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Alberts Vinduespolering
Se godt ud hele året . . .

Telefon 22 90 43 71

Skals på toppen
Nummer 1 -  Februar 2020

Støt vore sponsorer – de støtter os!

Nummer 2  -  Maj 2021

BYRÅDSNYT MAJ 21 – Elo Nielsen  Tlf. 30254975  Mail: enie@viborg.dk 
Coronabeslutninger, Helhedsplan for Skals.  
 
Coronaaftaler: 
Der er truffet beslutning om at bevilge midler til ”genstart af livet” efter Co-
ronatiden. Kulturlivet og handelslivet kan søge om midler til arrangementer 
i byen og i de mange lokalsamfund. Så måske skulle vi her i Skals tage 
nogle initiativer på Torvet over sommeren? 
 
HELHEDSPLAN FOR SKALS – et skridt nærmere? 
Byrådet har besluttet at udsætte udbuddet for Skals Børnehus og Skole 
for en kort periode og undersøge muligheden for en helhedsplan for Skals. 
- Og det er en rigtig god beslutning for Skals. For første gang har 
Borgmester og byråd taget ”Helhedsplan for Skals” på sig – og taler 
om sagen. Jeg forstår selvfølgelig godt utålmodigheden i byen - omkring 
skole og børnehus er jo langt. Udsættelsen vil kun være kort, men når be-
tydningsfulde muligheder dukker op, må man tænke sig om. Selvom der 
selvfølgelig på ingen måde skal rejses tvivl om selve beslutningen om en 
ny skole og børnehus. 
 
I Skals har vi sammen skabt grundlaget for udvikling af byen – mange fri-
villige er engageret i arbejdet. Og udgangspunktet for det arbejde har helt 
fra starten været at få skabt en HELHEDSPLAN FOR SKALS.  
Lige nu er muligheden indenfor rækkevidde – Den må vi ikke lade 
glide os af hænde.  
105 mio. over de næste år er afsat i de kommunale budgetter til Skals – 
og de skal bruges rigtigt. En stærkt renoveringskrævende skole, behov for 
udvidelse og nyt børnehus, et bedaget og utidssvarende plejecenter, en 
kæmpestor industrigrund, der er under afvikling, og så kommer der hele 
tiden flere nye muligheder til? 
 
Sådanne opgaver løses bedst, hvis de løses som en samlet HELHED.  
For de hænger nemlig uløseligt sammen! Jeg håber at jeg meget 
snart kan melde mere præcist og mere åbent ud, om hvilke elementer 
der vil kunne indgå i Helhedsplanen? Jeg håber også, at vi snart kan 
samles på Torvet til orientering og dialog om en besluttet Helheds-
plan. 
 
Skals blev for få uger siden kåret som ÅRETS LANDSBY i Region Midt – 
og det gjorde vi fordi, vi er en aktiv by med et stort engagement båret af et 
flot fællesskab, der ved hvad vi vil. Jeg håber at HELHEDSPLANEN kan 
blive Viborg Kommunes hilsen - og gave til ÅRETS LANDSBY 2021.  

 

 
 
 

Formanden har ordet 

Stort TILLYKKE til Skals med Region Midtjyllands Landsbypris 2021. En pris, 
der i den grad er tildelt Skals grundet en høj grad af involvering af engagerede 
borgere i de mange arbejdsgrupper i arbejdet med en Helhedsplan for Skals. I 
sidste nr. af Skals På Toppen var alle byens projekter kraftigt berørt af forsin-
kelser. Nu står det klart, at Skals langt fra har stået stille, men derimod arbejdet 
på højtryk. Med Viborg Byråds tilkendegivelse af medspil til yderligere drøftelse 
af vores Helhedsplan for Skals og med nylig “gen-opstart” af flere af vores ar-
bejdsgrupper, er der nu igen nok at glæde sig over. På borgerforeningens 
kommende generalforsamling den 17. juni i Skals Idrætscenter vil vi glæde os 
til at give en status og orientering om byens mange projekter - Så mød tal-
stærkt op. Vi kan nu igen også se frem til Sct.Hans bål på plænen ved Højsko-
len ligesom Skals Torv modtager Hærvejsløbet på MTB-ruten Ulbjerg-Viborg 
den 26. juni - følg de igangværende projekter på www.skalsby.dk og Skals Fa-
cebook.  
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 Generalforsamling i Skals Borgerforening 
 

Skals Hallens lokaler torsdag den 17. juni 2021 - kl. 18.30 
Der startes med let traktement. 

