
Byfornyelse i Breum blev godkendt 
 
En ansøgning på godt 2 millioner kroner i tilskud til byfornyelse i Breum er på vej til ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter. 
Udvalget for teknik og miljø i Skive Kommune har som det første politiske udvalg godkendt projektet, der 
ventes finansieret af såvel offentlige som private midler. Senest har den lokale projektgruppe varslet 
oprettelse af en forening, af hvilken lokale borgeres medlemskab over en periode på tre år ventes at  bidrage 
med 100.000 kroner.  
Samlet er der lagt op til en investering i byfornyelse for knap 8,5 millioner kroner, og udover penge fra staten 
og fra Skive Kommune vil en række fonde blive søgt. 
Projektgruppen har i et par år arbejdet med ideen, der er på et tidspunkt udviklede sig og resulterede i en 
række arbejdsgrupper med inddragelse af borgere primært fra byens foreninger og institutioner. 
 
Efterfølgende blev der lagt op til et borgermøde, på hvilket blandt andet de forskellige arbejdsgruppers 
oplæg blev præsenteret. Ikke færre end 250 af byens cirka 820 borgere deltog. I forbindelse med 
borgermødet, der fandt sted i foråret, meldte omkring 40 af de fremmødte sig til en række arbejdsgrupper, 
der siden i et tæt samarbejde med Skive Kommune har bidraget til det oplæg, som udvalget for teknik og 
miljø nu som det første politiske udvalg har godkendt. 
 
I forbindelse med byfornyelsen vil der blive udført et omfattende kloakarbejde i byen, men den del af 
projektet i byen, vil udelukkende blive finansieret af Skive Kommune. 
 
Næstformand i udvalget for teknik og miljø, Jens P. Hedevang (V), siger: - Planen er nu politisk godkendt, så 
den kan sendes af sted med en ansøgning til ministeriet. Vi har givet planen det blå stempel, så den kan 
komme videre. Det betyder, at nu er vi parate til at finde penge til gennemførelsen.  
Til marts forventer vi at få besked om, hvorvidt ministeriet har godkendt områdefornyelses-planen.  
Der skal en del koordinering til på grund af kloakarbejdet, der skal koordineres med Skive Vand, som skal 
udføre den del af arbejdet. 
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