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 SKALS – info fra Initiativgruppen – februar 2021  
Ja - lidt en gentagelse fra sidste melding i november – og så allige-
vel…… 
 
TORVET, BYPARKEN og SKALMAGRUNDEN….. 
Ja de positive toner fra sidst gælder stadig – men ”NU” er ikke altid ”lige 
nu” – dels driller Coronaen også det lokale arbejde – men optimismen mht. 
tidsplanen var nok for stor sidste gang vi skrev. Viborg Kommune vil nemlig 
blande sig mere end forventet i planlægningen af Torveprojektet – og forbe-
redelsesarbejdet sammen med kommunen pågår i disse måneder. Men må-
let er det samme – og Torvet kommer til at indeholde de ting, der tidligere er 
beskrevet. Mht. Byparken venter vi blot på, at forsamlingsrestriktionerne 
lempes, så en ny arbejdsgruppe kan mødes – og påbegynde arbejdet med 
møblering og beplantning i parken. Arbejdet med Skalmagrunden kører. 
Lokalplanarbejdet er i gang, aftalerne ved at være på plads (forventes klar 
1/3) og når vi kan mødes igen, forventes afholdt Borgermøde omkring dispo-
neringen af grunden og mulighederne for boligdelen bl.a. seniorboligprojek-
tet. Der er flere interessenter på banen – og situationen synes meget loven-
de. Der er stadig et stykke politisk arbejde at klare omkring plejeboligerne, 
men der er snart Budgetlægning – og denne gang midt i en valgkamp – så 
mon ikke vi kan lande en god løsning omkring plejeboliger i Skals? 
 
/ Koordinationsgruppen - Elo 

Skals i finalen 
Som nævnt er der trods visse udfordringer stadig gang i flere arbejdsgrupper, 
tænk også lige på distributions-gruppen som står for omdelingen af “Skals På 
Toppen” ligesom vi jo også snart modtager årets første udgave af Fjordklyn-
gemagasinet. Christian Skriver Jørgensen fra kommunikationsgruppen har 
stået i spidsen for udarbejdelsen af en ansøgning om Region Midtjyllands 
Landsbypris 2021. Skals er kommet i finalen og den foregår mandag den 8. 
marts 2021, her er hovedpræmien kr. 150.000,- til den by der vinder prisen. 
Skals er med i opløbet sammen med Ebdrup - Syddjurs Kommune, Hald - 
Skive Kommune, Herskind/Skivholm - Skanderborg Kommune, Lindved - He-
densted Kommune, Serup/Lemming - Silkeborg Kommune. 
Afgørelsen finder sted på et møde i Regionen den 26. maj 2021, men vi har 
allerede vundet følgende: 
- at vi bliver tilbudt et lærings- og udviklingsforløb - Hvad det præcist indebæ-
rer hører vi mere om fra Regionen senere. 
- at vi får muligheden for at få lavet en kort video til præsentation af Skals 
- + selvfølgelig æren om omtalen af Skals ved det at være nomineret 
Så mangler vi bare lige de kr. 150.000,- så er Skals HELT På Toppen.  

 

 
 

FORMANDEN HAR ORDET 
Da vi i sidste nummer af Skals På Toppen gik ind i december, var det med 
visheden om at 2021 ville betyde, at vi for alvor “skulle i arbejdstøjet” i for-

hold til realisering af de forslag og ideer som arbejdsgrupperne havde frem-
lagt. Nu er vi kommet ind i marts og tingene rykker ikke helt frem i det tempo 
vi havde håbet på. Ligesom vi har måttet udsætte borgerforeningens gene-
ralforsamling på ubestemt tid og her på kanten til 2. år med corona i landet 
kan vi bare afvente. Heldigvis har vi fortsat gang i flere af arbejdsgrupperne 
bl.a i forhold til søgning af fonde m.m., arbejdet omkring rensningsanlægget 
samt Skals Grønne Pedeller der jo allerede har været i gang med oprydnin-

gen flere steder i byen. I den forbindelse kan jeg også nævne at Skals er 
tilmeldt den nationale affaldsindsamling, som jo foregår søndag den 18. april 

- nærmere info afstemt efter retningslinjerne følger. “Tilbage til fremtiden”, 
hvor vejret og forsamlingsreglerne nok snart tillader at en arbejdsgruppe, 
udendørs, kan komme i gang med indretning af byparken ligesom Viborg 

Kommune sikkert også snart er klar til udendørs dialogmøder omkring reno-
veringen af torvet, hvor de jo har “projektleder-kasketten” på. 

