årets 
resultat anses for at være tilfredsstillende. Regnskabet 
udviser et overskud på 27.340 kr., som overføres til ar
bejdskapitalen. Egenkapitalen udgør på balancetids
punktet 43.358.430 kr., hvoraf arbejdskapitalen udgør 
7.846.872 kr. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
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Budget for 2022 til orientering
Ulla K. Holm forelagde budgettet for 2022 til orientering.

Bestyrelsen blev enstemmigt bemyndiget til at god
kende afdelingernes årsregnskaber på vegne af repræ
sentantskabet.

Bestyrelsen blev bemyndiget til køb af jord m.v. I hen
hold til vedtægternes § 5 stk. 6 bemyndiger repræsen
tantskabet herved bestyrelsen til køb af jord og iværk
sætte nybyggeri, herunder at erhverve eksisterende 
ejendomme med henblik på ombygning til almene boli
ger eller omdanne disse til almene boliger uden ombyg
ning. Endvidere gives der bemyndigelse til evt. salg af 
jord fra en afdeling til en anden afdeling. Der gives også 
bemyndigelse til nedrivning i forbindelse med helheds
planer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen blev enstemmigt bemyndiget til at afgive 
tilbud på udbud af administration af almene boliger.

Forslag om sammenlægning af Bomiva og Vinde rup 
Almene Boligselskab med Bomiva blev godkendt med 
stemmerne: 47 for og 2 neutrale. Da repræsentantskabet 
for Vinderup Almene Boligselskab og henholdsvis Hol
stebro  og Skive Kommune har godkendt sammenlæg
ningen vil dette have virkning fra 1.1.2021. Afdelingen 
i Vinderup vil fremover blive en selvstændig afdeling i 
Bomiva.

Valg
Nanny Dahl blev enstemmigt genvalgt som formand.

Ove Bjerring, Peter Ø. Jensen og Ellen Holmgaard blev 
genvalgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af: Formand Nanny Dahl, 
næstformand Heinrich Nielsen, Ellen Holmgaard, Per 

Laursen, Peter Østergaard Jensen, Karen Dalsgaard og 
Ove Bjerring. 

Som 1. suppleant blev Peter Mikkelsen valg. Som 2. 
suppleant blev Ingrid Harbøll valgt. Som 3. suppleant 
blev Lene Villadsen valgt. Som suppleant for Ellen Holm
gaard blev Eva Refsgaard valgt. 

Som revisor blev Revisionsfirmaet Beierholm, Skive 
valgt.

Hede Danmark udfører glatførebekæmpelse i alle Bomi
vas afdelinger både på hverdage og i weekender efter 
behov. Det er således ikke ejendomsfunktionærerne, der 
sørger for eventuel snerydning og saltning i weekender.

Glatførebekæmpelse foretages 1 gang i døgnet ved 
behov alle ugens dage. Hede Danmark anvender salt til 
glatførebekæmpelse, enkelte steder dog et alternativt 
produkt f.eks. på svalegange og lignende.

Hede Danmark holder selv øje med, hvornår der skal 
rykkes ud, men Bomiva er naturligvis også i tæt kontakt 
med dem. Eventuelle henvendelser fra beboere omkring 
glatførebekæmpelse skal ske ved henvendelse til servi
cekontoret på telefon 21 31 29 99.

Glatførebekæmpelse
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Hvad er en almen bolig?
Alle kan bo til leje i en almen bolig, og det 
er der ca. en million mennesker i Danmark, 
der gør. I alt er der ca. 560.000 almene 
boliger, hvilket betyder, at en ud af fem bo
liger er almene. 

Almene boliger er for alle
Uanset hvor gammel du er, og hvor meget 
du tjener, kan du bo til leje i en almen bolig. 
Boformen er for unge og gamle og alle der 
imellem, for singler og familier, nydanskere 
og gammeldanskere, for rige og fattige. Det 
er dit nummer på ventelisten, der betyder 
noget.

Ingen tjener penge på dig
Din husleje går i store træk til drift og til 
afdrag på boligafdelingens lån. Der er 
ingen, der tjener penge på, at du bor i en 
almen bolig – det er din sikkerhed for en 
rimelig husleje. Desuden har du en lang 
række fordele og rettigheder, når du bor 
alment.

Økonomiske fordele
•  Du betaler kun for det, du får. Ingen tjener 
  på det. Huslejen dækker hele din boligudgift, 

bortset fra forbrug.

•  Du får ingen ekstraudgifter, hvis toilettet går 
 i stykker, eller taget bliver utæt.

