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Skillinge 2012
Skillinge har en tydlig karaktär av ett levande samhälle, som genom sekler
präglats av sjöfarten och näringar knutna till denna. Med byns rofylldhet och
närhet till havet följer en stark attraktionskraft för boende och besökare, inte
minst för en åldrande del av befolkningen. Samtidigt finns ett sjudande
näringsliv, som skapar krav på den service som ett modernt samhälle bör kunna
erbjuda. Idag kan Skillinge beskrivas med ett antal kärnfulla utryck såsom

-

Attraktiv boendemiljö och bystruktur
Aktivitetsutbud – Rofylldhet
Boende och företagande hand i hand
Levande samhälle året runt
Sjönära verksamheter – ett karaktärsstarkt signum

VISION – definition
En VISION är en bild av en önskad framtid och skall vara både
utmanande och inspirerande samt tillåtas innehålla drömlika beskrivningar.
Visionen har inga konkreta eller mätbara mål utan skall tjäna som en
framtida bild av Skillinge för framtida målsättningar, planer och insatser.
För att få full trovärdighet måste visionen vara känd och förankrad bland
de olika aktörer som skall bidra med utveckling för att nå visionen.

För att kunna närma sig visionens framtidsbild måste ofta vedertagna
förhållningssätt utmanas och nya vägar sökas.
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Vision Skillinge 2025
FÖRETAGANDE- småskalighet i samverkan
Den detaljplan som 2012 fastställdes för
hamnområdet har i stora delar förverkligats,
ett stort antal nya företag har etablerats i
Skillinge och dess närområde och de företag
som redan fanns där har kunnat utveckla sin
verksamhet. Detta har inneburit att antalet
personer som arbetar i Skillinge eller med
Skillinge som bas har fördubblats.

Skillinge Företagareförening bedriver en uppskattad verksamhet för sina
hundratals medlemsföretag och har skapat ett unikt lokalt
näringslivsklimat, vilket inspirerat många företag att starta verksamhet i
Skillinge.
Det sedan 2017 starkt expanderande Malmö/Lund-området med superteknik som inriktning har lett till att åtskilliga anställda har funnit en god
kombination av bra boende och utmärkta tekniska möjligheter för att
arbeta från Skillinge. Det utbyggda fibernätet har starkt bidragit till
detta.
Flera av de nya företagen har funnit att företagscampen ”Fridas äng”
erbjuder en innovativ och effektiv miljö för sin etablering och tillväxt.
Den förbättrade tågkommunikationen med sydvästra delen av Skåne och de
välkoordinerade bussförbindelserna liksom den ökade framkomligheten mot
Kristianstad-Stockholm har starkt underlättat transporter till och från
Skillinge. Detta har varit en nödvändighet för pendlande boende och
företag som är beroende av transporter.
Aktiviteten i och kring hamnområdet har
ökat markant. Varvet har flyttat in i nya
lokaler i direkt anslutning till den stora
slipen,
som
man
övertagit
från
kommunen. Skillinge har blivit en
eftertraktad ort för reparation och
underhåll av yrkes- och fritidsbåtar.
Genom
modernisering
av
och
nyrekrytering till varvet, har man säkrat
den framtida verksamheten, såväl
fortlevnad som utveckling av sin unika
kompetens och yrkesskicklighet.
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Det småskaliga fisket har fortfarande en
stark lokal förankring och ger samhället ett
uppskattat karaktärsdrag. Fiskarna har fått
mera effektiva utrymmen på hamnplanen,
där också transport- och förvaringssätt
för fångsterna har förbättrats. Det lokala
fisket ger också underlag för en uppskattad
butiks- och restaurangverksamhet i hamnområdet, vilket ger Skillinge en plats på den
kulinariska kartan i Sverige.

Den goda marina servicen i Skillinge hamn lockar många besökande båtägare
och tillresande fritidsfiskare söker sig till Skillinge som utgångspunkt för
sitt kustnära fiske.
Genom donationer och frivilliga insatser
har Sjöräddningen byggt en ny samlingsplats på hamnplanen. Verksamheten drivs
av lokala krafter som värnar om ett
respektfullt sjömannaskap med fokus på
att hjälpa till vid sjönöd och göra
livräddande insatser.
Organisationen upplever inga problem
med att intressera och rekrytera yngre
ortsbor och gör därmed en social och fostrande insats.
Skillinge hamn har sedan flera år haft Schengenstatus, vilket medfört att
besättningsbyten och förnödenhetsservice för passerande fartyg har
kunnat återupptas och skapat arbetstillfällen hos det lokala näringslivet.

