Möte med kommunen 2010 03 01
Deltagare
Bengt Borgelin (M), Niklas Sjöberg (M)
Peter Falk, Cecilia Thorén- Bonander och Ute Olsson.
Mötet inleddes med att Niklas Sjöberg hälsade oss välkomna. Han angav deras vilja
att lyssna in vad byalaget har för önskan och behov och redogjorde för några
ärenden som berör Skivarp som t ex Ågårdens renovering, förhandlingar med
vägverket och ombyggnaden av Mölleskolan. Han nämnde också att man efter
färdigställning av Citytunneln i Malmö kommer att bygga ut pendeltrafiken, hur och i
vilken omfattning är inte riktigt klart ännu. Kommunens avsikt är också att finna en
större partner för att bygga cirka 100 hus på Ramsboområdet. Ambitionen är också
att kunna detaljplanera området vid gamla stationsområdet och vill bjuda in byalaget
till samarbete kring detaljplan. Niklas Sjöberg tog upp att man från kommunens sida
planerar en utbyggnad av trygghetsboende med början i Skurup, sedan i Rydsgård,
Skivarp och Abbekås.
Peter medgav att det genom de bättre trafikförhållandena naturligtvis finns en fördel
med att bo i Rydsgård och att Abbekås är attraktivt med läget vid kusten. Peter
uppmanade kommunen att finna mervärden som kan öka incitamentet för att flytta till
Skivarp. Vad kan utmärka Skivarp som ett bättre val? Han framförde uppfattningen
att Skivarpsborna inte skulle uppskatta 100-tals nya ”likadana” hus på ett enda ställe
utan att man hellre ser olika hustyper med individuellt utseende. Han tog upp idén
om en ”ekoby” eller byggnation med ekologiska förtecken. Många byggföretag
profilerar sig just med detta.
Cecilia tog upp problemen med kommunikationen mellan tätorterna och Niklas
uppgav då att man planerar utöka pendeltrafik mellan Skurup och Abbekås med
avgång varje halvtimme.
Peter tog sedan upp den dåliga marknadsföringen av Mölleskolan. Niklas försvarade
kommunens avvaktande hållning med att man inte vill göra något innan skolan är
färdig. Sedan har man för avsikt att lansera Mölleskolan som är bland de 15 bästa i
Skåne. Detaljplanering ska ske tillsammans med byalaget.
Cecilia tog upp sin idé om en promenad- och kulturstig genom byn och förklarade
dess tänkta förlopp. Niklas var mycket positiv till detta och föreslog ett leaderprojekt
som Cecilia kan tänka sig att utföra.

Niklas tog upp byns ”skamfläck” – sockerbruket och att man kunde tänka sig at
använda området för en fjärrvärmeanläggning. Kommunen har försökt finna
intressenter som vill driva verksamhet där men utan resultat. Peter ställde frågan hur
man ser på möjligheten med etablering av lokaler för småföretagare inom området,
Niklas svarade att man mycket väl kan tänka sig detta men inget konkret framkom.
Bengt Borgelin tog upp frågan om eventuell ungdomsverksamhet. Peter lägger fram
byalagets plan med ”Ungdom Skivarp” där Johan Drevås och Evelynn Ekblad ska
vara de drivande krafterna.
Peter tog vidare upp vårt viktigaste mål i byalaget – rekrytering av nya medlemmar,
och redovisade sedan byalagets verksamhetsberättelse för 2009.
Peter berättade om Cecilias uppgift att förse nyinflyttade med information om orten
och byalaget och Niklas uppgav då att man från kommunens sida gärna hänger med
på ”välkomstpaketet”.
Vidare förslag från Byalaget presenterades såsom eventuell torghandel på
lördagarna under sommarmånaderna samt bussresor för Byalagets medlemmar.
Sedan berättade Peter om Brandstationen där Byalaget tagit mycket egna initiativ
med bland annat nyinköpta värmepumpar och den absoluta nödvändigheten av
renovering av portarna så fort som möjligt. Niklas förklarade att man tagit upp detta i
2011 års budget men att man möjligen skulle kunna tidiglägga inbyggnaden av
portarna tidigare, eventuellt kan man kunna tänka sig att även förvärva
värmepumparna. För ombyggnaden kunde man tänka sig att anlita lokal
byggnadsfirma alternativt undersöka möjligheterna med entreprenören som arbetar
med Mölleskolan.
Självmant tog Niklas upp problemet med toaletterna, att man inte kan tänka sig att ta
hand om städningen med tanke på kostnaderna men att man fortfarande vill
undersöka möjligheten att lösa det. Peter påpekade att byalaget i och med ett
öppethållande av toaletten inte vill ta ansvar för eventuell skadegörelse och slitage.
På frågan om förslaget av förskottering av finansiering av vägprojekt för Skivarp
hänvisade Niklas till kommunfullmäktiges nästa möte på onsdag.
Cecilia återkom till frågan om seniorboende. Niklas uppgav att man i första hand har
planer på att göra om lägenheterna vid dagcentralen till äldreboende varpå Cecilia
gav förslag på att använda det befintliga köket - som i nuläget endast används 1-2
gånger i veckan av personalen vid dagbarnvården – även för det planerade
äldreboende. Förslaget togs positivt emot.

Bengt återkom ännu en gång till ungdomsverksamhet. Niklas underströk viktigheten
av att ta hand om ungdomarna på ett vettigt sätt och la fram visionen om en
idrottshall. Peter framförde idén om allaktivitetsplaner och tennisbanor som självklart
inte ersätter behovet av en idrottshall men genom att vara mycket billigare snabbare
kan komma till stånd. Bengt kom med idén om en beachvolleyplan och boulebana.
Niklas hänvisade då till möjligheterna i anslutning till den nya planeringen vid skolan
där man skulle kunna tänka sig liknande möjligheter.
Cecilia framförde att Ågårdens lokaler kan användas bl.a. till teaterverksamhet för
ungdomar då inte alla ungdomar är idrottsintresserade.
Peter presenterade sedan ”Vision Skivarp” för de till synes mycket intresserade
herrarna från kommunen.
Slutligen förklarade Niklas att man från kommunens håll är överens om att vägnätet i
Skivarp måste förbättras och anpassas till de andra orterna i kommunen såsom
Rydsgård och Abbekås.
Efter 1 timme och 40 minuter tog mötet slut med löftet om en snar kontakt med
Byalaget.
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