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VEJRET

Midt- og
Østjylland
i morgen

4

Mest skyet vejr med risiko
for byger i løbet af dagen.
Temp. mellem 4 og 6 grader
med jævn til frisk vind, mest
fra sydøstlig retning.
Om aftenen og om natten
mest skyet vejr med risiko
for enkelte byger. Temp.
mellem 0 og 3 grader.
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Midt- og Østjylland de næste 5 dage
FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

Ny formand for
boligselskab
Udskiftning. Viborgs tidligere kommunaldirektør Jens Stigaard
bliver ny formand for Boligselskabet Viborg.
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Af Henning Just
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Vejret i
Danmark
i morgen

4
7

Risiko for lidt regn i det
østlige Jylland. I de vestog sydlige egne mulighed for lidt eller nogen
sol i løbet af dagen.
Temp. mellem 4 og 7
grader med jævn til frisk
vind fra øst og sydøst.
Om natten mest skyet
vejr, måske med byger.
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DAGEN

Solen
By
Ned
Længde
Viborg
kl. 15.46
7.17 t.
Randers
kl. 15.50
7.29 t.
Grenaa
kl. 15.47
7.30 t.
Dagen kulminerer ca. kl. 11.57

Aftaget

10,33 t.
10,5 t.
10,1 t.

Tusmørke
46 min.
46 min.
46 min.

Månen

Højvande

By
Viborg
Randers
Grenaa

By
Århus
Randers
Grenaa
Udbyhøj

Ned
Op
kl. 21.37 kl. 12.04
kl. 21.39 kl. 12.00
kl. 21.35 kl. 11.55
Månen kulminerer ca. kl. 16.36
Næste nymåne:
Mandag den 22. december
Næste fuldmåne:
Lørdag den 06. december

på Viborg Kommunes befolkningsudvikling, hvor der i de
kommende år vil ske en kraftig stigning i antallet af ældre borgere,« siger den nye

Seks millioner kroner får
Væksthuset til at vokse
Udvidelse. Hald Ege-attraktion udvides til glæde for gæster og medarbejdere.

Af Andreas Søndergaard
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Døgnets middeltemp. i Midt- og Østjylland
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Jens Stigaard, der bor i
boligselskabets afdeling
Asmild Hegn, bliver ny
formand for Boligselskabet
Viborg. Arkivfoto

formand.
Han vil på den baggrund
arbejde for et fortsat byggeri
af specielt rækkehuse, som
er mange ældres foretrukne
boligvalg. Over de nærmeste
par år opfører Boligselskabet Viborg således 60 topmoderne rækkehuse på Liseborg
Bakke.
»Samtidig er vi godt i gang
med at effektivisere boligselskabets drift, så vi kan holde
omkostningerne og dermed
huslejen nede. Det er vigtigt
for mange af vores beboere,
og vi må aldrig glemme, at vi
er beboernes boligselskab,« siger Jens Stigaard.
Som ny næstformand efter
Stigaard er Kirsten Østerballe
valgt. Hun bor på Lokesvænget i nordbyen, hvor hun i en
årrække har været formand
for afdelingsbestyrelsen.
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TEMPERATURER

1

viborg: To rutinerede kommunalfolk står nu i spidsen
for hvert sit af Viborgs to store boligselskaber. Byens borgmester indtil 2007, Johannes
Stensgaard, har i to år været formand for Boligselskabet Sct. Jørgen, hvor han i øvrigt afløste en anden tidligere
borgmester Jørn Cato Nielsen.
I Boligselskabet Viborg tager Stensgaards mangeårige
samarbejdspartner i toppen
af det kommunale hieraki,
tidligere kommunaldirektør
Jens Stigaard nu over, efter at
den hidtidige formand, Mor-

ten Bertelsen, med kort varsel
har trukket sig fra bestyrelsen
af personlige årsager.
»Jeg har påtaget mig posten
som formand for selskabet, da
Morten Bertelsen har besluttet at trække sig. Det kom lidt
pludseligt, og det har aldrig
været min mening at blive
formand. Men bordet fanger,
så jeg har påtaget mig opgaven,« siger 70-årige Stigaard,
som hidtil har beklædt næstformandsposten i boligselskabets bestyrelse.
Han tilføjer, at han har kørt
et godt og tæt parløb med Morten Bertelsen, og at han sammen med den øvrige bestyrelse vil fortsætte den linje for
boligselskabet, som man hidtil har fulgt.
»For mig er det en mærkesag, at vi skal have boliger
for alle og gerne med et fokus

Op
kl. 8.29
kl. 8.21
kl. 8.17

Op
kl. 1.10
kl. 11.50
kl. 11.50
kl. 11.20

Næste højvande:
ca. 12 timer og 45 minutter senere

ansn@berlingskemedia.dk

Viborg: Så skulle alt efterhånden være på plads:
Væksthuset, der hører under
Trepas, og som ligger i Hald
Ege, udvides for seks millioner kroner. Byggeriet går efter planen i gang til marts, og
i begyndelsen af 2016 skal hele herligheden stå klar.
Det ligger fast, efter at social- og arbejdsmarkedsudvalget i denne uge endegyldigt
har besluttet at nikke ja til at
sætte arbejdet i gang.
»Det er et enestående projekt, som vi har i Viborg Kommune for vores handicappede.
Det er et projekt, som vi gerne
vil satse endnu mere på, så det
er et længe næret ønske, som
nu går i opfyldelse. Stedet er
også med til at åbne døren til
de handicappedes verden og

dermed skabe respekt og tolerance over for den her gruppe,« lyder det i den forbindelse fra udvalgsformand Søren
Gytz Olesen (SF).
Beslutningen om at ville
udvide stedet blev i øvrigt allerede taget i marts, og blev
også omtalt i folkebladet dengang. Siden er Søren Andersen Arkitekter ansat som rådgiver, og projektet har været
i EU-udbud, hvorfor udvalget
endelig har kunnet afsætte de
seks millioner kroner, arbejdet vil koste kommunen.

Populært sted
Væksthuset er en slags miniudgave af Randers Regnskov
med farverige fisk og aktive
aber. Der er planter, dyr og oplevelser i ét stort virvar, og udover et par ansatte er det medarbejderne på Trepas, der holder gang i biksen, som er åben
for enhver interesseret gæst.
Stedet er - ikke overraskende - meget populært for
de handicappede og udvik-

Gartner Britta Nielsen kan se frem til endnu flere
planter at tage sig af, når Væksthuset i Hald
Ege udvides. Arkivfoto: Morten Dueholm

lingshæmmede medarbejdere på Trepas, og ved at udvide Væksthuset får endnu flere
end i dag altså mulighed for at
have sin dagligdag imellem de
røde barakker i Hald Ege. Omog tilbygningen vil som sidegevinst gøre oplevelsen endnu

større for borgere og turister,
der lægger vejen forbi.
Der arbejder 18 borgere i
Væksthuset. Når udvidelsen
er færdig, vil der være op til 12
nye arbejdspladser på stedet.