Med venlig hilsen 
Heine Glerup Sørensen 
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BYRÅDSNYT FEBRUAR 2021 – Elo Nielsen        Tlf. 30254975  
Mail: enie@viborg.dk 
Byrådsarbejde i en coronatid, Kommunalvalg november 2021, Service-
aftale på ældreområdet.  
 
2020 har været et mærkeligt år – også i forhold til byrådsarbejdet. Politik 
handler om at træffe beslutninger i demokratiske processer, ja i mødet mel-
lem mennesker. Indflydelse handler om tillid og respekt, der kun kan skabes 
gennem gode relationer. Det handler om af mødes og tale sammen. Men 
møder har som bekendt dårlige vilkår i en coronatid, og derfor har 
”politikerhåndværket” svære vilkår. Det er nemlig ikke det samme kun at se 
sine udvalgskolleger i et lille billede på en skærm og kun at kunne tale til dis-
se små billeder hjemme fra kontorstolen – og kun på afstand. 
Jeg savner de fysiske møder med politiske kolleger og med borgerne. Kvali-
teten af det politiske arbejde bliver dårligere, når vi ikke kan mødes. Der kan 
godt træffes beslutninger, men den grundlæggende politiske samtale mang-
ler. I øvrigt har de kommunale medarbejdere indtil nu klaret de udfordringer, 
som coronasituationen stiller fantastisk flot. Alle har været klar og udført ar-
bejde, hvor der har været behov – også ofte udenfor egne normale arbejds-
områder. 
 
Men de demokratiske processer kører videre – og 16. november er der 
VALG TIL BYRÅDET. Og jeg vil igen være at finde på stemmesedlen. 
Jeg har besluttet at gå efter en periode mere og jeg er af SF´s medlemmer 
valgt som mit partis spidskandidat. Men jeg vil selvfølgelig også gerne påtage 
mig opgaven som Skalsområdets kandidat – ”Den lokale stemme” på rådhu-
set i Viborg. For et lokalsamfund har en lokalt valgt byrådspolitiker stor betyd-
ning – Jeg håber derfor på en lige så flot opbakning fra lokalområdet, som jeg 
fik i 2017. 
 
Viborg Kommune er sammen med 6 andre kommuner udpeget til at ud-
fordre velfærdsområderne – Skoleområdet, Dagtilbudsområdet og Ældre-
området. Disse kommuner har indgået en aftale med Regeringen om at finde 
nye og bedre veje indenfor et af områderne. Viborg Kommune har sagt ja til 
at udfordre Ældreområdet og gøre erfaringer i en periode på 4 år. En stor del 
af de gældende love og regler sættes ud af kraft og kommunerne får friere 
hænder til at løse sine opgaver. 
 
Lige nu er processen under forberedelse. Temaer, der skal arbejdes med 
kunne f.eks. være: Større frihed til medarbejderne og mindre dokumentati-
onskrav, Mere skræddersyede løsninger for den enkelte ældre, udvidet sam-
arbejde med pårørende, alternative plejeboligløsninger afprøves – og sikkert 
meget mere.  
Spændende opgaver venter i den kommende byrådsperiode. 

Vand og is på stien i Skals Bypark 
 

Siden etableringen af fase I i Skals bypark, er Borger-
foreningen flere gange blevet gjort opmærksom på 
problemet med “udsivende grundvand” fra bakkerne 
og ud på stierne. Før jul resulterede det i at flere pas-
sager i stisystemet var generet af vand, mens proble-
met blev til en “is-bane” da frost- og vintervejret satte 
ind, særligt da stien også blev dækket af fint sne. Det 
er jo positivt at der er noget vand i området, men det 
bliver farligt at gå på stien, når vand og is ikke kun er i 
grøften. Vi er i dialog med kommunen om en løsning 
af problemet inden Borgerforeningen endeligt overta-
ger ansvaret for arealet. Det har været på tale, at man 
kunne terræn-regulere på syd-siden af stien neden-
for Vesterleds “frugt-lund”, så det udsivende grund-
vand kunne opsamles i et lille vandhul med et over-
løb, der blev ført under stien og ud i grøften, hvor vi 
godt kunne bruge lidt mere vand. De øvrige problemer 
med jord der skyller ind på stien forventes at blive løst 
når området på ny bliver dækket af græs, blomster-
eng og bevoksning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når nu vi er ved service-oplysninger har 
Borgerforeningen modtaget flere henvendel-
ser fra brugere af området ved minigolfba-
nen/by-legepladsen/udendørs fitness, hvor 
flere hundeluftere åbenbart “glemmer” at 
fjerne hundelort i græsset langs Himmer-
landsstien - Ærgerligt at få hundeluftere skal 
“skæmme” området for de mange. Der er 
vel næppe nogen der forventer at andre nok 
rydder op. 
 
 


