
÷30%
PÅ ALT 
MASCOT
arbejdsbeklædning

OP TIL

÷70%
STORT  
OPRYDNINGS 
SALG

MAKITA  
BOREMASKINE 18V
DDF 483RFJ. med 2 stk.  
3,0 AH batterier & lader

Kr.  1495,-
inkl. moms

HITACHI BORE/ 
SKRUEMASKINE 18V
DS18DJL. med 2 stk. 1,5 AH  
batterier & lader

Kr.  799,-
inkl. moms

Få en god flaske rødvin 
og en juleand 
ved køb for minimum  
kr. 875,- hos Hitachi  
konsulenten

+ meget meget mere...  Kom og gør en god handel...
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OG MANGE ANDRE GODE TILBUD

OG MANGE ANDRE GODE TILBUD

HOBBY-HUSET A/S 

GRUNDVAD BYGGECENTER 
Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup

Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK

Gratis øl,  
sodavand &
pølser fra  
kl. 12.00

JULEMESSE
Fredag 30. november kl. 9.00 - 17.00

÷30% PÅ FODTØJ FRA SIKA, BRYNJE, 
DUNLOP, COFRA OG ELTEN

BILLIGE PORTE 
LETVÆGTS VIPPEPORTE I STÅL    kr. 2.995,- incl. m

De kendte HÖRMANN porte    

LEDHEJSEPORTE  kr. 4.750,- incl. m

Eks. 4x4 =     kr. 12.600,- + m

PORTSPECIALISTEN.DK
98551620 - 40161621

                Ring for brochure - gerne aften

Vi udfører service på alle porttyper

Helbæk

Tel. 4074 5809 · kirsten@helbaekoptik.dk

Synsprøve
ved din dør

Bliv hjemme 
og få nye briller!
Synes du at det kunne være nemt og bekvemt  

at få foretaget synsprøve og vælge briller hjemme, 

så kontakt mig… Udkørsel kr. 150,-.

MIDTVESTJYLLANDS 
VINDUESPOLERING

TLF.: 25 700 300 Oddervej 31 · Skive 

HUSK! - at man som privat  
person også i 2018 kan fratrække udgiften til 

vinduespolering på selvangivelsen.
Se mere på www.bolig-job-ordning.dk

Ring for uforpligtende tilbud ...

PRIVAT, ERHVERV OG INSTITUTIONER.

I en ny måling af, hvor grøn-
ne de danske kommuner er, 
scorer Skive en 56. plads. 
Skive har scoret 21 Green-
Match Point i undersøgelsen, 
som Greenmatch står bag. 

Sammenlignet med naboerne 
klarer Skive sig dog bedre. 
Viborg ligger på plads 83, 
mens Morsø er helt nede på 
95. pladsen.

Undersøgelse sætter fokus 

på, hvor miljøvenlige dan-
skerne er. Her vinder sjællæn-
derne over jyderne i de fleste 
kommuner. Undersøgelsens 
11 bundplaceringer er alle 
borgere i jyske kommuner, og 
der er kun én jysk kommune 
i top 10, nemlig Silkeborg. 
Jyderne fra de mindst grønne 
kommuner har det tilfælles 
at det kun er mellem fire til 
syv procent af deres varer, 
der er økologiske, og de har 
ingen adgang til kompost i 
deres kommuner. Her adskil-
ler Skive sig dog ved at score 
hele 10 point i kompost-ka-
tegorien. Til gengæld træk-
ker økologidelen ned. Her 
får kommunen kun et enkelt 
point.

Det er især antallet af bi-
ler per Indbygger, der træk-

ker borgerne i de jyske kom-
muner ned. Eksempelvis har 
kommuner som Silkeborg 
og Morsø kun henholdsvis 
1,1 og 1,3 indbyggere pr. bil 
mod Aarhus’ 2,5 indbyggere 
per bil. Skive klarer sig dog 
flot her - med 4 indbyggere 
per bil.

Jyderne opnår generelt hø-
jere point i forhold til resten 
af Danmark, når det gælder 
opvarmning af deres boli-
ger, da langt flere har instal-
leret en varmepumpe. Det er 
dog Samsø, der indtager 1. 
pladsen i denne kategori, da 
17 procent af samsingernes 
huse bliver opvarmet af var-
mepumper.

