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Lederen
- reflektion / holdninger

Engang imellem skal man kikke 
ud over sin egen lille andedam, og 
denne gang vil jeg tage det store 
view og kikke på de 17 verdensmål 
for bæredygtig udvikling. Verdens
målene blev vedtaget i 2015 på FN's 
generalforsamling med opbakning 
fra alle verdenslandene.

Der er i alt 17 Verdensmål – og 
hele 169 delmål – som handler om 
at løse mange af klodens største 
problemer inden 2030. De nye ver
densmål gælder for alle lande rige 
som fattige, med hensyn til at ikke 
alle lande er lige langt og har for
skellige udgangspunkter. Verden 
står over for kæmpe udfordringer 
på næsten alle områder. De store 
udfordringer kræver at verden sam
arbejder, og deler viden så udfor
dringerne kan løses.  

1. Afskaf fattigdom 
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel 
4. Kvalitetsuddannelse og 
 livslang læring for alle
5. Ligestilling mellem kønnene 
6. Rent vand og sanitet for alle
7. Bæredygtig energi til alle
8. Anstændigt arbejde og 
 økonomisk vækst for alle
9. Industri innovation og 
 infrastruktur 
10. Reducer ulighed i og mellem
  lande
11. Bæredygtige byer og 
 lokalsamfund 
12. Bæredygtigt forbrug og  

 produktion
13. Klimaindsats
14. Bæredygtig udnyttelse af 
 verdenshavene 
15. Bæredygtig udnyttelse land
16. Støt fredelige og 
 inkluderende samfund
17. Globale partnerskab for 
 handling. 
Det er mål, som alle vel kan være 

enige om, er værd at stile efter at få 

indført i hele verdenen. Vi er selv
følgelig heldige med at være født i 
et land som Danmark, hvor mange 
af punkterne er en selvfølge. Der
for er vi også lige forpligtet til at gå 
foran og arbejde målrettet med at 
nå dem, vi er ikke i mål med endnu, 
inden 2030.

Hvad betyder det med verdens
mål lige for os, jo… regeringen, 
regionerne og kommunerne har 
forpligtet sig til målene, og skal nu 
indtænke bæredygtig udvikling i 
fremtidige politiske tiltag på alle 
områder – miljø, klima, menneske
ligt, og socialt. Både stat, regioner 
og kommuner er store indkøbere, 
sætter byggerier i gang samt reno
veringer af bygninger m.m., og det 
vil være naturligt at indtænke de 17 
verdensmål i fremtidige projekter og 
indkøb.

Hvis det skal være muligt at nå 
målene inden 2030, så skal vi alle 
gøre en indsats, og som boligorga
nisation og lejer er det nok verdens
mål nr. 11, vi skal kikke nærmere på. 
Vi kan være kommunen behjælpelig 
og samarbejde om løsninger for re
duktion af ressourcerne på områder, 
så som vand, energi og affald. Vi bør 
som boligorganisation indtænke og 
arbejde med verdensmålene i alt, 
hvad vi har med at gøre, herunder 
inddrage og bruge verdensmålene, 
når Bomiva afgiver og indhenter til
bud. De 17 verdensmål bliver kon
kurrenceparametre fremover, og 
kan være med til at effektivisere og 
spare på resurserne i afdelingerne, 
så det bliver ikke det sidste, du vil 
høre om de 17 verdensmål. 

Hvis du vil se, hvad der er beskre
vet under de enkelte verdensmål, 
så kan du finde materialet på nettet 
bl.a. på: 

https://verdensbedstenyheder.dk/
verdensmaal/

Nanny J. Dahl
Formand
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Afdeling 80 – Salling Vest
Den nye afdeling 80 består nu af den tidligere afd. 80, 
Lem/Lihme, afd. 86, Ramsing og afd. 87, Hvidbjerg.

Helhedsplanen er godt i gang for den sammenlagte 
afdeling, hvor boligerne på Poppel Alle i Ramsing alle
rede er nedrevet, og området er reetableret med græs.

På Præstegårdsmarken i Lem er der gang i ombygnin
gen af Præstegårdsmarken 46. Der reduceres med en 
bolig, og der er indflytning den 15. juli 2018. 

