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Sensommertur til Skive den 5. september 2019 til 

Skive Vand, Dalsgaards Antik og Den blå Diamant  
 

 

Vi mødes præcis kl. 10 ved  

Skive Vand, Jegstrupvej 9, Skive,  
Vi starter med kaffe og et smurt rundstykke og får 

information om historiske og tekniske forhold samt 

rundvisning. Til slut afklaring af spørgsmål samt 

visning af video om opsvejsning af rentvandstanke i 

rustfrit stål.  
Skive (ny) vandværk er bygget i 2012-2014. Vandværket producerer vort vigtigste levnedsmid-

del – rent vand - Vandet transporteres og behandles i lukkede systemer. Der er stor fokus på 

fleksibilitet og forsyningssikkerhed, hvorfor vandværket er opbygget i 2 linjer, så der er 2 enhe-

der af næsten alt. Det rene vand opbevares i store fritstående tanke opført i rustfrit stål. Fra 

vandværket forsynes Skive by. Årligt udpumpes der ca. 1,4 mio. m3 rent drikkevand.  
 

Vi låner Skive Vands mødelokale til spisning af vores medbragte smørrebrød samt 1 øl/vand.  
 

Kl. 13.15 kører vi ca. 6 km til 
 

Dalsgaard Antik, Stårupvej 29, Dommerby, Højslev. 

Det er en meget stor antikgård, der bl.a. også forhandler 

Georg Jensen Damask tekstiler. 

 
 

 

 

Kl. 15.00 kører vi ca. 5 km til  
 

Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, Skive,  

Vi mødes præcis kl. 15.30 ved Rådhusets hovedindgang, 

hvor rådhusguiden tager imod.  

Der er P-pladser ved Rådhuset. 

Vi får en rundvisning på Rådhuset, samt historisk og tek-

nisk information m. m. samt afklaring på eventuelle 

spørgsmål. 

Skive Kommune har siden slutningen af 1970`erne sat fokus på energi og miljø, og kommunen 

har lige siden gået forrest med energirigtige tiltag i kommunens aktiviteter og byggerier. I 2008 

blev Skive udnævnt til Energiby. 

Allerede i 2007 gik Skive Kommune i front med nyt rådhus og bibliotek, til omkring 5 millio-

ner, udelukkende til grønne tiltag. Blandt andet et stort solvarmeanlæg på 262 m2 og genanven-

delse af varmen fra køleprocessen til en 1200 m2 store udendørs skøjtebane. 

Solcellerne på facader og tag er en del af Skive Kommunes store satsning med solceller på 

kommunale bygninger for 45 millioner kroner. Dette er udført af Energimidt og støttet af Ener-

ginet.dk under Forsk-EL. 

 

Fortsættes …. 
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Det nye rådhus på 4200 m2 giver arbejdsplads til 165 medarbejdere. I dette byggeri er der an-

vendt yderligere 2,8 millioner kroner til flere grønne tiltag. Dermed tager kommunen endnu et 

skridt og viser vejen mod fremtidens byggeri. 

Skives nye rådhusanneks fra 2012 er bygget som et plus-energihus, forventningen er, at byg-

ningen producerer 25 % mere energi end huset selv forbruger i hvile og er CO2 neutral i drift  

ved max. energiforbrug.  
 

Kl.17 forlader vi Rådhuset og kører ca. 10 km til 

Fjordens Perle, Lyby Strandvej 35, Roslev, 

Kl. ca. 17.45 får vi middag, der består af: 

Honningmarineret skinkesteg med kartofler, 

mixsalat og urtesauce, 

Kaffe/the og kage. 

Drikkevarer er for egen regning. 
 

Pris for hele herligheden: 175 kr. pro persona. 
 

Tilmelding senest 22. august 2019 til Kurt Kristensen på e-mail: aegodskurt@gmail.com 

Husk at oplyse både dit og din ledsagers navn.  
 

Samtidig bedes bidraget indbetalt til klubben på: reg.nr. 5383, kontonr. 0406291 

Husk at oplyse medlemmets navn 

 

Husk at du/I først er endelig tilmeldt når beløbet er indbetalt. 
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