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■	fjends
■	vinderup  ” Du får mig ikke til at komme ind på nogen bestemt adresse på nuværende 

tidspunkt.
Carsten Hadsbjerg, udviklingschef hos Nettos hovedafdeling i Køge

- Vi er i gang med at un-
dersøge mulighederne flere 
steder. Vi vil gerne finde en 
placering til mindst én ny 
Netto i eller ved Skive.

Det bekræfter udvik-
lingschefen hos Nettos ho-
vedafdeling i Køge, Carsten 
Hadsbjerg.

Udviklingschefen under-
streger, at det ikke er så 
vigtigt for butikskæden, om 
det lykkes at finde en byg-
gegrund inden for »tre eller 
ni måneder«:

- Det er knapt så vigtigt 
for os, siger Carsten Hads-
bjerg.

Han siger også, at han 
forventer, der inden for et 
eller to år vil være sket væ-
sentlige fremskridt i pla-
nerne.

- Det, som virkelig bety-
der noget for os, er, hvor den 
eller de nye butikker kom-
mer til at ligge, siger Car-
sten Hadsbjerg.

Udviklingschefen for-
tæller, at kræfter hos Net-
to-kæden arbejder på mu-
ligheden for en placering i 
den sydlige del af Skive og 
nævner Egeris, men også 
Dommerby og Højslev er i 
spil.

Ifølge Skive Folkeblads 
oplysninger undersøger 
Netto-kæden muligheden 
for at etablere sig på en 
adresse på Bilstrupvej, der 
huser Boliggården Dan-
fryd. 

Skive Folkeblad har for-
søgt at få bekræftet rygter-
ne, men udviklingschefen 
siger, at han endnu ikke vil 
kommentere placeringen 
nærmere:

- Du får mig ikke til at 
komme ind på nogen be-
stemt adresse på nuværen-
de tidspunkt, siger Carsten 
Hadsbjerg.

AFVISER RYGTER
Møbelforhandler Ole Tra-

berg afviser, at der er no-
get om snakken. Ole Tra-
berg udtaler sig sparsomt 
om rygterne, men han af-
viser, at der er hold i dem. 
Ole Traberg afviser, at han 
har planer om at afhænde 
Boliggården Danfryd, som 
han i mange år har drevet 
fra adressen på Bilstrupvej:

- Jeg har ingen planer om 
at stoppe, siger Ole Traberg.

På spørgsmålet om, hvor-
vidt han er i kontakt med 
Netto-kæden vedrørende et 
eventuelt salg/køb af stedet, 

siger Ole Traberg:
- Det er mange spørgs-

mål, du har der. Jeg tror, vi 
stopper nu.

Fra Nettos hovedafdeling 
i Køge giver Carsten Hads-
bjerg udtryk for, at Skive er 
for stor til kun at have én 
Nettobutik. Carsten Hads-
bjerg henviser til butikken, 
som i april 2011 åbnede på 
Holstebrovej og til butik-
ken, der i december 2012 
lukkede ved Egeris Torv.

- Skive har en sådan stør-
relse, at byen i hvert fald 
kan bære mere end én Net-
to. Vi har gang i nogle inte-

ressante ting, siger Carsten 
Hadsbjerg.

Om lukningen i Egeris si-
ger udviklingschefen:

- Butikken i Egeris lå in-
deklemt. Det var for svært 
at udvide butikken.

Som flere gange omtalt 
i Skive Folkeblad har også 
Rema-kæden brændt sig 
varm på Højslev-området. 
Det bekræfter Jan Poulsen, 
som er direktør for ejen-
domsselskabet Reitan, der 
etablerer Rema-butikker.

Joan Thora E. LaurbErg
joan@skivefolkeblad.dk

Netto-kæden varm på Skiveegnen

»Skive har en sådan størrelse, at den i hvert fald kan bære mere end en Netto. Folk skal køre fra den sydlige til den nordlige del af byen eller fravælge os. Vi undersøger muligheder 
i området Egeris, Dommerby, Højslev og den vej ud ad«, siger udviklingschef hos Nettos hovedafdeling i Køge, Carsten Hadsbjerg. Billedet er fra indvielsen af Netto på Holstebrovej 
i den vestlige del af Skive. Indvielsen fandt sted i april 2011. Godt halvandet år senere, i december 2012, lukkede butikken på Egeris Torv.  Arkivfoto: Casper Jacobsen

Sevel Skole er med i et pi-
lotprojekt, der går ud på, at 
alle områder har noget at 
byde på, hvis man ellers er 
åben over for det.

Projektet er døbt 
»STED+SANS«, og elever-
ne i Sevel er sammen med 
fem mindre byer i Aarhus, 
Silkeborg, Skanderborg og 
Norddjurs kommuner med 

i projektet, der udspiller sig 
indtil foråret 2014.

Pilotprojektet går ud på, 
at eleverne skal lære at 
være til stede i, reflektere 
over, tale om, udtrykke, be-
skrive og sanse det område, 
de bor i. I løbet af projektet 
vil de enkelte skoler få be-
søg af en by- og kulturfor-
midler, en billedkunstner og 

en forfatter, og i Sevel sker 
det i dagene den 17. til 20. 
september.

Det oplyser Peter Høgs-
berg fra Holstebro Kom-
mune, som er projektko-
ordinator. Han oplyser, at 
Sevel Skoles 6. og 7. klas-
ser blandt andet skal delta-
ge i en række lokale guide-
de sansevandringer med 

det formål at genopdage det 
velkendte, og tage ejerskab 
for nærområdet.

»STED+SANS« doku-
menteres løbende på pro-
jektets blog www.sted-
plussans.dk. På sigt er det 
tanken, at idéen, og red-
skaberne bag pilotprojektet 
skal forplante sig ud i samt-
lige 19 kommuner i Region 

Midtjylland.
- Pilotprojektet lægger sig 

fint op ad grundidéerne bag 
den kommende folkeskole-
reforms tema »åben skole«, 
hvor læring i endnu høje-
re grad end nu tænkes ud 
af de formelle læringsrum 
- ud i alle livets rum, her-
under også byrum og lokal-
områder. Her inddrages det 

omgivende samfund som en 
del af en varieret og diffe-
rentieret undervisning, ly-
der det fra tovholder Peter 
Høgsberg. Fra Region Midt-
jylland har projektet fået  
350.000 kroner, og i Holste-
bro Kommune har den loka-
le børnekulturpuljen vars-
let sin støtte. 

joan

Sevel Skole er med i sanse-projekt