De nyrenoverede boliger er alle meget lækre, og der 
er stadig en chance for at leje en 3 eller 4 værelses bolig 
på Præstegårdsmarken 4D eller 4C. Boligerne ligger med 

flot udsigt til naturen, og der er anvendt 1. klasses mate
rialer. Bl.a. kan nævnes store, moderne, dejlige køkkener, 
der er en integreret del af alrum/stue. Boligerne kan ind
flyttes fra den 15. juli 2018.

I uge 33 starter ombygningen af Præstegårdsmarken 
85, Lem, hvor 8 boliger bliver til 7. Dette arbejde forven
tes færdigt i uge 8 i 2019.

Alle beboere har været genhuset i Lem.
Efterfølgende rives Præstegårdsmarken 33, Lem ned.
I Lihme er boligerne på Irisvej og boligerne på Val

muevej 9 allerede revet ned, og i skrivende stund er boli
gerne på Grønningen også tæt på at være nedrevet. Boli
gerne på Valmuevej 5 H og K er under ombygning, og er 
klar til indflytning den 15. august 2018.

Som rosinen i pølseenden skal der nedrives 5 boliger 
på Bakken 3644 i Hvidbjerg til oktober 2018. 

Ulla K. Holm

Præstegårdsmarken 4,-6 Lem under renovering. 

Irisvej, Lihme efter nedbrydning.

Valmuevej 9, Lihme efter nedbrydning. 

Præstegårdsmarken 6, Lem.
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Grønningen, Lihme under nedbrydning.

Præstegårdsmarken 4, Lem, køkken. Præstegårdsmarken 4, Lem, køkken. 

Præstegårdsmarken 4, Lem udtræksskab. 

Præstegårdsmarken 4, Lem køkken før køle/fryseskab er 
indsat.

Præstegårdsmarken 4, Lem, før læhegn er opsat. 
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Til lykke med jeres 25 års jubilæum, sådan lød ordene fra 
formanden i Bomiva, Nanny Dahl. 

Det var en stor ære for både Nanny Dahl og underteg
nede, at vi fik en indbydelse til at være med til at fejre af
deling 27s 25 års jubilæum. 

Det ar altid meget festligt at være med til at fejre en af
delings jubilæum, og afdeling 27, Gartnerjordens 25 års 
jubilæum skal selvfølgelig fejres med manér. 

Det måtte siges, at det blev en festdag af de helt store, 
ca. 75 glade og forventningsfulde og let genkendelige 
beboere, ja, altså når vi ser på det gyldne hår, mødte op i 
strålende solskin. Hele deres torv strålede af glæde, med 
megen snak om såvel gamle som nye fælles minder og 
gætterier om, hvad kunsten mon var denne gang. 

Sociale aktiviteter sætter en ramme, hvor man kan 
mødes. Det er simpelthen lettere og mere uforpligtende 
at tage det første skridt til at møde sine naboer, når der 
er en anledning. Hvilken anledning kan være bedre end 
et 25 års jubilæum.

25 år er jo ingen alder, en ren ”årsunge”, og Gartnerjor
den er da også stadig et dejligt sted at bo, med attrak

tive omgivelser og dejlige mennesker. En af dem er Poul 
Nesgaard som har boet der fra starten. Han var i en pe
riode formand i afdeling 27, og var med til at starte deres 
torsdagsklub, som er en typisk mandeklub, dvs. at kvin
derne er velkomne, hvis de giver en omgang. Poul kunne 
fortælle, at der ud over ham og konen selvfølgelig også 
var andre, der havde boet der siden starten. Og ken
detegnet for dem alle, var at netop Gartnerjorden er et 
dejlig sted at bo. Ikke mindst på grund at dens centrale 
beliggenhed klods op ad gågaden.

Det føles mere naturligt at tale sammen, når man mø
des sådan lidt tilfældig ved døren, på gangstier og veje i 
området. 

Sociale aktiviteter kan være med til at skabe sammen
hold, en følelse af at høre til, og det giver et godt nabo
skab. 

Godt naboskab giver ro. Kendskab og et godt forhold 
til dem, der bor omkring en, er vigtigt for de fleste. Så fø
ler man sig godt tilpas, og er mere tryg ved at færdes i sit 
nærområde også om aftenen. 

I 1990 blev der udskrevet en konkurrence om anven

Jubilæum og kunstindvielse på 
Gartnerjorden
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delse af det store ubebyggede areal i midtbyen – kaldet 
Gartnerjorden. 

