Välkommen som medlem i Skillinge Företagareförening!
Skillinge Företagareförenings ändamål är att främja näringslivet och dess utveckling i
Skillinge med omnejd. Föreningen ska också vara ett forum för företagarna för ömsesidigt
idéutbyte och stöd samt föra näringslivets talan gentemot omvärlden.
Företagareföreningen i Skillinge bildades den 5 mars 1998 och har idag cirka 110 företag som
medlemmar. Därtill kommer 20 anslutna föreningar.
Aktiviteter för medlemmarna
Årsmöte hålls under första kvartalet varje år. Föreningen arrangerar dessutom allmänna
medlemsmöten fyra till fem gånger per år. Mötena kan bestå av företagsbesök hos någon av
medlemmarna och/eller ha inbjudna gäster som belyser något aktuellt tema, som kan vara av
intresse för företagarna. Vi arrangerar också lunchmöten vid ett par tillfällen under hösten
respektive våren. Under 2021 har vi inte haft så många möten på grund av Covid-19, men vi
hoppas komma igång igen under våren 2022.
Ett info-blad med aktuell information sänds ut ungefär en gång per månad.
För hela Skillinge
Skillinge Företagareförening ansvarar i samarbete med Skillinge Leje för Valborgsmässofirande med vårbål nedanför Skillinge Idrottsplats. I juli 2009 arrangerade vi för första
gången Skillinge Krusbärsfestival. Hur det blir 2022 är ännu inte bestämt.
2015 utsågs Skillinge Företagareförening tillsammans med Skillinge Leje till Årets
näringslivsambassadör av Simrishamns kommun.
2019 instiftade vi ett företagsstipendium till med en total prissumma på 15.000 kronor, lös
mer om detta på hemsidan.
Vi tar årligen fram en Skillinge-karta, som förhoppningsvis ska vara till gagn för såväl
företagarna som hela Skillinge.
Hemsida
År 2000 byggde Skillinge Företagareförening upp hemsidan www.skillinge.com och driver
den sedan dess. Där finns ytterligare uppgifter om såväl föreningen som medlemmarna. Här
finns också aktuella uppgifter om allt som är på gång på Skillinge med omnejd. Vill du ha in
info på sidan, kontakta anders@gustibus.se.

Föreningens styrelse består av
Anders Nyman, Anders Nyman Consulting
anders@nycab.se

0706-64 04 19

Marie Malmqvist, KM Maskin och Lantbruk
malmqvist.marie@gmail.com

073-990 42 56

Inger Lundmark, Redovisningskonsult
redovisningsinger@telia.com

070-833 07 99

Anders Öhman, Precis En Sån
anders@gustibus.se

073-3383933

Ronny Ohlsson, Köpmangården MatÖppet
ronnyolll@yahoo.se

0702-43 65 53

Bea Holmgren, Westremark
info@westremark.com

0702-49 34 13

Bo Walde Jönsson, Holmåkra Gård
info@holmakra.se

0708-66 96 28

Lina Westergren, Söderberg & Ask Arkitektkontor
lina@arkitekterna.com

0733-72 26 74

Årsavgift
Årsavgiften för 2022 är 600 kronor per företag. För nya medlemmar efter den 1 augusti är
avgiften 200 kronor. Efter 1 november ingen avgift förrän följande år.
Pengarna sätts in på bankgiro 5284-6839 samtidigt som uppgift om företagsnamn,
kontaktperson, kontaktuppgifter inklusive e-postadress och eventuell hemsida lämnas till
ordföranden (Anders Nyman) och kassören (Inger Lundmark).
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