•  Du kan – hvis du har eller får behov for det
  – søge om boligstøtte og indskudslån hos 

kommunen.

•  Du slipper for ejendomsværdiskat og mister 
ikke penge, hvis ejendomspriserne er faldet, 
når du vil flytte.

•  Du skal ikke tegne en bygningsforsikring
 (husk dog at tegne en indboforsikring).

Praktiske fordele
•  Du skal ikke vedligeholde bygninger, grønne  

områder, døre, vinduer, vandhaner, radiatorer og 
lignende.

•  Du har råderet. Det betyder, at du må lave indven
dige forbedringer i din bolig og kan få økonomisk 
godtgørelse for udgifterne, når du flytter fra  
boligen.

• Du har ret til at bytte bolig med en anden beboer.

Andre fordele
•  Du kan få indflydelse på livet i boligafdelingen, 

hvis du vælger at deltage i beboerdemokratiet.  
Det kan du læse mere om her.

•  De fleste boligafdelinger råder over fælleslokaler 
og uderum, hvor du kan hygge dig med naboerne, 
og hvor I fx har mulighed for at arrangere aktivite
ter. I nogle afdelinger er der også et lokale, du kan 
leje, hvis du skal holde fest eller lignende.

•  Du kan føle dig tryg i dit hjem med gode rammer 
omkring din boligsituation og din hverdag, hvor 
der bliver taget hånd om tingene.

Du kan være med til at bestemme
En almen lejebolig er en del af en boligafdeling, 
som igen er del af et boligselskab. Som beboer 
kan du være med til at bestemme, hvad der sker 
i boligafdelingen og det boligområde, du bor 
i. Det kaldes beboerdemokrati, og det kan du 
deltage i ved at møde op til afdelingsmødet og/
eller ved at stille op til afdelingsbestyrelsen – den 
repræsenterer beboerne over for boligselskabet. 
Et boligselskab har som regel flere boligafdelinger. 
Valgte repræsentanter for boligafdelingerne sidder 
i bestyrelsen hos boligselskabet.

Tre typer af almene boliger
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Affaldssortering

Vi er nu begyndt at sortere madaffald fra i alle Bomivas 
afdelinger. 
Sammen med den grønne køkkenspand, er der udleve
ret 5 rl grønne affaldsposer (200 stk.) De 200 poser skal 
holde et år. HUSK de grønne poser er kun til madaffald. 
Er der behov for flere poser kan de købes på genbrugs
pladsen, se pris på Nomi4S.dk. 

Vi oplever desværre tit der bliver sorteret forkert i de for
skellige containere, så viceværterne bruger rigtig meget 
tid og ressourcer på at rydde op og bestille extra tøm
ninger, hvor regningen betales af afdelingen. 
 

Der må ikke komme plastposer i containeren med plast 
og metal, plastposer er restaffald, så denne container vil 
ikke blive tømt. 

Vi oplever desværre også tit det bliver smidt urtepot
ter og plastposer i containere til haveaffald, så bliver den 
heller ikke tømt. 

Viceværterne møder desværre meget affald, der bare 
bliver stillet ved affaldsøerne, som de igen skal bruge 
meget tid på at fjerne. 
 
Generelt bliver der brugt rigtig mange viceværttimer 
på oprydning i forbindelse med affaldshåndtering, som 
kunne anvendes meget mere fornuftigt i afdelingerne, 
og desuden ser det også rigtig træls ud, når der står af
fald efterladt. 

Hvis man er i tvivl, hvordan affaldet sorteres henvises 
til Nomi4S.dk, hvor der er rigtig gode råd og vejledning 
til affaldshåndtering i hjemmet. Det er i øvrigt en god 
ide at holde sig opdateret, hvordan der skal sorteres, da 
der løbende kommer nye tiltag. 



Vores Blad – Beboerbladet for Bomiva 2/2021 Bomiva Side 11

Onsdag den 16/62021 kl. 13.00 var det så blevet tid til 
årets sommerudflugt med deltagelse af ca. 20 bebo
ere. I år havde vi hyret Skive Minibusser, som altid er en 
stor fornøjelse at køre med. Turen gik i år til Handbjerg 
Marina, hvor vi nød vores eftermiddagskaffe med til
hørende lækker æblekage mv. Efter kaffen gik de, som 
havde lyst og kræfter til det en lille tur rundt på mari
naen i det skønne solskinsvejr, som bestyrelsen selvføl
gelig også havde sørget for. 