Skillinge Leje och Skillinge Företagareförening har, i samverkan och dialog
med kommun och olika aktörer, kraftfullt arbetat för att göra
hamnområdet till motorn i Skillinges utveckling. Detta har åstadkommits
genom ett målmedvetet samarbete med Simrishamns kommun, Lunds
Universitet, Malmö Högskola och andra aktörer, som i många fall
representerar ett frontkunnande inom sina respektive affärsområden.
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BOENDE- med ett livslångt perspektiv
Skillinge präglas av en charmfull blandning
av gammal och ny bebyggelse. Den gamla
delen av Skillinge bebos av människor som
förstår att värna om den miljö som anses
vara av riksintresse. De nyaste delarna av
samhället har uppförts med ambitionen att
erbjuda boende för alla åldrar och i olika
former - mindre och större hyresrätter,
bostadsrätter, egna hus, senior- och serviceboende samt åldringsboende. Inför beslut av boendeform på Skillinge har
antalet valmöjligheter väsentligt ökats.
Det stora intresset att flytta till Skillinge har lett till en betydande
nybyggnation i Skillinge med omnejd. Under 2010- och 20-talen har tidigare
obebyggda områden blivit tomtmark och bebyggts. En märkbart större
andel av befolkningen är permanentboende i Skillinge, vilket också har
skapat ett större underlag för serviceverksamhet.
De utbyggda lokala kommunikationerna till och från Simrishamn – bland
annat genom den kommunalt drivna Pendlaren - har förbättrat
möjligheterna för boende i Skillinge att nå viktiga servicefunktioner, som
inte finns lokalt.
UTBILDNING - med välkänd kvalitet
Studieresultaten i Skillinges F-6 skola ligger
klart över genomsnittet i landet och rankas
bland de bästa i Skåne. Genom inflyttningen
av yngre familjer har antalet skolbarn ökat
och skapat förutsättningar för en kvalitetssäkrad skola dit även barn från andra orter
söker sig.

Med de boendemöjligheter Skillinge erbjuder har lärare med stor
pedagogisk skicklighet sökt sig till Skillinge. Dessutom säkerställs och
förbättras elevernas redan goda skolresultat tack vare den ideellt
arbetande grupp av seniorer, som erbjuder läxhjälp och annan
kompletterande undervisning utanför ordinarie skoltid.
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Skolbyggnaden används inte bara till skolans verksamhet utan är också en
plats där olika generationer möts och fortbildar sig genom bl.a.
föreläsningar och seminarier. Bibliotekslokalen har utvecklats till ett
cybercafé med internetservice och utlåning av talböcker och
gymnastiksalen ger möjligheter till såväl lagsporter som individuell träning.
SAMHÄLLSSERVICE – i takt med tiden
I takt med Skillinges utveckling har den samhällsnyttiga servicen
förbättrats. Livsmedelsaffären har fått ett större kundunderlag och den
starka förändringstrenden under senare år har gjort att servicefunktioner
som bank, post, apotek m.m. ingår som komplement i företag som driver
annan verksamhet i Skillinge.

Skillinge Hamnkrog är en både känd och
uppskattad restaurang som erbjuder en
god daglig matservice – inte minst som
leverantör till skolans mathållning - och
som genom sin höga kvalitet drar många
besökare till Skillinge. Ortens café
bidrager inte bara till viktig service utan
har också blivit en uppskattad mötesplats för boende och besökare.

KULTUR - även på landsbygden
Skillinge Teater är kulturellt välmående med en aktiv och stödjande
vänförening, vilket skapar förutsättningar för intressanta och välbesökta
uppsättningar året runt.
Teaterns lokaler, som rustats upp under
senare år med hjälp av kulturdonationer,
används även för andra arrangemang och
har blivit en kulturinriktad och fortbildande
mötesplats genom samarbete med studieförbund och det nya seniorboendet i anslutning
till äldreboendet Ankaret. I teaterns lokal driver
en amatörteatergrupp sin verksamhet och har
årliga föreställningar.
En nyskapad samlingslokal ger lokala konstnärer en möjlighet att årligen
visa sin konst. Lokalen används även för andra arrangemang och aktiviteter.
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Skonerten Klara Marie är en iögonfallande
symbol för Skillinges förflutna som ett sjöfartsamhälle där många duktiga sjömän och fiskare
fostrats. Skonertens angöringsplats drar både
blickar och besökare till sig. Partrederiet lever
vidare och ger både praktisk och ekonomiskt
stöd till ett fortlöpande underhåll av fartyget.
Antalet chartrade och öppna seglatser har ökat
liksom antalet sponsorer och donatorer.

