
På borgermødet fredag d. 19. november 2021 blev der lavet en SWOT 

analyse, der belyste styrker, svagheder, muligheder og trusler i Skave.  

Svagheder – Trusler 

En af de største svagheder, vi har i Skave, er, at vi mangler muligheder for at udvide befolkningstallet i 

Skave. Dette skyldes i høj grad manglen på udstykkede byggegrunde samt manglen på huse til salg i 

Skave. Det truer både foreningsliv, skole/børnehus og købmandsoverlevelse.  

Manglen på seniorboliger giver heller ikke aldrende beboere mulighed for at sælge ejerboliger og 

flytte i mindre bolig i Skave. Dette giver manglende boligmuligheder for unge nye børnefamilier til 

næste generation i byen. 

Manglende tilflytning er en udfordring for elevtallet i skolen.  

Tilfredshed med byen, som den er. Er en bremse for udviklingen af byen og kan blive en afvikling i 

stedet for. 

Den manglende cykelsti til Mejrup er en hæmsko for mulighederne for let transport til og fra 

Holstebro.  

 

Svagheder – muligheder 

Der er mange lejere, som ikke engagerer sig i fællesskabet.  

Der er ikke mange, der kender den flotte natur rundt om Skave. 

Vi har manglende skiltning og informationer om aktiviteter, og hvad der tilbydes i Skave. 

Nye indkøbsmuligheder mellem Skave og Holstebro truer den lokale købmand. Muligheder for 

udvidelse af den lokale købmand vil sikre fremtiden for lokal indkøb af dagligvarer.  

 

Styrker – trusler 

Med den gode geografiske placering af byen er det et ideelt sted at slå sig ned. Med kort vej til 

motorvej og hurtig transport til arbejdspladser mod syd. Der skal dog være steder at bygge, for at der 

bliver muligheder for at slå sig ned i Skave. 

Skave har et bredt foreningsliv med et godt sammenhold, der kan dog godt kæmpes lidt om 

medlemmerne, og der kunne godt bruges flere indbyggere til et endnu bredere og større foreningsliv.  



Der er rigtig mange frivillige til at stå for arrangementer og frivilligt arbejde, men de frivillige er i 

mange tilfælde Tordenskjolds soldater, som ofte er ved at løbe tør for energi ved de mange forskellige 

opgaver.  

Styrker – muligheder 

Sammenholdet i byen er unikt, hvilket giver mulighed for at lave arrangementer, der samler byen, 

giver fællesskab og en oprigtig følelse af at høre til det rigtige sted. Dette betyder også, at indkøb og 

erhvervslivet i høj grad støttes lokalt.  

Skave har en stærk og synlig landsbyordning (skole og børnehus), hvor der er gode rammer for børns 

udvikling. Der bliver taget hånd om børnene. Skolen er kendt for at være ekstra rummelig og ønsker 

at udvide dette felt med lokal specialafdeling i form af styrkeklasse. Begge matrikler har et fantastisk 

udeområde, hvor der er plads til alle.  

Fundraising giver gode muligheder for at sætte gang i selv store projekter. 

Området omkring Skave giver gode muligheder for udeoplevelser. Der er Tinkerdal med masser af 

tilbud til alle aldre. 

Byen pyntes hele året rundt, hvilket giver indtryk af at det er et dejligt sted at slå sig ned, samt at der 

sker noget i byen. 

Der er aktiviteter til alle aldersgrupper. 

Nyt multihus og en hal der giver muligheder for aktiviteter af alle slags, som kan tiltrække og vise 

Skave frem fra den gode side. 


