
 Der sker meget i uge 25. håber du/I har tid til at deltage 
 

 Onsdag den 23. juni Sankt Hans bål 
 Kl. 20.00 på Højskolebakken  
 Båltaler er efterskoleforstander 
 Nikolai Vangkilde Terp  
 

 

 Fredag den 25, juni kl. 20.00 på Torvet          
 Efterskolen afslutter skoleåret med at  
 synge  for byen.  
  

 

Lørdag den 26. juni mellem 11.20 og 13.20 
Hærvejs MTB cykelløb Ulbjerg –Viborg      
Har depotstop på Skals torv.  
Kom og vær med til at festliggøre dette. 
Borgerforeningen er vært ved kaffe og  
cykelkage.  
                                  

  Søndag den 27. juni kl. 10.00 til 12.00                                                               
  Fælles gåture i Fjordklyngen 
  I dag er udgangspunktet Skals 
                                                                  

 

Søndag den 27. juni kl. 12.00 til 14.00  
Borgermøde  på Torvet  
Orientering om Helhedsplanen for Skals 
Borgerforeningen er vært med et par pølser  
og en øl/vand. 
 

Støt vore sponsorer— de støtter os! 

 Indbydelse til  

Borgermøde  

Søndag den 27. juni  

Kl. 12.00 til kl. 14.00   
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Skals på Toppen 

 

Skals årets landsby 2021  
i Region Midtjylland 



Støt vore sponsorer— de støtter os! 

Borgermøde 

Søndag den 27. juni 2021 

  Fra kl. 12.00 til kl. 14.00 

   På torvet i Skals  

    Velkomst ved borgerforeningens formand Heine Sørensen 

    Orientering om Helhedsplanen for Skals ved Elo Nielsen 

    Debat om Helhedsplanen for Skals.  

    Kort orientering om Torvet og Byparken ved Heine Sørensen                    

    Afslutning ved borgerforeningens formand Heine Sørensen 

 

     Borgerforeningen er vært  

     med et par pølser med brød, 

     og en øl eller vand 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Politisk aftale vedr. Helhedsplanen for Skals er underskrevet. 
 

En bred politisk aftale blev underskrevet tidlig tirsdag morgen – samtlige Byrådets partier står bag 
aftalen. 
 

En lang og sej proces er lykkedes. 
Skals har i de sidste 4 år arbejdet for at ”puslespillet” med de mange store brikker skulle falde i hak, 
og det er med denne aftale nu sket. Der mangler blot den formelle godkendelse i Byrådet 22/6. 
Skole, Børnehus, Plejeboliger, Bibliotek, Skalmagrunden og til sidst også Sparekassebygningen – det 
er de mange brikker, som skal samtænkes. 
Der er brikker til mere end 100 mill. kommunale kroner og boligudvikling på Skalmagrunden til yderli-
gere 50-100 mill.  
 

Det ville sikkert også være blevet godt, hvis tingene var bygget ”hver for sig”, og jeg forstår godt ærg-
relsen på skolen og blandt småbørnsforældrene, når planlægningen af Skole/Børnehus allerede var så 
langt som den var – men de forskellige brikker i et puslespil er jo altid afhængige af hinanden – de skal 
passe sammen – og det kommer de nu til med Helhedsplanen. 
 

Skole og Børnehus hører sammen – et rigtigt pædagogisk miljø kan skabes, men der mangler fysisk 
udenomsplads. 
Plejecentret, der er småt og nedslidt ligger i vejen for adgangen til skole/børnehus fra Ejstrupvej. 
Skolen er omkranset af Hovedgaden og Gl. Skolevej, der begrænser fysiske udvidelser. 
Sparekassebygningen er pludselig blevet en bygning, der kan inddrages i skoleområdet og skabe 
plads. 
Skalmagrunden – er en stor industrigrund under afvikling. Den må ikke komme til at ligge øde og for-
falden hen – den skal bebygges og bruges. 
 

Nu kan puslespillet laves, så det bliver flot – det vil blive en stor gevinst for byen. 
Processen vil selvfølgelig tage tid – men den vil blive påbegyndt i år. 
 

Sparekassebygningen bliver ombygget i fornemme rammer og inddraget i skolen. 
Gl. Skolevej søges nedlagt, så skolegrunden kan udvides med vejarealet og sparekassens områder. 
Indgang til skolen kan skabes fra Kærvej / Busholdepladsen. 
Biblioteket flytter til sparekassebygningen og en ny og flot biblioteksfilial skabes. 
Formodentlig skabes også plads til Lokalhistorisk Arkiv. 
Kildedalscentret nedlægges over tid og der skabes adgangsveje til skole / børnehus fra Ejstrupvej. 
Resten af Kildedalscentret søges solgt til investorer, der vil lave boliger. 
Der etableres alternative plejeboligløsninger i form af Tryghedsboliger på Skalmagrunden – dette sker 
sammen med at der også bygges Seniorboliger og Familieboliger. Både i form af almene boliger og 
private udlejningsboliger. 
Der bygges i første omgang op til 30 / 40 boliger i alt. 
Der skabes de nødvendige fælles faciliteter for Tryghedsboligerne og alle områdets beboere.  
Skalmagrunden etableres omkring grønne stisystemer, der forbinder Byparken med Himmerlandssti-
en. 
Et nyt fælles indmødested / udkørselscenter for hjemmeplejen i Møldrup / Skals-området etableres i 
Skals.  
Jeg er glad og stolt over at det ser ud til at lykkes. 
Elo Nielsen, Skalsborger og Byrådsmedlem (SF) 
 