Kulturbäraren på Skillinge, som i början på 2010-talet bildades på initiativ
av Skillinge Leje, gör en uppskattad och respekterad insats för att
uppmärk-samma och stödja lokala kulturella gärningar. Skillinge framstår
som en kulturort genom årliga arrangemang och aktiviteter. Varje år delas
också ett stipendium ut till kulturbärande personer eller organisation.

FRITID – för kraft och välmående
Idrottsplatsens anläggningar, badplatsen
och motionsspåren utgör viktiga delar i
det välordnade och populära rekreationsområdet som kan nås via en gång- och
cykelväg längs havet. Fritidsaktiviteterna
har en mångfald och det bedrivs idrottslig
verksamhet på hög nivå i relation till ortens
upptagningsområde. Den utbyggda cykel- och
gångvägen söderut möter Ystads motsvarighet
vid Mälarhusens strand och är en mycket attraktiv del av Skåneleden.
Många föreningar erbjuder ett varierat utbud av fritids- och motionsaktiviteter för alla åldersgrupper och bygger på ideella insatser och en
trivsam social och fostrande samvaro.
Genom Skillinge IF:s uppgradering av idrottsplatsens anläggningar
kombinerat med badplatsen och motionsspåren har en välbesökt fritidsanläggning skapats samtidigt som föreningens verksamhet har vuxit.
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På idrottsplatsen bedrivs en omfattande verksamhet genom det rikstäckande nätverket kring organisationen Fotbollsutveckling på Österlen.
I sin vackert belägna scoutgård driver Skillinge Scoutkår en uppskattad
verksamhet för alla åldrar. Närheten till havet och Skillinges stolta
sjöfartstradition har inspirerat till att starta en sjöscoutkår. Den välskötta
scoutgården används flitigt för olika föreningars lägerverksamhet.

Skillinge kapell ringer till helg varje lördag och där finner många en stund
för vila och eftertanke och kapellets gudstjänster och andra kyrkliga
samman-komster samlar många deltagare.
Med intressanta arrangemang har Skillinge Kapellförening bidragit till att
göra kapellet och kapellgården till en välbesökt mötesplats.
Tillbyggnaden av Missionshuset har medfört ett avsevärt ökat utbud av
värdegrundade aktiviteter, inte minst bland samhällets ungdomar.

Sjöfartsminnesföreningen bedriver värdefull social och kulturell
verksamhet och Sjöfartsmuseet är ett populärt utflyktsmål bland boende
och tillresta.

Skillinge Båtklubbs seglarskola under
sommarperioden är väletablerad och
bidrar till att stärka Skillinges sjömannatraditioner till glädje och nytta för många
segelintresserade barn och ungdomar och
lockar deltagare från när och fjärran.
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TURISM – till land och till sjöss
Skillinges speciella karaktärsdrag, rofyllda miljöer och ett stort och brett
utbud av aktiviteter lockar fler än 100 000 besökare varje år.
Hamnen är en välordnad och uppskattad
gästhamn, där besökande erbjuds god
service såsom en välskött sanitär anläggning
med tvättmöjlighet, avfallshantering,
bränslepåfyllning samt ett visst reservdelssortiment i Skillinges välbesökta
skeppshandel. Skillinge Båtklubb gör en
stor insats för att upprätthålla hamnens
standard och goda rykte.
Butiker med spännande utbud, konsthantverkare och konstnärer drar till sig
såväl besökare från omgivande orter som mer långväga turister.
Då Skillinge ligger mitt på kuststräckan
med Sveriges bästa havsöringsfiske
söker sig långväga fritidsfiskare gärna
hit.
Även fågelintresserade har upptäckt
Skillinge som en utmärkt bas för att få
uppleva ett rikt fågelliv året runt.

De bilburna besökarna erbjuds välplanerade parkeringsmöjligheter i
närheten av hamnområdet med vackra vyer och med möjlighet till vattenoch energiuttag samt tillgång till den modernt utrustade och väl underhållna
sanitära anläggningen.

Vision Skillinge 2025 som utarbetades 2012 har visat
sig vara ett viktigt och inspirerande dokument för de
aktörer som starkt bidragit till att utveckla Skillinge
till en mycket attraktiv ort att bo och verka i.
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