Minnesanteckningar vid sommarmötet 2021
Plats: Skillinge Missionshus

Datum: 2021-07-27
Närvarande: 71 personer boende på Skillinge, sittande inom-och utomhus
Gäster: Jeanette Ovesson, kommunalråd (JO), Åsa Simonsson, chef Samhällsbyggnadsförvaltningen (ÅS),
Ina Jacobsen och planarkitekt/projektledare Arkitektur -och Kulturmiljöprogrammet (IJ).
Moderator: Anders Nyman/Skillinge Leje (AN)
AN inledde mötet med att hälsa alla välkomna och presenterade mötets gäster.
I Skillinge boende IJ presenterade projektet som hon varit ansvarig för sedan 2019 och som avses bli ett
tillägg till Översiktsplanen och upplevs som den första gången man tar ett helhetsgrepp. Inventeringsarbetet
startade 2020 med konsultinsats och man hoppas att programmet skall träda i kraft nästa år. Intressanta
platser, vyer och byggnader har identifierats vilket skall tjäna som stöd vid beslut och dialog kring framtida
byggande i kulturmiljöer.
IJ meddelade att det går att till kommunen, simrishamn.se, skicka in egna bilder på miljöer som man tycker
vara av intresse.
Fråga: Vad händer i Jeppas hamn och med dess grannfastigheter? Svar : Det gäller att inte bara bevara – en
utveckling är nödvändig!En urbanisering pågår.
Fråga: Hur påverkar detta detaljplanen? Svar: Dokumentet är först användbart när det antagits.
Fråga: Är inte regelverket luddigt? Svar: Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men det finns andra
regelverk som gäller.
ÅS berättade att hon varit förvaltningschef i endast i 3 månader och uppfattar förvaltningens ansvar som
mycket brett och omfattar hela samhällsprocessen. Hennes målbild är att att bli ”den mest öppna och
tillgängliga förvaltningen”.
AN påpekade att hennes föregångare lovat att besöka byarna en gång per år, vilket dock aldrig blev av.
JO inledde sitt anförande med att påpeka att det varit svårt att gå förbi Covid-19 men var nöjd med att 80%
av kommunens invånare är vaccinerade och man nu bara har ett fall/vecka.
Därefter presenterade hon Alliansens vision 2030 som syftar till
- 20.000 invånare , idag 19.400 och med 130 nya invånare första halvåret 2021. Det finns plats i skolorna.
- tillväxt i verksamheten
- trygg och välhållen kommunal
- stabila intäkter
- tryggare, belysningen är inte bra i vissa delar av kommunen
- välfärd i världsklass
- socialt och miljömässigt hållbar kommun
- Österlen som varumärke
Kommunens ekonomi är f.n. god med en budget på 1.1-1.2 miljarder.
Det finns ny plan för vård och omsorg – idag goda betyg och bra resultat.
Barn- och utbildning är ganska bra men bara litet över medelnivå. Frågan är viktigt ute i byarna.
JO presenterade följande lista över angelägna förbättringsåtgärder:
- attityder, vi skall vara stolta över det vi har
- service och återkoppling
- vattenförsörjning
- sommarinsatser , bl.a. i Knäbäckshusen
- verksamhet
- underhåll av det vi har
- administration

Hennes Tio i Topplista:
- bredband till alla
- toppmodern reningsanläggning

- lägre arbetslöshet
- byggboom

- befolkningsökning
- bättre skolbetyg
- högskoleutbildning - Campus Österlen

- näringslivsklimat
- mycket effektiv äldreomsorg
- poliser i Simrishamn

Efterföljande FRÅGOR/SVAR:
Fråga: Vad utveckla i byarna? Svar: Rent och snyggt i alla byar. Levande byar trots huspriserna.
Fråga: Satsas mest i centralorten, t.ex. utsmyckning. Svar: Kommunen har 62 byar och det satsas inte bara
i centralorten.
Fråga: Det finns 110 barn i åldrarna 0-19 år - underlag för egen skola? Svar: Är ej tillräckligt för en egen
skola, innebär endast 5 barn/ålderskategori.
Fråga: Vad händer med skolbyggnaden i Skillinge? Svar: Vet ej, hoppas att kunna få användning för den.
I en efterföljande fråga kring skolan och påpekandet att hus som säljs köps av ej fast boende svarade OJ att
barnfamiljer väljer inte Skillinge p.g.a. att det inte finns någon skola.
Fråga: Varför tar det så lång tid att åtgärda en brist , ex. vattenförsörjningen? Svar: Vet att det tar lång tid att
åtgärda men det krävs pengar och planering.
Fråga: Varför inte bevattningsförbud i hela kommunen? Svar: Håller med att det är olyckligt, är en fråga för
VD.
Fråga. Är kommunen intresserad av att köpa Sveaskog? Svar: Alliansen vill bevara skogen.
Fråga: Hur många hus ägs av personer ej skrivna i kommunen? Svar: 40-50% av enfamiljshuset ägs av
personer ej skrivna i kommunen, samtidigt vill vi ha fritidsboende.
Fråga: När bättre bussförbindelse? Svar: När Skillinges fast boende passerat 1.000 kan man kräva bättre
förbindelser.
Fråga: Vad göra år Kaptensgatan som är en racerbana och varför bullervallen? Svar: Är medveten om de
höga hastigheterna men Trafikverket vill vill inte lägga ut vägbulor utan vill prioritera ljusskyltning som
alla andra byar önskar. Flera poliser behövs!
AN påpekade att Lejet har arbetet med denna fråga under flera år.
Fråga: Hur bättre bevaka Österlen - ingen hemsida som täcker hela Österlen? Svar: Det finns ingen
uppföljning av ÖM på nätet.
AN påpekade att det är svårt att få intresse för Skillinge.com.
Fråga: Kommer vattnet från Ystad att vara avkalkat? Svar: Ja
Fråga: Kan man inte flytta 40-skylten till där Hävdavägen ansluter för att få ned hastigheten på kustvägen?
Svar: Tar med mej frågan.
Fråga: Vad sker med a) rondellen, b) vallen och c)Ängsgatan? Svar: a) rondellen kommer att stensättas
efter semestern, b) och c) kommer att planteras till hösten.
AN informerade om den nya grusade P-platsen, fördröjningsdammen och om övrigt som hänt inom
hamnområdet.
Fråga: Vad kommer att hända med Kaptensgatan? Svar: Både Lejet och allmänheten bör trycka på med
förslag på åtgärder.
Detta svar efter att AN meddelat att den nya infarten blev för dyr.
Fråga: Vad änder med busstorget? Svar: Insatser skall behöver samordnas med Region Skåne som sköter
busstrafiken, det hänger lite på vad de har för planer och när dessa skall genomföras.
Som avslutning på Lejets del av mötet berättade AN om GIS-kartan över Skillinge som ett modernt sätt att
informera boende och besökare om intressanta platser.
Innan mötet avslutades fick Mattias Wigarth tillfälle att göra reklam för Räddningsvärnets arrangemang
den 31 juli, kl. 13-15 med anledning av sitt 90-årsjubileum.
Vid pennan
Rolf lantz

