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”Vi har fem år til at få gennemført byfornyelsen, så der er masser af tid.” 
   Hans Erik Nielsen, talsmand, Breum 2020 
 

 
 

Billedet er fra Klostervej i Breum, hvor det meste af gravearbejdet er overstået. - Jeg er sikker på, vi får en flot hovedgade. 
Det bliver en kæmpegevinst for Breum by. Det er der ingen tvivl om, siger talsmand i foreningen Breum 2020, Hans Erik Nielsen.  
Privatfoto: Inger Pedersen, Breum 
 

Breum 2020 roser befolkningen: 

Gravearbejdet er blevet tacklet flot 
 
2014 stod i byfornyelsens tegn, og foreningen Breum 2020 havde nok at se til med borgermøder, møder i 
arbejdsgrupper, byggemøder og omkørsels-skilte i forbindelse med gravearbejdet i hovedgaden. 
På generalforsamlingen blev de alle remset op i kronologiskrækkefølge af formanden Leif Christensen. 
Med lidt forsinkelse kom arbejdet i gang i oktober, hvor gravemaskiner fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen i Års 
tog fat. 
 
Breum 2020 har lige fra starten taget teten i byforskønnelses-projektet, og har fået mange roser for det, fastslår 
foreningens talsmand, Hans Erik Nielsen. 
Ikke mindst skiltningen i forbindelse med omkørslen i byen har høstet stor anerkendelse. 
Der er opstillet store bannere samt røde og blå pile,så bilister og den tunge trafik ikke har noget at tage fejl af. Kun 
nogle få udenlandske chauffører er kørt forkert, men de bliver bare hjulpet og guidet sikkert igennem, fortæller 
talsmanden. 
 
Gravearbejdet har været til stor gene for mange, og enkelte har også været utilfredse, afslører formanden.  
Det er ganske forståeligt, når der pludselig skal omkring 2500 køretøjer op og ned ad en ellers meget lidt trafikeret 
gade. Det er generende, men ellers har borgerne tacklet gravearbejdet fantastisk flot, og det vil jeg gerne sige dem 
stor tak for, sagde formanden på generalforsamlingen. 
 
Breum 2020 havde også holdt et par borgermøder, inden arbejdet gik i gang, og det har uden tvivl gjort 
hovedgadeprojektet meget lettere at forholde sig til, mener talsmand Hans Erik Nielsen. 
Foreningen fungerer som bindeled mellem Skive Kommune og byen og har deltaget i samtlige byggemøder. 
- Det har været en fordel for os, påpeger talsmanden, da vi så har fået en masse inside-information, som 
talsmanden udtrykker det. Breum 2020 tog også initiativ til at få nedsat en række arbejdsgrupper til at tage sig af 
andre projekter i forbindelse med byforskønnelsen.  
 
En lidt skuffet formand kunne i beretningen konstatere, at der er sket et frafald i disse arbejdsgrupper. 
Nok mest fordi der sker for lidt i grupperne, og folk derfor har tabt tålmodigheden, men det ændrer sig, er 
foreningen sikker på.  
- Nu skal vi først og fremmest have hovedgaden på plads, og så vil vi i samarbejde med kommunen indkalde 



arbejdsgrupperne igen efter sommerferien.  
Vi har fem år til at få gennemført byfornyelsen, så der er masser af tid, konstaterer Hans Erik Nielsen. 
Breum 2020 vil bestræbe sig på, at der kommer gang i to af de øvrige projekter allerede i år, meddeler formanden 
Leif Christensen.  
 
I øvrigt er der lagt op til stor officiel indvielsesfest af torv og hovedgade søndag den 9. august, hvor alle foreninger 
og institutioner i Breum har sagt ja til at være med.  
Festen afsluttes med stort grillarrangement i samarbejde med Brugsen og Breum Landevejs Kro.  
Breum 2020 glæder sig også over salget af medlemskort. 
Foreningen, som startede med 10 og i dag tæller omkring 250 medlemmer, har på tre år indsamlet 300.000 kroner, 
som går til byfornyelsen. 
 - Vi har nået målet og er meget stolte. Det er flot, fastslår talsmand Hans Erik Nielsen. 
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Renoveringsarbejdet i 
hovedgaden i Breum skrider 
hastigt frem og bliver færdigt før 
sommerferien, som det ser ud nu. 
Nedlægningen af fliser på det nye 
torv ved Brugsen er i fuld gang. 
Privatfoto: Inger Pedersen, 

            Gravearbejdet i Breum i forbindelse 
med renoveringen af hovedgaden, som 

her på Klostervej, er blevet tacklet 
flot af befolkningen, roser Breum 2020,

tovholder i byfornyelsesprojektet
 Privatfoto: Inger Pedersen, Breum 