Derefter indlæg fra erhvervsdrivende, Jacob Reitz som vil fortælle om  
sit firma Reitz Guitars. 

 
Efterfulgt af Generalforsamling 

 
1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabet ved kasserer 
4. Indkomne forslag. 
5.   Valg af bestyrelse og suppleanter 

På valg er: ledig plads  
                   Heine Glerup Sørensen 
                   Mette Hilsløv Hummelshøj 
(modtager ikke genvalg) 
Valg af revisor og suppleanter 

6. Fastsættelse af kontingent 2021 
7.   Eventuelt. 
 
Indkommende forslag skal være Formanden Heine Sørensen i hænde se-
nest den 9. juni 2021, formandens adresse er Nordentoften 141, Skals eller 
på mail Skalsborgerforening@gmail.com 
 
Vi håber på, at rigtig mange vil møde op til generalforsamlingen og dette er 
ganske “risikofrit”, eftersom borgerforeningen har kandidater nok til at gen-
besætte pladserne i bestyrelsen. Derudover er der jo rigtig mange ting i 
gang i Skals, som vi glæder os til at orientere om - Vi ses. 

Blomster i blomsterkasserne 
 
 
 
STOR TAK til SPAR - Ib Lund for hans støtte 
med levering af blomster til borgerforenin-
gens blomsterkasser. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sankthansbål i Skals 23.juni 2021  
På plænen overfor 

Skals - Højskolen for Design og Håndarbejde. 
  

Sang kl. 20.00, Båltale kort efter. 
v/ Nikolai Vangkilde Terp 

Forstandere Skals Efterskole 
  

Der vil være kaffe, saft og kage.  
           Der er gratis snobrødsdej Skals Bageren 
   sponsorerer. Medbring dog selv en pind til dette. 
 

Denne aften er arrangeret/betalt af: 
Skals Borgerforening   

Skals - Højskolen for Design og Håndarbejde 
 

Mød op, og lad os fejre byens Sct. Hans. Der er sikkert mange, der sidste år 
savnede denne hyggelige tradition. 

Torvecafeen åbner igen 
 

Efter lang tids corona-nedlukning åbner Torvecafeen igen LØRDAG D 
29.maj. Herefter vil der igen være åbent hver anden lørdag kl. 10.30-13.30. I 
juni-juli og august måned vil der være kaffe/kage og hyggelig snak på pro-
grammet. Fra september vil der være et efterårsprogram, og vi vil få besøg 
af interessante og spændende fortællere. Cafe-søstrene har klaret forårsren-
gøringen i Torvecafeen, så den er klar til at modtage gæster. Ifølge Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger findes der håndsprit i cafeen og mundbind bæ-
res ved ankomsten. 
 

Vel mødt til en ny sæson – vi håber, at den bliver lang. Vi glæder os. 
Mvh Cafe`søstrene 

 
NB. Lørdag d. 26.juni udgår, da et Fjordklyngearrangement gør brug af loka-
lerne 

Årets landsby 2021 
 

Skals er blevet valgt til årets landsby 2021 i region Midtjylland, dette skal 
selvfølgelig fejres, dette sker i forbindelse med byfesten fredag den 27. au-
gust fra kl. 15.00 til omkring kl 17.00 hvor regionsrådet kommer for at over-
rækker diplomet. Nærme info om programmet kommer senere, men sæt al-
lerede X i kalenderen. 


