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Støt vore sponsorer – de støtter os!
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Byrådsarbejdet er lige nu Budgetarbejde……  
Samfundet åbner igen…. 
Så småt er det politiske arbejde i gang igen med fysiske møder og 
drøftelser – dog med omtanke og afstand. 
  
Budgetforhandlingerne 2021-24 står lige foran os – og fylder fuld-
stændig den politiske dagligdag 2020  
Der er en positiv stemning omkring budgetprocessen i år. Kommune-
aftalen med regeringen har været givende og støtter op om satsninger 
på daginstitutioner, skole- og ældreområdet. Også den nye udlignings-
reform, der fordeler penge mellem kommunerne har betydet ca. 65 
mio. mere til Viborg. Den anden vej trækker det, at befolkningstallet og 
dermed skatteindtægterne falder lidt i Viborg Kommune – dette bety-
der ca. 30 mio. færre kroner til disposition.  
  
Men der er noget at arbejde med – vi står ikke som andre kommuner 
med behovet for at finde store besparelser på vores velfærdsområder. 
Ja faktisk er der jo partier i Byrådet, der mener, at der er råd til skatte-
lettelser (det er ikke mig/os). Vi – og flere andre – vil jo hellere bruge 
pengene på lidt udsultede områder som f.eks. socialområdet med 
handicap og psykiatri – og vi skal sikre en ordentlig og værdig be-
handling af vores gamle  
Desuden skal vi sikre penge til udviklingen af landdistrikterne og 
”grønne” penge til investering i miljøet og klimaområdet. F.eks ønsker 
vi bedre forhold for livet i Hjarbæk Fjord, en energirigt kommunal bil-
park osv. 

TORVECAFEEN ÅBNER lørdag d. 29/8.  
Efter en lang pause vover vi at starte Torvecafeen op igen. Vi håber, at det 
ved fælles fornuftig adfærd kan lade sig gøre. 
Dvs.: 

Vi holder afstand inde i cafeen. 
Vi bruger håndsprit og hoster i ærmet. 
Café Søstrene dækker op, serverer og rydder af. 
Overtøj hænges på stoleryggen. 
  

På gensyn! 
Café Søstrene 

 

 
 
 

Formanden har ordet 
 
Her i sensommeren, hvor vi forhåbentlig kan fortsætte den gradvise 
“genåbning af Skals” vil vi se, at der trods nedlukning har været arbej-
det på højtryk med de projekter der står for i Skals. 
Det store og spændende projekt med Skals Naturpark er nu klar til 
opstart, og forventes at stå færdigt med fase I, allerede inden nytår, 
ligesom “face-liftet” af vores torv forhåbentlig også kommer i gang i 
indeværende år. Altsammen båret af et stort engagement i de arbejds-
grupper, der arbejder for byen. 
Endeligt er de sidste brikker i projekt Skals Skole og Børnehus nu fal-
det på plads, så vi fra næste forår kan følge dette, til dato største, 
kommunale byggeprojekt i Skals. Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak 
til Skals for opbakningen, eftersom vores medlemstal i borgerforenin-
gen i år er steget med 50%, vi har dog altid plads til flere. 
 

Med venlig hilsen 
Heine Glerup Sørensen 
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Ny ”Velkommen til Skals” folder 
  
SKALS - smuk natur i hjertet af Jylland - og 
SÅ meget mere. 
  
Sidste års Borgermøder var startskuddet til 
frembringelse af en folder om Skals og nærme-
ste omegn. 
  
En arbejdsgruppe satte sig for at lave en præ-
sentation af Skals for at skabe opmærksomhed 
om og sætte spotlys på lokalsamfundet Skals. 
  
Vi har forsøgt at give en god beskrivelse af by-
en og har fremhævet det, som vi finder velfun-
gerende og attraktivt ved Skals og omegn. 
  
Folderen vil blive husstandsomdelt, så alle 
Skalsborgere kan se, hvilket fantastisk sted, vi 
bor og være med til at udbrede kendskabet til 
det. Vi har det godt med hinanden i Skals, men 

det kunne måske være sundt og godt at få nyt blod til byen, så derfor 
skal en del af de trykte foldere ud at ”arbejde i marken”.  
 
Dvs. ud til Ejendomsmæglere, på Borgerservice i Viborg, på bibliote-
ker i kommunen osv. – ud og skabe opmærksomhed om Skals. 
 
Endelig kan folderen bruges som en del af en velkomstpakke til tilflyt-
tere. Skalsfolderen ligger også på hjemmesiden. 
  
Vi håber, at den kan være med til at udbrede kendskabet til vores ”lille 
perle”.  
  
Udtaler Anne B. Pedersen, udover hende består arbejdsgruppen af 
Mette Gade og Sidse Gade, sidstnævnte har i høj grad har stået for 
flot opsætning.  

 
Det er et flot materiale, som vi nu kan præsentere for alle nye tilflytte-
re. Stor tak for det fantastiske arbejde I har lagt i projektet! 

Skals Borgerforening 

Spar købmanden i Skals har gjort det igen! 
 

 

Pia og Ib er i sandhed ”en af de lokale”, de har sponsoreret 40.000 kr.  
til fordeling mellem 6 foreninger og klubber i Skals området.  

  
Ib udtaler - ”I SPAR Skals støtter vi op om de lokale – så da vi via 
Købmandsforeningen KFI fik mulighed for at ansøge om uddeling til 
”Lokale sponsorater” greb vi den mulighed og søgte om penge til 
Skals Borgerforening – og blev med stor glæde dem bevilliget. 
  
Mange foreninger og sportsklubber landet over er blevet hårdt ramt på 
økonomien, som følge af nedlukning af samfundet i forbindelse med 
corona-krisen. 
  
Nogle har mistet kontingenter eller sponsorer. Vi vil derfor gerne være 
med til at gøre en forskel her i Skals og omegn i takt med at forenings-
livet igen åbner op og leve op til SPAR kædes egen vision ”Vi er stær-
ke sammen”. Vi håber pengene kan være med til at gøre en forskel. 
Sponsoratet på de kr. 40.000,- har vi i samarbejde med Skals Borger-
forening fordelt ud så de dækker bedst muligt.” 

Vi er i Skals Borgerforening utrolig stolte over Pia og Ib’s engagement 
i byen. 

TAK 