Ramvad og Thomsen vandt 1. præmie med et projekt 
”Ældreboliger” indeholdende 70 boliger, heraf de 22 pla
ceret tættest på byen var specielt egnede til ældre bru
gere. Kommunen »døbte« da også snart disse boliger 
til plejeboliger på grund af de veldisponerede boliger i 
henhold til indretning, placering samt de trygge ram
mer. Det kan godt være, at det var kommunens syn på 
ældre mennesker, men når vi i dag ser rundt på alle dem, 
der er med til at fejre dagen i dag, ja så ser det anderle
des ud. Det er personer fuld af liv, glæde, humør og ikke 
mindst veltrimmede personer.

I 1994 blev opførelsen at byggeriet fejret med afslø
ringen af en støbejernsskulptur ”Jernfugl” Udført af Erik. 
Og i dag 25 år senere blev den næste skulptur afsløret 

af Poul Nesgaard og hans kone, en skulptur der afspejler 
området og navnet på stedet her ”Gartneren”.

Når Bomiva får en ansøgning om kunst eller udsmyk
ning af en afdeling i forbindelse med et jubilæum i afde
lingen, er vi altid glade for at bevilge et tilskud. For kunst 
skal være tilgængelig for os alle. 

Når man, sådan en dag som i dag, bliver inviteret til 
jubilæum så er der nogle, der har lagt arbejde og energi 
bag. Taget et aktivt og bevist valg af kunst, tilrettelagt og 
arrangeret et arrangement. Når vi ser på valget af me
nuen i dag, ja så passer det jo bare helt perfekt. En flot 
pølevogn fra Stoholm blev tryllet frem, med de lækreste 
pølser og aldrig har vi set så mange stå i kø for at få ser
veret en torvebuffet ”Pølser, øl og vand” Sikke en afslut
ning på en for os dejlig dag.

Karen Dalsgaard

Affaldssortering
Det sker ret ofte at Bomiva får brev fra Nomi4S, vedrø
rende fejlsortering af affald. Det er meget vigtigt, at alt 
affald bliver sorteret rigtigt, da afdelingerne kan risikere 
at få ekstra regninger og i værste fald slet ikke får afhen
tet deres affald.

Haveaffald er kun græs, blade, hækafklip, ukrudt, 
græskanter og rødder rystet fri for jord. Grene fra træer 
og buske må maks. have en længde på 125 cm. og være 
i bundter på ca. 25 cm.
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Vestervænget  de sidste lejligheder står færdige d. 1. juli 2018 

-et godt 

sted at 

bo til 
leje 

Bomiva	  hjælper	  gerne	  med	  at	  finde	  en	  
passende	  bolig	  4l	  dig/Jer.	  Kontakt	  os	  -‐	  
få	  hjælp	  &	  oplysning	  om	  de	  boliger	  vi	  
har	  uden	  venteliste,	  eller	  bliv	  skrevet	  
på	  venteliste	  4l	  drømmeboligen.	  
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Vestervænget  

-et dejligt  

sted at bo 
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Selv om dette års repræsentantskabsmøde ikke blev af
holdt det sædvanlige sted, så havde 65 fremmødte al
ligevel valgt at bruge en aften i KCL for at deltage i det 
årlige repræsentantskabsmøde.

Der var som sagt fremmødt 65, hvoraf de 56 var stem
meberettigede. Heinrich Nielsen og Nanny Dahl blev 
valgt til dirigenter.

Formand Nanny Dahl aflagde bestyrelsens mundtlige 
årsberetning og kom bl.a. ind på følgende emner:

Ghettoaftalen
Den nye ghettoaftale – Regeringen, SF, Socialdemo
kratiet og Dansk Folkeparti er i maj 2018 blevet enige 
om en ghettoaftale på boligområdet. Vi er selvfølgelig 
glade for at nogle af partierne bag forliget arbejdede 
for, at lejerne nu ikke længere skal betale HELE reg
ningen for regeringens ghettoplan, men ved nærmere 
gennemlæsning så laves der et markant angreb på den 
almene boligsektor, og dermed beboerdemokratiet, 

landets lejere generelt og mennesker på eksistensmi
nimum især. Der er stadig tale om ti milliarder kroner, 
som hentes fra lejernes opsparing i Landsbyggefonden. 
”Godt nok var en del af dem allerede øremærket til re
novering i ghettoområderne, men frækt er det nu. For 
de øvrige penge til finansiering af ghettoplanen hentes 
nu i satspuljen, der som bekendt betales af folk på over
førselsindkomst, hvis ydelser reguleres mindre end løn
udviklingen generelt.

