Presseinformation ”En aktiv midtby i Skals.

”En aktiv midtby” i Skals, - porten mod syd, til Fjordklyngen"
Nyt projekt på spændende 2514 m2 areal i Skals midtby.
Formand for Skals Borgerforening Lars Møller udtaler:
Efter næsten 2 års planlægning er vi tæt på at kunne tage ”første spadestik” i maj /
juni. Vi har nu gennem stor opbakning af Skals Gymnastik Forening, Viborg
kommune, lokale sponsere og ikke mindst Den Jyske Sparekasse i Skals, med tilsagn
om salg af grunden, til en yderst rimelig pris, samt økonomisk tilskud på kr. 100.000.
Projektet består af 4 sjove aktiviteter, alle tiltag der motiverer, inspirerer byens
borgere, turister, gæster på Himmerlands stien, børn, unge og voksne. Entusiaster,
motionister og alle os andre, der gerne vil ud og have vind i håret og bevæge sig.
By - legeplads.
Udendørs Cross Fitness
“Fun place track” bane til Segboard / Waveboard.
18 huls minigolf bane, med internationale mål.
Arealet ligger mellem det gamle godsbanehus og Skals Multihus i det tidligere
banemiljø nær centrum af Skals by er valgt som den perfekte placering. Det har længe
været mange Skals borgere og dermed Skals Borgerforenings, store ønske, at gøre
området attraktiv.
Et nyt tiltag der passer perfekt i Fjordklyngens overordnede strategi for turisme, med
bla. ny mountainbike rute, som det sidst nye projekt i klyngen.
Skals – egnen er et oplagt valg for vandrere / cykelferie og en perfekt oplevelse på
Himmerlands stien fra Viborg, Løgstrup, Hjarbæk, Skals ”En aktiv midtby” osv.

Her i området finder man som bekendt, noget af Danmarks smukkeste og mest
varierede natur, - dramatiske skrænter, frodige skove, fjordens friske pust, hvor
historien med Kildedalsstien til den gamle mergelgrav og skiltene på kanten af
ådalen i Ejstrup Muligheden for en familie oplevelse, der kan blive virkelighed, også
med et meget lavt budget, der er mange muligheder for overnatning eks.
Hjarbæk Fjord Camping
Natur - resteplads ved Skals Multihus.
Privat indkvartering. Højskolebakken 1 i Skals. B&B.
Skals kro. ”Herberg langs hærvejen.” haervejsherberger.dk
Cafe Posthuset. Bespisning og B&B
Shelter & parkfaciliteter ved Skringstrup. skringstrupforsamlingshus.dk
Skringstrup Kursuscenter, B&B - med 17 værelser. skringstrup.dk
Alle langs Himmerlands stien tæt på Skals, klar til at byde turister velkommen.
Der skal i samarbejde med Skals Gymnastik Forening og Danmarks Minigolf union
placeres, en 18 huls minigolf bane, med internationale mål således, der kan
afholdes hold turnerings kampe og stormesterturneringer/-stævner på banen.
En ny dybt seriøs sport, med tilsvarende 23 baner/klubber over hele landet.
Silkeborg, Roslev, Aalborg, Randers, Aarhus, og Grindsted som de nærmeste.
Skals Gymnastik Forening / Danmarks Minigolf Union vil stå for:
Anlæggelse af baner og betaler omkostningerne hertil.
Køb af køller og bolde.
Vedligeholdelse af baner.
Den daglige drift og ansvar herfor.
På samme areal i forlængelse af ovennævnte nærmest Multihuset, har et større antal
borgere, med byens dagplejere i spidsen, et stort ønske om etablering af en
professionel udført by - legeplads.
Legepladsens målgruppe er børn mellem 1-10 år, etableres i natur-materialer og
med let overskuelige legeredskaber, så det ikke bliver et oplagt ”ungdoms
mødested.”
Langs Himmerlands stien, skal der opføres spændende og udfordrende udendørs
Cross Fitness.
For at tilgodese den nærliggende juniorklub, - i Multihuset, har vi yderligere
påtænkt, at etablere et befæstet areal imellem minigolf og legeplads. Dette areal skal
kunne bruges til en ”fun place track” bane til Segboard / Waveboard for alders
gruppen 10 – 15 år. (Disse er som bekendt ulovlig, at anvende på offentlig vej.)
Det har for os i borgerforeningen været vigtigt, at disse 4 aktiviteter kan samles, til
et projekt, så der er plads til bord/bænke for et lille hvil, også påtænkt, at der færdes
mange mennesker på Himmerlands stien, altså en aktiv midtby.
Vi har i Skals Borger Forening et antal top motiverede frivillige, som er klar til at
give en hånd med projektet.
Vi har nu indhentet div. tilbud, lokale frivillige er klar og vi føler os godt ”klædt på”
til de kommende udfordringer.

Økonomi for projektet.
Første etape af projektet til i alt ca. 2.1 million er nu næsten på plads, vi mangler p.t.
ca. 35.000 kr. som vi håber, kommer ”i hus” meget snart ved ansøgning af fonde.
Anden etape mangler vi ca. 8 - 900 tusinde til hvor der også ansøges fonde og lokal
støtte til.
Skals Borger Forening ´s økonomiske midler er desværre meget begrænsede, det er
derfor vores store håb, at der er nogen ”derude” der kan se at dette er en god idé og
har nogle gode forslag, til aktiviteter der kan være med til at hele projektet bliver en
realitet hurtigst muligt.
Det vigtigste på nuværende tidspunkt er det, køb af grunden, der er alt afgørende for
at få de sidste ”brikker på plads,” som Lars Møller siger.
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