
   SKALS
   Viborg
  Løvskal
   Hobro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6  -  December 2021

BYRÅDSNYT DECEMBER 2021 – Elo Nielsen    Tlf. 30254975  
Mail: enie@viborg.dk 
 
Med valget 16/11 sluttede min lokalpolitiske karrierer – ikke med min gode 
vilje, men sådan er politik – en barsk og kynisk bane at bevæge sig ind på. 
Følelserne fylder, og lige nu er jeg ked af det. Jeg fik et fint valg – 506 per-
sonlige stemmer er flot - faktisk flere end halvdelen af de valgte opnåede. 
Den store opbakning er jeg naturligvis stolt og glad over - og mange tak til 
alle jer der stemte på mig. Mit mandat blev tabt, bl.a. fordi opbakningen i mit 
lokalsamfund svigtede. Nogle har ment, at jeg med mit fokus på Helhedspla-
nen der også indebar nedlæggelse af Kildedalscentret, har svigtet og derfor 
skulle straffes. Jeg anerkender naturligvis vælgernes ret til at stemme som de 
vil - og mange vælgere i Skals valgte mig fra. Men tabet af mit mandat er alt-
så også et tab for vores lokalsamfund? For mon det er tilfældigt, at Skals som 
den eneste by udover Bjerringbro har fået skabt en overordnet plan, der tilfø-
rer byen mindst 150 mill. sammen med udvikling af en udfaset industrigrund 
og en sammenhængende planlægning af den centrale del af byen? Nej, for 
lokal repræsentation er vigtig – ja uvurderlig. Politisk indflydelse skabes gen-
nem benhårdt arbejde - det kommer altså ikke af sig selv. 
 
For mig er det selvfølgelig særligt ærgerligt, at mit stemmetab i Skals nok 
skyldtes et succesfuldt arbejde med den helhedsplan, der har været det helt 
store tema over de sidste 4 år. Plejehjemmet i sin nuværende form ville jo 
under alle omstændigheder være lukket – et utidssvarende, nedslidt og for 
lille plejecenter er alt for dyrt at drive. Og I må tro mig, når jeg siger, at der i 
disse år ikke er politisk vilje til at bygge plejehjem nogen steder i kommunen. 
Hvis nogen i valgkampen har sagt noget andet, er det imod bedre viden. Det 
kommunale anlægsloft er for længst nået – og en masse andre ønsker står i 
kø. 
 
Derfor er det fint, at der nu arbejdes med at udvikle alternative løsninger for 
den gode ældreomsorg med afsæt i den Serviceaftale på ældreområdet, som 
Viborg Kommune har indgået med Regeringen. Disse løsninger skal nu ud-
møntes og gøres til virkelighed på Skalmagrunden. Og så skal der jo følges 
op på færdiggørelsen af en række andre forhold f.eks. sammenhængen mel-
lem sparekassebygningen og skolen – et åbent byrum med legeplads/
opholdsarealer for byen borgere. For der er jo sket rigtig meget i Skals, og de 
ting, der er sat i søen skal følges op. 
 
Jeg vil ønske for byen, at disse projekter lykkes. Men min adgang til styringen 
lukkes nu ned. Jeg er normalt ikke en mand, der bæres af bitterhed – men 
jeg tænker, at jeg sammen med Skals har tabt spillet om indflydelsen – og 
det er ærgerligt. 
 

 

 
 

Formanden har ordet 
Her midt i december ser borgerforeningen tilbage på endnu et begivenheds-
rigt år, men kan med beklagelse også konstatere, at vi igen har måttet aflyse 
juleaktiviteterne på torvet og Birkens flotte juleoptog 3. søndag i advent. 
Skals har som nævnt haft et yderst travlt år med kåringen af Skals som 
”Årets landsby i Region Midtjylland” samt arbejderne i forbindelse med vi, 
meget overraskende, skulle arve jord og bygninger m.v. efter afdøde Gdr. 
Jørgen Villum Madsen. Helhedsplanen for Skals blev vedtaget i Viborg Byråd 
her i efteråret. Desværre blev et af elementerne i denne plan fjernet under 
byrådets forhandlinger, hvilket betød at de ”plejecenterlignende faciliteter” i 
form af foreløbigt først 8 plejeboliger ikke kom med i Helhedsplanen. Vi ar-
bejder i borgerforeningen fortsat på at få dette element tilbage i Helhedspla-
nen, hvilket vi håber vil lykkes. Vi må sige at succes skaber mere succes, 
hvilket har sat os på hårdt arbejde, så alle i Skals med tid og lyst får nok at 
se til i de kommende år i arbejdsgrupperne for de forskellige projekter på 
side 2 og 3.  
Alle ønskes hermed en god Jul og et godt Nytår samt tak for et travlt og begi-
venhedsrigt år til alle. 