Databeskyttelsesforordning
Administrationen arbejder lige nu på højtryk med at 
få retsgrundlaget, der kom med indførelsen af den nye 
databeskyttelsesforordning på plads. Det er ikke fordi 
Bomiva ikke lever op til en hel del af reglerne på datasik
kerhedsområdet, men nu skal alt gennemgås og beskri
ves. Et kæmpe arbejde der også lige blev pålagt virksom
hederne og organisationerne, men det er for dyrt at lade 
være.

Repræsentantskabsmøde i Bomiva 
torsdag den 24. maj 2018
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Befolkningsudvikling
Vi følger udviklingen i hele Skive Kommune, og så gerne 
en kommunal plan for, hvor kommunen ønsker udvik
ling eller afvikling, og vi følger stadig nøje udlejningssi
tuationen i de forskellige afdelinger.

Effektivisering
2017 og 2018 stå i effektiviseringens tegn. Den almene 
boligsektor skal spare 1,5 milliarder kr. i perioden 2015 
til 2020 på driftsudgifterne. En besparelse, der skal sikre 
beboerne en billigere husleje. Bestyrelsen og admini
strationen har derfor besluttet, at der skal effektiviseres, 
så der passes på huslejen, og boligerne ikke bliver for 
dyre at leje. Husleje og forsvarlig drift skal dog gå hånd 
i hånd, så der sikres gode boliger, der er til at betale. Der 
arbejdes kontinuerligt med effektivisering af driften og 
administrationen, og der blev pr. 1. oktober 2017 etab
leret fælles viceværtsfaciliteter i Vestervænget.

 
Branding af Bomiva 
Strategien med at brande Bomiva har til stadighed fuld 
fokus i bestyrelsen og i udlejningsafdelingen. Bomiva er 
ret stolte af bygningsmassen, og man må gerne kunne 
se, hvem der ejer boligerne. Den visuelle identitet med 
skiltning i de enkelte afdelinger har bl.a. været med til at 
synliggøre, hvor man skal henvende sig, hvis man ønsker 
at leje en bolig. 

Igangværende Helhedsplaner/
genopretningsplaner/renovering m.m.
Helhedsplanen for afd. 80, Lem/Lihme, afd. 86, Ramsing 

og afd. 87 Hvidbjerg er fysisk påbegyndt her i januar 2018, 
og er anslået til at koste 28.527 tkr., heraf ustøttede lån 
3.014 tkr. 

Helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 4042, afd. 81, Rød
ding og afd. 84, Oddense/Krejbjerg er under projektering 
og den beboerdemokratiske proces iværksat her i 2018. 
Helhedsplanen forventes påbegyndt i 2019, og er anslået 
til at koste 23.996 tkr., heraf ustøttede lån 9.559 tkr.  

Den fysiske helhedsplan for afd. 4 Vestervang/Vester
vænget lydende på i alt 233 mio.kr. blev igangsat i maj 
2014. Renoveringen af bygningerne forventes færdig her 
den 1. juli 2018, og derefter vil der stadig være en hel del 
arbejde med at renovere udeområderne. Efter planen 
skal det hele gerne være færdig til den 14. september 
2018, hvor afdelingen har 50 års jubilæum.   

Ud over helhedsplanerne er der altid gang i en hel del 
større og mindre renoverings, vedligeholdelses eller rå
deretssager, bl.a. køkkenrenoveringer.  

Bomivas bestyrelse bevilgede i 2016 15,4 mio.kr. fra 
trækningsretten samt 2,1 mio.kr. fra dispositionsfonden 
over en 5årig periode til påtrængende renoveringsar
bejder i de enkelte afdelinger, disse arbejder er så småt 
gået i gang, og vil forsat pågå i de kommende år.

Forventninger til fremtiden
Bestyrelsen arbejder målrettet sammen med admini
strationen for at tilpasse boligselskabet til fremtiden. 
Endvidere arbejder bestyrelsen med udvikling af be
styrelsesarbejdet, og er netop blevet færdig med en 
bestyrelsesevaluering. Evalueringen har sat fokus på de 
indsatsområder, som bestyrelsen skal arbejde med her 
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Elektronisk udbud
Hovedbestyrelsen har besluttet, at der som et led i sel
skabets effektivisering skal gennemføres elektronisk ud
bud på istandsættelse af flyttelejligheder i Bomivas afde
linger.

