
inbjuder till traditionellt

Sommarmöte
Måndagen den 27 juli 2015

kl. 18.00 - 19.45
i Skillinge Teaters fryshus.

Mötet gästas av Diana Olsson som kommer att berätta om sitt
arbete som kommundirektör. Tillfälle till frågor kommer att ges.
Dessutom kommer det att ges tillfälle att rådfråga en expert på de

möjligheter som finns med den installerade fibertekniken.

Välkomna!

Informationsblad sommaren 2015

Kulturbäraren på Skillinge
Verksamheten i föreningen har bedrivits i begränsad omfattning men har bl.a.
på grund av tidsskäl avstannat. Avsikten var att samla in material för att
sammanställa en bok om Skillinge. Projektet har återförts till Lejet liksom
erhållna medel från Hamnkrogsfonden.

De ca 800 böcker som plockades undan i samband med stängningen av
biblioteket i Skillinge förvaltas av bokförlaget Ariton som skapat Bokoteket i
Skillinge. Avtal är tecknat mellan Lejet/Kulturbäraren och Ariton och böckerna
ingår i Bokotekets verksamhet i den tidigare banklokalen, Stora Nygatan 1.

Badbryggans Vänner
Inför årets säsong har badplatsen kompletterats med en anslagstavla, som
kommer att förses med en informativ plansch över de fåglar som kan upptäckas
i omgivningen.

Strandstädning
En liten flitig skara av personer gjorde en strålande städinsats den 10 maj och
kan känna sig nöjda med att Skillinge kan välkomna besökare och boende till
en strand fri från miljöskadligt skräp. Vi unnar flera denna känsla till
kommande städningar. Glädjande är att mängden insamlat skräp har minskat de
två senaste åren.

Österlen Lyser
Förhoppningarna att Skillinge skulle utses som Årets Ljusby 2014 förverkligades
och skapar givetvis stora förväntningar kring årets arrangemang, som kommer att
invigas i Skillinge – ett tillfälle att marknadsföra vårt omtyckta och aktiva fiskeläge.

Skillinge - ett engagerat samhälle

Många frivilliga lägger ner ett stort arbete för att boende på Skillinge skall

trivas. Men det finns utrymme för flera entusiaster och intresserade - både för

att bredda utbudet och för att utnyttja de aktiviteter som redan finns.

Besök www.skillinge.com och håll utkik efter information i affären, på Lejets

egen anslagstavla vid hamnen och andra anslag.

Skillinge Lejes styrelse önskar alla en fortsatt

Trevlig Sommar!



I konkurrens med alla andra aktiviteter på det fagra Österlen inbjuder Skillinge
Leje till sitt traditionella sommarmöte med viktig och intressant information
kring de frågor som Lejet arbetar med för en positiv utveckling av Skillinge till
glädje för oss alla.

Vid årsmötet den 1 april och det efterföljande konstituerande styrelsemötet den
12 april valdes följande föreningsfunktionärer för tiden fram till nästa årsmöte:

Styrelse:
Ordf. Bengt Sjödin Revisorer:
V. ordf. Malin Andersson Mona Karlsson
Kassör Annika Månsson Göran Hansson
Sekreterare Rolf Lantz Karin Svensson (suppleant)
Ledamot: Kerstin Berg Tom Ekström (suppleant)

Håkan Damm
Magnus Lindblom Valberedning:
Johan Mårtensson Ingemar Nilsson (sammankallande)
Ulf Mårtensson Sven Tidala

Suppleant: Eva Lindqvist Berit Åkesson
Stig Söderberg

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor eller förslag för ett ännu
bättre Skillinge, som vi har förmånen att bo och verka i – detta även om
paradiset känns ganska nära här.

Kontaktpersoner:
Bengt Sjödin, 0414-304 51, 0708-65 13 36, bengtsjodin2000@hotmail.com
eller Rolf Lantz, 0706-91 44 96, rolf.lantz2@gmail.com

Översikts- och detaljplaner
Kommunen tvingades att under våren upprepa utställningen av det senaste
förslaget till översiktsplan för kommunen. Den mest påtagliga ändringen i
förhållande till den förra versionen är för Skillinges del att den föreslagna
genomfarten längs Borrbyvägen har tagits bort. Detta efter ett yttrande från Lejet
att den föreslagna genomfarten skulle innebära en utarmning av pulsen genom
samhället. Lejet har dessutom uttryckt en tydlig tveksamhet kring kommunens
uttalade prioritering av en ny infartsväg till hamnen och har påpekat att det finns
mera angelägna insatser för en utveckling av samhället och att den nya vägen
benämns genomfart, vilket skapar oro.
Inga insatser som kan kopplas till att den i nov. 2013 fastställda detaljplanen för
hamnen har kunnat noteras inom området.

Vision Skillinge 2025
Styrelsen har beslutat att den vision som sjösattes i juli 2013 skall vara ett aktivt
dokument och av denna anledning bör aktualiseras utifrån nya förutsättningar.
En arbetsgrupp med representanter ur Lejets och Företagarföreningens
respektive styrelser kommer att starta detta arbete efter sommaren.

Hamnen
De flesta skillingebor anser att hamnen är samhällets själ och ger samhället dess
omtyckta karaktär. Därför kommer Lejet att arbeta för en konstruktiv dialog med
den nytillträdde hamnchefen Olof Lindh i syfte att lyfta hamnens kvalitet och
anseende.

Skolan
Lejet vidhåller sin uppfattning att byskolorna är av avgörande betydelse för en
attraktiv och levande landsbygd. Stiftelsen Skillinge Fria Skola arbetar
fortfarande för att åtminstone rädda kvar förskolan i Skillinge samtidigt som
kommunen separat uppvaktats av intressenter för ett köp av själva
skolbyggnaden.

Fibernät
Genom Lejets initiativ var Skillinge först ut i kommunens fiberutbyggnad som
startade den 16 juni förra året med kommunalrådet Anders Johnsson vid
grävmaskinens spakar. Under sommaren kommer de sista installationerna att ske
i fastigheter som ägs av sommarboende.

Medlemskap

Årsavgiften för 2015 är 100:-.
Du som vill känna dig delaktig i Lejets arbete men har missat att betala

medlemsavgiften kan göra detta via plusgiro 495 22 41-0

(glöm ej att notera namn och adress).
Ditt medlemskap är ett viktigt stöd till Lejets verksamhet och

ett bevis på ditt engagemang.