Københavnerne kåres som 
undersøgelsens grønneste 
borgere, men de har dog ikke 
scoret maksimalt antal point 
i alle undersøgelsens kate-
gorier. Når det kommer til 
at undervise børn i miljø og 
bæredygtighed, som den na-
tionale ordning Grønt Flag 
bidrager til, ligger Køben-
havn i bunden.

Hvor grøn er du egentlig, hvis du bor i Skive Kommune? Ny un-
dersøgelse kigger dine grønne vaner over skulderen.

FN har opstillet 17 verdens-
mål, som samlet set skal føre 
til en klode, hvor alle menne-
sker har mulighed for et godt 
liv. Mange virksomheder har 
taget et eller flere verdensmål 
til sig. En af disse er Arbejds-
miljøCenter Midt-Vest, som 
primært opererer på Mors, i 
Thy og på Skiveegnen. 

-Vi har i mange år arbej-
det for et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø. Men nu er hele 
dette vigtige arbejde sat i 
forbindelse med målet om 
at skabe en bedre klode for 
alle mennesker. Et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø for alle, er 
nemlig en del af FN’s 8. ver-
densmål: Anstændige jobs og 

økonomisk vækst, siger direk-
tør Hans Jørgen Ravnborg og 
understreger, at mange virk-
somheder i Danmark er godt 
med og at det største poten-
tiale for forbedringer ligger i 
udviklingslandene. Alligevel 
er der meget, vi kan gøre i 
Danmark.

- Vi har tydeligvis en sti-
gende udfordring omkring 
det psykiske arbejdsmiljø, 
hvor blandt andet stress er 
en stor udfordring for både 
samfundet, virksomhederne 
og de stressramte. Men også 
på det fysiske arbejdsmiljø er 
der plads til forbedring i Dan-
mark, hvor der årligt anmel-
des cirka 42.000 arbejdsulyk-

ker – eller svarende til godt og 
vel en ulykke hvert kvarter, 
hver time, døgnet rundt, året 
rundt, forklarer han.

Med henblik på at få mere 
synlighed omkring sit ar-
bejdsmiljøarbejde og bidrag 
til FN’s 8. klimamål, har 
ArbejdsmiljøCenter Midt-
Vest for nyligt meldt sig ind 
i Skiveegnens Erhvervs- & 
Turistcenters (SET’s) 7 lokale 
erhvervsnetværk. Netop hos 
SET har man også taget FN’s 
verdensmål til sig, og blandt 
andet arrangeret en velbesøgt 
inspirationsdag tilbage i sep-
tember. Denne dag viste, at 
der er mange måder, hvorpå 
virksomheder kan bidrage til 
en bedre verden og samtidig 
gøre god forretning.

- For nogle virksomheder 
skal skråen lige vendes en 
ekstra gang, før man har den 

rette vinkel på, hvordan man 
både kan bidrage til opnåelse 
af FN’s ambitiøse verdensmål 
og forbedre sin egen indtje-
ning. Men for en virksom-
hed som ArbejdsmiljøCenter 
Midt-Vest er sagen lige til, idet 
deres kerneopgave er skrevet 
direkte ind i et af verdensmå-
lene, udtaler erhvervskonsu-

lent og tovholder for SET’s 
lokale erhvervsnetværk Tho-
mas Rosenkrands.

For ArbejdsmiljøCenter 
Midt-Vest handler det dog 
ikke kun om klimamål nr. 8. 
For ligesom så mange andre 
virksomheder, ønsker man 
generelt at bidrage til en mere 
bæredygtig verden, hvor der 

hele tiden tænkes i nye og 
bedre løsninger.

- Men uanset hvordan man 
ønsker at bidrage til realise-
ringen af FN’s 17 verdens-
mål, så er der noget man selv 
kan gøre – både som privat-
person og som virksomhed, 
slutter Hans Jørgen Ravn-
borg. 

FN’s 8. verdensmål  
er centrum for  
lokal virksomhed

Hans Jørgen Ravnborg, AMC Midt-Vest.

Ny måling: 

Så grønne er Skive  
Kommunes borgere

16