Til at hjælpe os med at gennemføre opgaven, har vi 
indgået et samarbejde med et firma, som i de seneste år 
har gennemført lignende udbud med en række boligor
ganisationer, og som kan dokumentere, at der er penge 
at spare for både fraflyttere og boligafdelingen ved at 
gennemføre elektroniske udbud på istandsættelse af 
flyttelejligheder.

Som vi har varslet alle lejere, vil der ske registrering af 
overflader/opmåling i enkelte af lejlighederne. Der vil 
også blive gennemført registreringer af bygninger og 
udearealer.

På baggrund af det eksisterende tegningsmateriale og 
registreringer optegnes lejemål og bygninger efterføl
gende i 3D, hvorfra man fra disse modeller kan trække 

de helt nøjagtige materialemængder ud til brug for 
istandsættelsesydelser til f.eks. malerudbud og fremtidig 
drift og vedligeholdelse.

Bomivas samarbejdspartner gennemfører efterføl
gende, efter nærmere aftale med Bomiva, et udbud på 
malerydelserne ved fraflytningslejligheder, hvilket med 
sikkerhed giver besparelser på udgifterne til istandsæt
telse.

Alle data bliver lagt ind i vores nuværende administra
tionssystem, hvilket medfører, at arbejdsgangene i for
bindelse med elektronisk syn optimeres væsentligt.

På sigt vil alle indsamlede materialemængder m.v. li
geledes blive implementeret i afdelingernes 20 års pla
ner for drift og vedligeholdelse, således at vedligehol
delsesplanerne lever op til de nye regler og krav, som 
kommer i 2020.

EM

i 2018. At udarbejde strategier og målepunkter for or
ganisationen og for bestyrelsesarbejdet er et interessant 
og nødvendigt arbejde, som pågår hele tiden, og arbej
det bliver nok aldrig helt færdigt, da der hele tiden sker 
påvirkninger ude fra i forbindelse f.eks. ny lovgivning, 
befolkningsudvikling samt ønsker fra beboerne. Hen 
over tid vil behovene ændre sig, og Bomiva skal hele ti
den tilpasse sig den udvikling, der kommer. Der er ikke 
på nuværende tidspunkt planer om nye boliger, men vi 
håber dog, at Bomiva får mulighed for at deltage i de 
planer, der er for nybyggeri i Skive by.

Det var nogle af de punkter formanden kom ind på i 
bestyrelsens mundtlige beretning. Ledelsens skriftlige 
beretning kan fås ved henvendelse til Bomiva. Forman
den afsluttede beretningen med at takke viceværterne, 
administrationen, ansatte på kontoret, repræsentant
skabet og dermed afdelingsbestyrelserne, frivillige i af
delingerne og bestyrelseskollegaerne for indsatsen og 
et rigtig godt samarbejde i den forløbne periode.

Beretningen blev enstemmig vedtaget.

Direktør Ulla K. Holm fremlagde årsregnskabet for 2017 
med tilhørende revisionsberetning.

Endvidere forelagde Ulla K. Holm også budgettet for 
2019. Årets resultat anses for at være meget tilfreds
stillende. Regnskabet viser et overskud på 758.223 kr., 
mens henlæggelse til egenkapitalen udgør 299.726 kr. 

Egenkapitalen udgør på balancetidspunktet 33.882.013 
kr., hvoraf arbejdskapitalen udgør 6.112.609 kr. Over
skuddet er overført til arbejdskapitalen. 

Årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget og de ind
komne forslag blev vedtaget.

 
Der var genvalg til Heinrich Nielsen, Karen Dalsgaard og 
Per Laursen.

Bestyrelsen består herefter af: 
Nanny Dahl, Formand
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 – Per 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.
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Sommerstemning i Vestervænget

Der kunne ikke være valgt en bedre dag end den 8. juni 
2018 til at afholde grillaften i Vestervænget. Vejret viste 
sig fra den allerbedste side, og ca. 40 beboere deltog i 
arrangementet.

