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Støt vore sponsorer – de støtter os!

Statusinfo – 5 store sager - Initiativgruppen informerer:  
Tålmodighed må man have….., men så lykkes tingene nok også.   
 
Skalmagrunden: Lokalplanlægningen, der er grundlaget for at noget kan 
ske, er nu startet op og forventes afsluttet hen på efteråret. Skals, repræsen-
teret ved Initiativgruppen, deltog sammen med ejerne, Boligselskabet og by-
planarkitekter i det første møde med Planafdelingen på rådhuset. Der plan-
lægges med, at Skalmagrunden fremover kun skal bruges til boliger. De før-
ste almene boliger bygget af Boligselskabet Sct. Jørgen forventes påbegyndt 
omkring årsskiftet 20/21. 
Seniorbofællesskaber: Noget af det første der forventes bygget på Skal-
magrunden kunne være et seniorbofællesskab, som vi jo afholdt møde med 
100 Skalsborgere om i starten af januar. Vi forventer at kunne invitere til 
det næste møde omkring 1/4. Her vil interesserede borgere blive præ-
senteret for mulige boligløsninger, som kunne bygges som et bofælles-
skab i Skalmaparken.  
Plejeboliger / Tryghedsboliger: Ældreudvalget i Viborg Kommune er nu 
gået i gang med at drøfte Kildedalscentrets fremtid. 30 nye plejeboliger - for-
håbentlig i en tryghedsboligløsning skal etableres i Skals – der arbejdes nu 
kun med to løsningsmuligheder: en udbygning evt. i to etager på den eksiste-
rende grund eller et nybyggeri et andet sted – forhåbentlig i Skalmaparken? 
Udvalget skal på studietur i marts for bl.a. for at bese alternative plejebolig-
løsninger – herefter vil der i løbet af foråret  kunne komme en tilkendegivelse 
i forhold til fremtiden for Kildedalscentret.  
Kommuneplantillæg med udviklingsplan for Skals: Med afsæt i borger-
mødernes tilkendegivelse om, hvordan vi i Skals forestiller os udviklingen i 
byen, arbejder Planafdelingen på Rådhuset nu med at færdiggøre forslaget til 
et Kommuneplantillæg, der kan forelægges Byrådet til godkendelse i løbet af 
foråret. Initiativgruppen har været tæt inde omkring processen og har haft 
flere møder med Planafdelingen. Oplægget læner sig fint op ad de mange 
udsagn fra borgerne. 
Renseanlæg i Skals: Udledningspunkterne er nu med sikkerhed flyttet væk 
fra inderfjorden og mindst til punkter vest for Lynderup Hage – evt. nord for 
dæmningen. Placeringen af selve renseanlægget er fortsat uafklaret, men det 
må forventes, at placeringen følger med udledningspunktet og dermed place-
res i skærmede områder på afstand af bebyggelser og byer. Forvaltningen er 
pålagt at fremkomme med en samlet løsning på et af de næste møder i Klima
- og Miljøudvalget – formodentlig i marts?    
 
 
 
 

Seniorbofællesskab i Skals 
Næste orienteringsmøde  

afholdes i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen. 
Sidst i marts eller først i april.       

 Dato og sted udmeldes snarest muligt       

 

 
 

Ny hjemmeside 
I forbindelse med udviklingsprojektet med borgerinddragelse i Skals, 
stod en ny hjemmeside højt på ønskesedlen. Og nu er den her snart. 
Den nye hjemmeside kommer til at ligge på samme adresse som den 
gamle  - www.skalsby.dk. Den er 
online i uge 10.  
 
Hjemmesiden indeholder blandt 
andet en ny kalenderfunktion, så 
man hele tiden kan følge med i, 
hvad der sker i byen, ligesom der 
kommer flere nyheder.  
 
Følg også med på Skalsby på 
Facebook - @skalsby.  
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BYRÅDSNYT FEBRUAR 2020 – Elo Nielsen   Tlf. 30254975 
Mail: enie@viborg.dk 
 
To sager fylder lige nu meget i mit politikerhoved….. 
 
Den kommunale økonomi – og de nye muligheder, der er dukket 
op. 
Med Kommuneaftalen og efterfølgende med Finanslovsaftalen er der 
sammen med prioriterede kommunale penge til daginstitutionerne til-
vejebragt mulighed for at ansætte væsentlig flere voksne i børnehaver 
og vuggestuer. 
 
Det forventes, at der hurtigt kan ansættes op mod 50 nye pædagoger, 
pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter i kommunens 
institutioner – Det er super godt, at de ekstra midler bruges på flere 
hænder på stuerne. Og det slutter formodentlig ikke her – det forven-
tes, at der også på næste års finanslove igen afsættes penge til at nå 
målet: Minimumsnormeringer i vores børnehaver og vuggestuer. Dette 
er SF-hjerteblod – en god SF-sag/sejr. 
 
Borgerinddragelse 
Der har gennem det seneste år været for mange eksempler på, at bor-
gerne ikke oplever sig hørt og taget alvorligt. Særligt i forbindelse med 
forskellige planlægningssager – Vindmøller, Biogasanlæg, Lokalplan-
lægning i byen mv. 
 
Mange borgere har en oplevelse af, at beslutningerne er truffet og at 
høringsprocesserne ikke afspejler et reelt ønske om at lytte og inddra-
ge. Det er vigtigt at anerkende den politiske udfordring, der jo altid be-
står i at skulle prioritere. Dette sammenholdt med det faktum at vi som 
politikere ”mener noget” og vil kæmpe for ”noget”. 
 
Jeg mener, at vi skal lytte til borgerne, afstemme egne holdninger og 
på den baggrund prioritere indenfor de givne muligheder incl. økono-
mien. Men vi skal som kommune blive bedre til at inddrage borgerne, 
og derfor vil SF i løbet af foråret fremsætte et beslutningsforslag om, 
at øge borgernes muligheder for at få indflydelse tidligere i processer-
ne, og mulighed for at indgå i flere reelle dialoger med det politiske 
niveau. 
 

Det er med stor beklagelse, at Skals Borgerforenings formand gen-
nem mange år Lars Åge Møller, valgte ikke at genopstille på netop 
afholdte generalforsamling. 
 
Lars har gjort et meget stort arbejde for byen.  
Vi håber på, at Lars med tiden, igen får tid til 
nogle af de mange frivillige opgaver, som han 
gennem mange år, suverænt har løst for for-
eningen. Tak Lars 
 
Nu nærmere foråret sig, og Skals grønne 
Pedeller er ved at være klar til de mange kom-
mende opgaver. 
 
Har du også lyst til at være med om du er kvinde eller mand, så er der 
små som store opgaver, der skal løses. Vi mangler dig. 
 

25% arbejde og 75% hyggeligt samvær.  
 

Skals grønne Pedeller´s formål er at varetage opgaver, der medvir-
ker til byens forskønnelse, som ikke naturligt hører under kommunes 
ansvarsområde. 
 
Alle ”medlemmer” bestemmer selv suverænt, hvilke opgaver man øn-
sker, at påtage sig. 
 
Vil du også understøtte tiltag som giver trivsel og godt sammenhold i 
byen, så ring til Jens-Jørgen Sørensen   Tlf. 4057 4777 og få mere 
information.  
Vi holder opstartsmøde for den kommende sæson medio marts. 

 
Hvem er ”de grønne mænd” og hvad 
laver de egentlig? 
 
Kom til torve caféen den 28 marts kl. 
11.00 og hør meget mere. 
 
Din Borgerforening 

 