Som retningslinjerne foreskrev havde vi alle medbragt 
coronapas eller et negativt coronatestsvar. Ingen af de
lene fik vi dog brug for skulle det vise sig. 

Efter et par hyggelige timer med ren afslapning og 
hyggeligt samvær vendte vi snuden retur igen. Alle var 
hjemme igen efter en oplevelsesrig eftermiddag kl. ca. 
17.30. 

Helhedsindtrykket var i hvert fald at alle havde en rig
tig god tur, og at stemningen i bussen var helt på top
pen, så her til sidst skal der lyde en stor tak til alle, der 
deltog i årets sommerudflugt. Vi håber at se mange af 
jer på samme tid næste år, hvor vi vil forsøge at gentage 
succesen.

Opstart i Coronaens skygge, afdeling 29

Efter en alt for lang pause pga. coronapandemien 
startede vi stille og roligt op for forårssæsonen i Oasen 
onsdag d. 18/52021 kl. 1415.00, hvor musikeren Niels 
Knudsen kom og spillede og sang for os i området ovre 
ved fugleburene Jeppe Aakjærsvej 1719. 

De deltagere, som ikke havde mulighed for at komme 
ned, kunne nyde det hele fra egen altan. Der blev sun
get flere Giro 413 klassikere samt sange fra den danske 
sangskat. Arrangementet tiltrak rigtig mange, der samti
dig kunne nyde en god kop kaffe med tilhørende kage. 
Det hele blev afsluttet med Tørfiskklassikerne ” Fuglene 
letter mod vinden og VLTJ”, som altid skaber rigtig god 
stemning. 

I lyset af den store succes, har vi fra bestyrelsen side 
besluttet at gentage succesen til august, hvor vi håber at 
se jer alle igen. 

Alt i alt en rigtig dejlig eftermiddag, hvor vejrguderne 
heldigvis også var med os. Slutteligt siger vi samtidig 
også tusind tak til Niels og på hjerteligt gensyn til flere 
muntre timer i musikkens tegn til august.

Sommerudflugt med Oasen, afdeling 29
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Velkommen til Vinderup 
Almene Boligselskab 

Tirsdag den 5. oktober 2021 vedtog repræsentantskabet 
for Bomiva en sammenlægning mellem Bomiva og Vin
derup Almene Boligselskab. Vinderup Almene Boligsel
skab havde godkendt sammenlægningen på deres re

præsentantskabsmøde den 26. august 2021. Bomiva vil 
blive det fortsættende selskab, og afdelingen i Vinderup 
vil fortsætte som en selvstændig afdeling i Bomiva. Sam
menlægningen vil være med tilbagevirkende kraft fra 
den 1. januar 2021. 

Vinderup er et selskab med 18 lejemål, beliggende 
Ålykkevej 41, 7830 i Vinderup. Det er en blok med stue, 
1. og 2. sal. Afdelingen er opført i 2005, og er smukt pla
ceret omgivet af græsarealer og majestætiske træer. Da 
jeg gik en tur i afdelingen, var afdelingen klædt i alle 
efterårets farver, der var så smukt og fredfyldt. Men selv 
om afdelingen er beliggende i stille og rolige omgivel
ser, er der dog kort gåafstand til hovedgaden i Vinderup 
med alle butikkerne.

Bomiva overtog administrationen af Vinderup Almene 
Boligselskab pr. 1. marts 2017, så bestyrelsen i afdelin
gen er velkendt med administrationen i Bomiva. Besty
relsen i Bomiva glæder sig til samarbejdet, og håber at 
se afdelingen til møder og ikke mindst til vores fælles 
repræsentantskabsmøde til næste år. Endnu engang vel
kommen til Vinderup Almene Boligselskab. 

På Bomivas vegne Nanny Dahl, formand
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Mit navn er Lene Nigaard Haversen. Jeg er 55 år og op
vokset i Skive.

Den. 1. november 2021 tiltrådte jeg som ny regn
skabsmedarbejder hos Bomiva. Mit ansvarsområde vil 
blandt andet omhandle bogholderi, betalinger, moms, 
løn og andre regnskabsmæssige opgaver.

Jeg er uddannet registreret revisor hos Dansk Revision 
i Skive og har efterfølgende brugt min uddannelse som 
controller hos Mediehuset Skive Folkeblad og Mediehu
sene Midtjylland i Skive og Herning.

Jeg bor i Skive sammen med min mand og vores 2 
børn.

Jeg er rigtig glad for at være startet hos Bomiva og 
glæder mig meget til at udvikle mig såvel fagligt som 
personligt, indenfor de rammer som Bomiva tilbyder.

