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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!

Nyt fra Initiativgruppen for Skals 
 
På trods af Coronapandemi fortsætter arbejdet med at udvikle Skals 
by. Initiativgruppen mødtes virtuelt torsdag aften d. 30. april – og der 
var igen spændende emner på dagsordenen. Her er et par overskrif-
ter: 
 

 Udviklingsplanen for Skals er sendt i høring på Viborg kom-
munes hjemmeside. Find link på skalsby.dk. 

 Udviklingen af Skalmagrunden fortsætter. 1. etape er tæt på 
at være klar til at sætte i gang.  

 Placeringen af plejeboliger er endnu ikke fastlagt. Der er lige 
nu 2 scenarier. Nuværende placering eller formentlig på 
Skalmagrunden. 

 Der arbejdes videre med at skabe et seniorboligfællesskab 
på Skalmagrunden.  

 Ingen endelig afgørelse vedrørende ny placering af rens-
ningsanlæg.  

 Den ny bypark er også på vej til at blive realiseret.  
 Torvegruppen arbejder videre med udviklingen af Skals 

Torv.  
 
Der er kort sagt gang i rigtig mange initiativer. Og dem kan  
du løbende læse mere om på vores hjemmeside  
www.skalsby.dk. 
 
 

 

 
 
 

Formanden har ordet 
  
Jeg håber, I har taget godt imod denne kuvert fra Skals Borgerfore-
ning, i brevet er der en opfordring til at alle nuværende medlemmer 
forlænger deres medlemskab, men også en opfordring til alle andre 
som ikke er medlem til at melde sig ind i foreningen. 
 
Der har været mange tiltag de sidste par år, og det fortsætter i inde-
værende år, læs herom på de næste sider. Alle disse tiltag kan ikke 
gennemføres uden omkostninger, så derfor er det vigtigt du er med-
lem af Skals Borgerforening. 

Med venlig hilsen 
Heine Glerup Sørensen 
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BYRÅDSNYT MAJ 2020 – Elo Nielsen        Tlf. 30254975  
Mail: enie@viborg.dk 
 
Byrådsarbejdet i en Coronatid…… og lidt fremadrettede tanker. 
 
Alt er lukket ned. 
Som bekendt er alt lukket ned i disse måneder – alle offentligt ansatte har 
været hjemsendt undtaget selvfølgelig nødvendige tilsyns-, behandlings- og 
plejeopgaver. En stor del af personalet omskoles desuden til at kunne klare 
andre opgaver i ”systemet”, der er pressede på fysisk plads og omsorgsop-
gaver i såvel plejesektoren, på bosteder, i institutioner og i skoler. Dog læg-
ges der pt. planer for en genåbning af rådhuset og den lidt bredere opgave-
løsning her. 
 
Byrådet er flere gange ugentlig blevet orienteret om udviklingen i de kommu-
nale opgaver – som styres af en nedsat administrativ krisestab med Borgme-
steren for bordenden. Viborg Kommune læner sig i alle beslutninger op ad 
Sundhedsstyrelsens og andre myndigheders anvisninger. 
 
Ellers har al ”ikke påkrævet” politisk aktivitet været aflyst. Forsamlingsforbud-
det for samlinger over 10 personer er naturligvis respekteret. Byrådsmøder 
og udvalgsmøder har været afholdt digitalt – en løsning, der kan bruges som 
en nødløsning, men som ikke dur på den lange bane. Man kan træffe beslut-
ninger, men kan kun vanskeligt diskutere og komme ligeså dybt ned i sager-
ne, som vi plejer at kunne. Derfor er det godt, at de politiske udvalg genopta-
ger arbejdet fysisk her i disse uger – Økonomiudvalget 6/5, Byrådet 12/5 og 
de øvrige udvalg følger trop. Den nye praksis fordrer naturligvis, som overalt i 
samfundet, OMTANKE I MØDET MELLEM MENNESKER. Jeg glæder mig. 
 
Skals 
Ellers kører arbejdet omkring Skals videre – som det er beskrevet andet sted 
i bladet. Desuden er planlægningsarbejdet omkring Skole/Børnehus nu påbe-
gyndt. Det vil vi snart kunne høre mere om. 
 
Budget 2020 
Arbejdet påbegyndes for alvor nu – en ny udligningsreform er aftalt i Folketin-
get og en aftale omkring Kommunernes økonomi forhandles nu. 
 
Jeg og SF har i de kommende forhandlinger fokus på Velfærden: ”på vej mod 
Minimumsnormeringer i daginstitutionerne”, ”skolestruktur i respekt for livet 
på landet” og socialt udsatte. Desuden skal vi have fokus på: 
Udvikling i Landdistrikterne generelt og Borgerinddragelse – samt naturligvis 
den grønne omstilling  

Torvecafeen 
 

Som alt andet lukkede Torvecafeen brat efter statsminister Mette Fre-
deriksens første pressemøde i marts. Mange gode folk havde sagt ja 
til at fortælle om spændende emner i foråret og forsommeren, og vi 
håber, at I er villige til at stille op, når vi igen kan mødes hver anden 
lørdag i cafeen. 
 
Lige nu må vi fortsat kun mødes ti personer, men når vi i næste fase 
af genåbningen af landet sandsynligvis må forsamles flere end ti, kan 
vi måske begynde med at få en kop kaffe sammen udenfor på torvet. 
Oplæg og sidde tæt indenfor venter vi med. 
 
 

På forhåbentlig snarligt gensyn  

Cafesøstrene 

Sankt Hans 

Bestyrelsen har besluttet, at vi venter med at aflyse Sct. Hans arran-
gementet på Højskolebakken den 23.06.20 indtil vi har nærmere 
info og retningslinjer herfor.  

Der vil blive annonceret hos Spar Købmanden, Skals Bageri, Torve-
huset, på vores hjemmeside og vores Facebook-side samt opslag i 
pylonerne ved indfaldsvejene. 

 

 

Leif Gade har afløst Lars Møller i arbejds-
gruppen omkring projekt Skals Å og Kølsen 
Enge, hvor også Claus Hansen i forvejen 
repræsenterer Skals. For mere information 
se www.skalsby.dk. 


