
Velkommen til denne store dag for Breum og dens indbyggere 
Velkommen til Viceborgmester Preben Andersen 
Velkommen til udvalgsformand Jens Peder Hedevang 
Velkommen til Skive garden. 
 
Først og fremmest hjertelig tillykke til Breum med den nye flotte hovedgade, 
som i den grad har været tiltrængt, og som vi har ventet på i mange år.  
Mange af os gik nok og bildte os selv ind, at vores by var i rimelig god stand?   
 
Jeg vil gerne skrue kalenderen ca. 9 år tilbage, nærmere betegnet 2006, hvor samtlige 
foreninger i Breum var indbudt til møde på Rådhuset her i Breum. Et møde som var 
iscenesat af afdelingen for By og landsbyudvikling, der i samarbejde med Arkitekterne 
Ramvad og Thomsen fra Skive havde fået udarbejdet et hæfte med titlen "Det offentlige 
rum", som beskrev bl.a. Breums tilstand.  
 
Jeg husker tydeligt deres vurdering af Breum, hvor det bl.a. blev fremført, at Breum var 
noget nedslidt og forfaldent, hvorefter vi (foreningsformændene) kiggede på hinanden med 
rynkede øjenbryn, og sagde at det syntes vi nu ikke. Idet vi mente, at vi havde en rigtig fin 
by, med de butikker vi skulle bruge og ingen forfaldne huse?                                   Ja Ja, 
men prøv så at kigge fra ca. 20 cm oppe af husenes sokkel og ned til gadeplan! Det 
lignede jo noget man skulle tro der var løgn! Ja, det var faktisk ordene, og de havde jo 
fuldstændig ret.  
 
Men det er jo sådan, at det man færdes i til daglig, ser man ikke nedslidningen af. Først 
når der kommer friske øjne udefra, som skal give deres vurdering, får man en 
bedømmelse, som et førstehåndsindtryk giver, og den er som regel meget rigtig. Så vi blev 
opfordret til at komme i gang,     
                                                                                                                                        Men 
årene gik, der var ikke en af os der tog teten op. Men i marts, 2008 skete der noget. 
Jeg blev ringet op af Laila Munk Sørensen (daværende Regionsrådsmedlem), som sagde, 
at hun i Skive Folkeblad havde læst Breum borger & Landboforenings årsberetning, hvori 
vi havde nævnt, at hvis ikke vi i Breum snart kom i gang med noget! ja så blev vi overhalet 
indenom af de byer, som vi kunne sammenligne os med. 
Denne betragtning var hun fuldstændig enig i, hvorefter hun opfordrede til, at hun og jeg 
hver især fandt 4 til 5 personer, som ville være med i en arbejdsgruppe, som skulle prøve 
at skubbe på for et hovedgadeprojekt, som vi viste ville komme før eller siden, idet der i 
flere år havde været talt om, at Breum skulle have nye kloakrør i hovedgaden. 
 
Som sagt så gjort, ret hurtigt havde vi 10 personer, der gerne ville være med. Denne 
opfordring vil vi gerne sige dig stor tak for Laila, tak for at du puffede til os. 
Efterfølgende fik vi så dannet foreningen Breum 2020, som i samarbejde med Skive 
kommune fik udarbejdet en plan for områdefornyelse i byen med titlen  
”Breum før det går galt”. 
 
De forskellige projekter skal nu sættes i gang hen over de næste 3-4 år, men inden disse 
projekter igangsættes var en ny hovedgade, nye fortove og cykelstier det vigtigste. 
Dette arbejde satte Skive kommune heldigvis i gang i oktober måned sidste år, og det er 
så det arbejde vi nu kan se afslutningen på. (selvom der mangler lidt småting endnu) 
 
Først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak til byens borgere, for den tålmodighed, og 
overbærenhed man har udvist ved dette kæmpe projekt. 
En særlig tak til borgerne i de gader, der er blevet berørt af al den trafik, de har måttet leve 
med i lange perioder, for det har bestemt ikke været uden gener. 



Der har selvfølgelig været enkelte problemer undervejs, for man kan desværre ikke gøre 
alle tilfredse i et så stort projekt, men ved fælles hjælp, er det hele blevet klaret hen af 
vejen. 
 
Stor tak skal også gives til Skive kommune, for at vi i Breum blev tilgodeset med en ny 
hovedgade, og særlig tak til Teknisk forvaltning for deres store arbejde i dette projekt. Med 
Henrik Hjort, Jens Eskildsen, Flemming Schwartz og Mogens Dam Lentz i spidsen, ja så 
er vi helt sikkert på rette kurs.  
Også tak til Skive vand ved Lene Nørhave og Rie Larsen. 
 
En særlig tak skal lyde til Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen med formændene Rene 
Pedersen, og Ole Pedersen samt deres mandskab. I har været meget samarbejdsvillige 
hele vejen igennem, og har udført et flot stykke arbejde. Ja vi vil faktisk komme til at 
savne jer? Det har været hyggeligt at have jer.  
Tak skal også gives til Winnie Toft Madsen og Keith Sørensen fra det rådgivende Ingeniør 
Firma Niras. (I har også været hyggelige at have her) 
 
Tak til vores lokale Inger Pedersen, som styrer vores hjemmeside i Breum 2020, hvor hun 
har udført et stort stykke arbejde. Bl.a. har hun taget billeder af hele gravearbejdet uge for 
uge, og det kan vi efterfølgende se et udpluk af oppe i midtbyen, så stor tak til hende. Tak 
til bestyrelsen i Breum 2020,og tak til de borger som sad med i arbejdsgruppen for særlige 
trafikale foranstaltninger. Personlig vil jeg gerne her sige tusind tak til Hans Erik Nielsen, 
for den sparring han og jeg har haft under hele dette forløb, det har jeg sat stor pris på. 
Tak skal også lyde til de Foreninger - Institutioner og Forretningsdrivende der har været 
med til at arrangere dagen i dag. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige tusind tak til 
udvalgsformand Jens Peder Hedevang. Det har været rigtig godt at have Jens Peder, som 
bindeled mellem os og Skive kommune. Og med disse ord vil jeg gerne endnu en gang 
ønske Breum hjertelig tillykke, og hermed give mikrofon og saks til Jens Peder Hedevang, 
som har fået til opgave at klippe snoren til den nye hovedgade. TAK  
 