Ny regnskabsmedarbejder hos Bomiva
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Vagttelefon
Ved akutopståede skader i boligen uden for Bomivas 
normale åbningstid, kan man kontakte Bomivas vagtte
lefon. Nummeret til vagttelefonen oplyses, når du ringer 
til servicekontoret uden for normal arbejdstid. Service
kontoret har nummer 21 31 29 99.

Du bør først vurdere, om ikke skaden kan vente til næ
ste hverdag, hvor du kan kontakte servicekontoret, for 
det er dyrt for afdelingen, og dermed også den enkelte 
lejer, når der tilkaldes håndværkere uden for normal ar
bejdstid.

Akutte behov for reparationsarbejder kan være:
 Rørskader/sprængte vand eller varmerør.
 Ingen strøm (husk først at tjekke egne sikringer).
 Smadret rude eller lignende.
 Større stormskader.
 Stoppede faldstammer eller kloak. 
Når du ringer, skal du oplyse dit navn, din adresse og 

dit afdelingsnummer, og du skal kunne redegøre for dit 

problem. Vagten vurderer herefter, om der skal sendes 
en håndværker, eller om du skal kontakte servicekonto
ret næste hverdag. Der er altid vagten, der bestiller den 
håndværker, som du får besøg af. 

Ved misbrug af vagttelefonen, skal du selv betale for om
kostningerne, det kan eventuelt være i følgende tilfælde:

 Sprungen sikring i dit lejemål
 Fejl på egne lamper, husholdningsmaskiner  

 eller lignende
 Dryppende vandhane
  Stoppet vask (hvis f.eks. køkkenafløbet er stoppet, 

kan du anvende håndvask i badeværelset til næste 
hverdag).

Vagttelefonen skal ikke kontaktes i tilfælde af, at du har 
mistet dine nøgler. Der skal du selv tilkalde en låsesmed, 
og altid selv betale omkostningerne.

Bomiva har en bygnings og brandforsikring, som dæk
ker skader på bygninger, det faste inventar m.v., som 
tilhører afdelingen i tilfælde af vandskader, stormskader 
og brandskader m.v.

Bomivas forsikring dækker også glas og kummeska
der i din bolig.

Opstår der en skade i din bolig eller i afdelingen, skal 
du hurtigst muligt melde det til servicekontoret. Det er 
vigtigt, at alle skader anmeldes, så vi kan vurdere, om 
skaden skal meldes til forsikringen, så det ikke ender 
med at blive dig selv eller afdelingen, der kommer til at 
betale for udbedringen.

Dit eget indbo (d.v.s. alt hvad du selv ejer), er aldrig 
dækket af Bomivas forsikring, heller ikke, hvis det står i 
kælder eller loftsrum. 

Hvis der f.eks. opstår brand eller rørskade i din bolig 
eller i en omkringliggende bolig, som breder sig til din 
bolig, dækker Bomivas forsikring selve boligerne, men 
aldrig dit indbo – det skal du selv sørge for er forsikret.

Hvis der sker større vandskade eller brandskade i din 
bolig, der medfører, at boligen er ubeboelig i en periode, 
dækker Bomivas forsikring udgifterne til den ubeboelige 

lejlighed, men det er din egen indboforsikring, der skal 
dække huslejen på din nye midlertidige bolig og også 
eventuelle udgifter til ud og indflytning.

Bomivas forsikring dækker aldrig dit indbo, og vi an-
befaler derfor, at du selv tegner en indboforsikring. 

Din indboforsikring bør omfatte alle dine og din fami
lies ejendele som møbler, tøj, cykler m.v. for skader efter 
brand, vandskade, storm eller tyveri. 

Forsikringer:
Husk selv at tegne indboforsikring

Frivillige til 
Beboerbladet 
Hvis der ude i afdelingerne sidder en eller flere, der 
har lyst til at være med til at lave Beboerbladet, og 
komme med et frisk pust, hører vi gerne fra jer. Vi 
laver 2 udgaver om året, hvor der bliver holdt 2 
møder til hvert. Det er i maj/juni og oktober/no
vember. Så har du lyst til at være en del af bladud
valget, så skriv til info@bomiva.dk
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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

Rævevej 5, 7800 Skive
TBS 97 52 85 00

WWW.tbsas.dk

Anlægsgartner og 
kloakmester, 

Allan Rasmussen 
Tlf.: 2169 9209 

info@plougmand.dk

www.plougmand.dk