Med venlig hilsen 
Heine Glerup Sørensen 
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Arven fra Jørgen Villum Madsen 
På de 2, netop afholdte, ekstra ordinære generalforsamlinger fik borgerfore-
ningen ændret sine vedtægter, som nu ligger til godkendelse hos Skat, en 
godkendelse som forhåbentlig skulle gøre at vi kan blive godkendt som en 
almenvellende forening, og dermed slippe for at betale boafgift (arveafgift). 
 
Onsdag den 5. januar kommer der en annonce i ugeavisen angående salget 
af ejendommen enten som éen hel ejendom eller opdelt. 
De som er interesseret og som allerede har givet besked til bobestyrer vil få 
en direkte besked med salgsmaterialet. 
 
Fristen for at indgive et bud er onsdag den 10. februar 2022.    

Byparken 
Endelig er brugsretten til Skals Bypark kommet på plads med kommunen, så 
nu kan vi komme videre med at færdiggøre de overordnede ting i parken. 
Vi går straks i gang med at lave et afvandingssystem således, at den ene af 
stierne ikke længere oversvømmes. Dernæst gøres stien færdig mod vest, 
således at den kommer til at gå helt ud til markvejen ned til engen. 
I januar måned bliver dem som har tilmeldt sig arbejdsgruppen byparken ind-
kaldt til møde, så vi kan komme i gang med at beslutte, hvordan de øvrige 
elementer skal være, så som udkigspost, bålplads med amfi, borde og bæn-
ke i de forskellige områder med blomsterenge vi kunne ønske os. 

Hundeskoven 
Der har længe været et ønske om at få etableret en hundeskov. Borgerfore-
ningen har sammen med en lille arbejdsgruppen arbejdet med planerne, og 
vi er næsten på plads. Borgerforeningen har fået brugsretten af Viborg Kom-
mune til ca.12.000 m2 grund ud i Industriparken. 
Vi er lige ved at få skelgrænserne på plads. Vi har fået tilskud af Fonden for 
Sparekassen i Skals, og et tilskud fra Viborg Kommune ,så finansieringen af 
hegn og stier skulle være på plads. 

125 års fødselsdagsfest 
Skals Borgerforeningen har 125 års jubilæum i 2022, hvilket borgerforenin-
gen har tænkt sig at markere ved en stor fødselsdagsfest lørdag den 26. 
marts 2022 for foreningens medlemmer m.v. 

 
 

Skals Borgerforening takker Elo for det store engagement han har udvist for 
Skals, både før og gennem hans byrådsperiode, de seneste 4 år. Det er rig-
tig meget, der er blevet planlagt i de 4 år og flere ting er gennemført, mens 
flere projekter gennemføres over de næste par år. Borgerforeningen bekla-
ger meget, at vi har mistet vores lokale byrådskandidat, men håber Elo med 
sin viden og indsigt, fortsat som Skals-borger, vil være i stand til at indgå i 
arbejdsgrupper der via ”networking” får ting til at ske i Skals. 
Det bliver i den grad en spændende tid vi går i møde, idet de nye byråds-
medlemmer jo, for halvdelens vedkommende, er helt nye, og der samtidigt er 
sket store udskiftninger i de forskellige udvalg. Borgerforeningen er fuldt ud 
bevidst om at sikre et godt samarbejde med det kommunale system, såvel 
byrådet som de enkelte forvaltninger, og er allerede gået i gang med son-
dringen af, hvordan vi skal lægge den fremtidige strategi for at få bedst mulig 
indflydelse til gav for Skals og omegn.   

 

Boliger på Skalmagrunden 
Boligselskabet Sct. Jørgen forventes først i det nye år at indkalde de folk der 
har udvist interesse for udformningen af boligerne på Skalma-grunden til det 
første møde i denne arbejdsgruppe, som sikrer at Skals får sat sit præg på 
de boliger der opføres i den nye bydel. 

Bytorvet  
Planerne for renoveringen af torvet er kommet på plads. Efter det har været 
omkring kommunens arkitekter er det blevet lidt mere omfattende end vore 
første planer omkring projektet, men vi syntes også at det kommer til at se 
rigtigt godt ud. Prisen er også blevet væsentlig større både på grund af bedre 
forhold, men også på grund af stigende materialepriser. Men det ser dog ud 
til at vi kan få finansieringen på plads.  
Det tegner til, at vi får et rigtig flot og brugbart torv efter denne renovering. 

Årets generalforsamling  
Årets generalforsamling afholdes onsdag den 23. februar 2022 kl. 18.30 i 
Skals Idrætscenter. Sæt kryds i kalenderen, dagsorden kommer i næste nr. 
af Skals på Toppen. Hvis du selv eller du kender nogen, som kunne tænke 
sig at gøre en indsats i bestyrelsen, så sig til. Vi har brug for det.  

Skals erhvervsudvalg 
Skals Erhvervsudvalg er igen tilbage i regí af Skals Borgerforening efter knap 
40 års opdeling fra det tidligere Skals Borger- og Håndværkerforening med 
fælles vedtægter og administration. 