Afdelingen var vært ved salatbar, kartofler og brød, og 
der var opstillet grill til det medbragte kød. I anledning 
af det gode vejr blev der serveret is og jordbærdessert. 
Det er ikke så tit, at der er mulighed for at sidde ude i 
juni måned til kl. 23, og nyde stemningen og det gode 
selskab, så det er bare med at komme ud, når mulighe
den er der.

Nanny Dahl



Vores Blad – Beboerbladet for Bomiva 2/2018Side 14 Bomiva

Telefontid
Servicetelefonen betjenes
Mandag til torsdag kl. 7.3015.30
Fredag kl. 7.3012.00.

Der opleves rigtig mange opkald fra morgenen af, 
hvorfor vi opfordrer til at ringe fra sidst på 
formiddagen, hvis man vil undgå længere ventetid.

Robotplæneklippere

Som et led i den igangværende effektivisering i Bomiva, 
er der indsat robotplæneklippere i enkelte af vore afde
linger.
Første robotplæneklipper blev som indledende forsøg 
indkøbt sidste år, og er monteret på græsplænen bag 
afd. 15, Galgebakken i Skive, og i år er der indtil videre 
investeret i yderligere 3 robotter.

En af robotterne var i første omgang indkøbt til at 
servicere græsplænen bag afd. 17, Holstebrovej 7787 i 
Skive. Det viste sig desværre, at den ikke kunne anven
des på den del af græsplænen, der er etableret over 
parkeringsdækket til parkeringskælderen, på grund af 
jernarmering i betondækket. Da den ikke kunne udnyt
tes optimalt på stedet, er den derfor flyttet til græsplæ
nen ved afd. 80, Valmuevej 11 i Lihme.

Den anden robot er monteret på græsplænen neden 
for blokkene i afd. 11, Aage Nielsensvej 135 i Skive, og 
den tredje robot er monteret på græsplænen ved afd. 30, 
Hem Ældrecenter.

Der er tale om forholdsvis store robotter, og områ
derne hvor de er monteret, er da også nøje udvalgt 
herefter, da der er tale om større arealer, som kan være 
vanskelige at køre på, og derved er ret tidskrævende for 
viceværterne at holde.

Det vurderes løbende, om det er hensigtsmæssigt at 
investere i flere og måske mindre robotter til de mindre 
græsområder. Det kræver dog et forholdsvis ukomplice
ret græsareal uden for mange bede og stier i græsplæ
nen.

Da der er tale om en investering har vi en forventning 
om, at der ikke pilles ved hverken robotter eller de kab
ler, der er lagt i jorden som afgrænsning for robottens ar
bejdsområde. Der har da heldigvis også kun været et en
kelt tilfælde af hærværk, som vi håber, er sket på grund 

af uvidenhed. Vi henstiller derfor til, at man ikke rører 
hverken robotter eller jordkablerne, da det medfører 
øgede udgifter for afdelingens beboere til reparationer.

EM
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Ja, hvem kan nu forstå det.
Vi er blevet det ældre, men vi ser det ikke, for vi følges 

jo ad.
Den 7. april var dagen, hvor vi festligholdt jubilæet.
Vi var enige om, at dagen skulle forløbe anderledes, 

end når vi ellers fejrer mærkedage. Så planen var, at vi 
bestilte levende musik og mad fra et godt leveringssted. 
Og vi skulle være her hjemme i vore egen omgivelser.

Vi fik lavet en aftale med spillemændene ”Glimt i øjet”, 
og det udartede sig til, at vi fik organiseret værtshus
stemning i fælleslokalet. Vi døbte det ”Seniorkroen”. Vi 
dækkede op med ternede duge på små borde, levende 
lys i gamle vinflasker, ølplakater på væggene og dæmpet 
belysning.

Så startede vi kl. 15 med kaffe og hjemmelavede lag
kager. Herefter ankom musikken. Og hvilken succes. Mu
sikken fik os ud på gulvet, vi har aldrig haft dans her før, 
men vi morede os og sveden sprang i 1 ½ time.

Man bliver sulten efter god motion, og maden var i 
mellemtiden blevet klar. Limfjordens Hus leverede en 

dejlig buffet. Vi hyggede os til hen ved 23 tiden. Det blev 
en lang dag: fra kl. 15 23, vi var trætte, men glade og til
fredse.

   Irma Kristensen

10 år i Seniorbofællesskabet 
Sallings Gård
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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


