
SKIVARPS BYALAG

En vision om hur en ort ska se ut om 10-15 år måste vara ett redskap att jobba med för att nå den 
utveckling som vi eftersträvar. Skivarp är en by där inflyttningen har varit stor och generationsbyte 
har skett i många områden. Detta innebär att vi har många nya barn- och tonårsfamiljer i Skivarp, vi 
har många inflyttade från grannlandet Danmark pga av närheten till Danmark och prisläget på 
fastigheter. 

Skivarps Byalags styrelse ombildades helt i februari 2008 och har under detta året jobbat mycket 
med att återuppväcka en sovande förening. Vi har då fokuserat på medlemmarna och 
medlemsaktiviteter som varit många detta året. Den vision vi nu kommer att presentera bygger 
kanske inte på alla byalagsmedlemmars synpunkter men vi har dock under året utifrån 
medlemsmöten och dialoger med boende kunna få en bild av vad Skivarp bör vara inom en snar 
framtid, vilka prioriteringar som bör göras och hur det ser ut i Skivarp i framtiden.

BYGGA & BO

Skivarp är i många avseenden en attraktiv by att bo i. Vi är omgiven av vida slätter och har ett par 
km till havet. Männsiskor bor här, går i skola här och arbetar här. Många människor bor här större 
delen av sitt liv och då ser vi att det finns fler hyreslägenheter, gärna lite mindre sådana med 1-2 
sovrum, lämpliga för ungdomar som flyttar från föräldrahemmet eller för äldre personer som 
längtar efter ett liv utan renoveringa av gamla hustak etc.

Ett äldreboende är en självklarhet på en så stor ort som Skivarp där man ofta bott hela sitt liv. Ett 
äldreboende där det finns gemensamma utrymmen för att umgås, äta och utöva aktiviteter. Ett 
äldreboende har såklart en mycket central plats i byn med närhet till den service som finns.

Tomter för fler småhus bör upplåtas, dock så ser vi inte att det blir massproducerade hus. Varje tomt 
bebyggs med dess unika hus som smälter in i den fastighetsmiljö som finns i Skivarp.

Runt om i Skivarp finns många platser som är lämpliga att projektera boende på, såsom gamla 
stationsområdet.

SKOLAN

Mölleskolan är en fullt modern f-9 skola med lokaler anpassade för detta såsom textil, trä- och 
metallslöjd, bildsal, kemi-, fysik- och biologisal. 

En modern idrottshall finns på skolans område och denna används flitigt av de idrottsföreningar 
som finns i Skivarp med omnejd. Med tanke på att ungdomar idag sitter stilla väldigt mycket har 
skolan och idrottsföreningarna ett stort ansvar för att våra barn och ungdomar ska röra på sig – och 
med den nya idrottshallen är det möjligt att skapa dessa förutsättningar.



Skolan har en skolrestaurang med eget kök för matlagning med färska och ekologiska råvaror. 
Restauarangen har även öppet för pensionärer som önskar äta under gemensamma former vilket 
även skapar gemenskap över generationsgränser. 

Mölleskolan har ett bibliotek som kan användas dagligen av framförallt skolans elever men även de 
boende i Skivarp. Här finns moderna IT uppkopplingar och tillgång till datorer. Biblioteket fungerar 
även som studiecirkelmiljö, bokklubb, föreläsningssal och en naturlig mötesplats.

På Mölleskolan finns fritidshem och fritidsklubb.

En ny förskola där alla avdelningarna är samlade finns i Skivarp. Förskolan har tillgång till 
biblioteket och idrottshallen på Mölleskolan.

Vägen till och från Mölleskolan är säker då gång- och cykelvägar finns.

KOMMUNIKATION

Som ett led i en värld där miljön är hotad så är kollektivtrafiken ett stort nav för att dessa mål ska 
kunna uppfyllas. Att upprätthålla en fungerande och kontinuerlig kollektivtrafik i bägge riktningar 
är en förutsättning för att människor ska finna anledning att lämna bilen hemma.
Direkt bussförbindelse med restid under en halvtimme finns till och från Ystad. Bussförbindelser 
med anslutning till och från de flesta pågatågen i Skurup, anslutningar som fungerar utan väntetider. 
Bussförbindelser till Abbekås finns med anslutning till Kustlinjen till och från Trelleborg. 
Dessa bussförbindelser har en större trafikering under högtrafik dvs morgon, lunch och eftermiddag

SERVICEN, HÄSLOVÅRD OCH FÖRETAGANDET

I Skivarp finns privat tandläkare och privat läkarmottagning. I familjehuset finns 
barnavårdscentralen med mottagning flera dagar i veckan. Familjehuset är en uppskattad 
verksamhet där veksamheten forstätter att utvecklas. Här finns även distriktsläkare samt 
distriktssköterska flera dagar i veckan. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det en bättre lösning att 
våra gamla och sjuka skall slippa åka färdtjänst med handledare till och från Rydsgård och Skurup 
och istället finna den servicen på hemorten.

Skivarp har en blomstrande företagsmiljö där livsmedelsbutiken växer, postservice finns, butiker, 
restauranger, gästgivaregård med hotell, bank, bensinstation, ungdomscafé och hantverkare av olika 
slag står för en del av denna levande by. Skivarp har ett fungerande företagarnätverk vilket visar på 
en stor entreprenörsanda och en god anda att bevara detta i Skivarp.
Det nya torget som tillkommit vid ombyggnaden av Landsvägen ger en naturlig mötesplats och 
öppnar för torghandel, marknad och turistinformation. 



UNGDOMAR, FRITID OCH KULTUR

En del av Skivarps sockerbruk är ett allaktivitetshus där bland annat ungdomar har skateramper, 
klätterväggar med mera. Ett ungdomscafé med IT-uppkoppling finns på sockerbruket samt även en 
fritid/ungdomssgård som har öppet helger och kvällar.  
Konstutställningar och andra kulturevenemang får också plats i detta gamla sockerbruk som en 
gång var Skivarps motor. 
I anslutning till sockerbruket kan man anlägga en promenadslinga som löper längs Skivarpsån.
Sockerbruket inrymmer ett bildmuseum med foton framförallt från sockbrukets driftstid och 
järnvägen men även från de andra kulturhistoriska byggnaderna såsom kyrkan, möllan, mejeriet och 
Gästgivaregården.
Sockerbruket är på så sätt en naturlig samlingspunkt för ung som gammal och även från närliggande 
byar.
Biblioteket är öppet varje dag och en modern idrottshall finns, se kapitel Skolan.

Då Skurups Kommun är en av de hästrikaste kommunerna i Sverige och Skivarp har en stor del av 
dessa är ridvägar runt om Skivarp iordningsställda i samband med att cykelvägar uppförs. 

TRAFIKMILJÖN

Landsvägen är en betydligt lugnare väg efter ombyggnaden. Den tunga trafiken har förflyttats till 
E-65 pga av otillgängligheten för dessa på Landsvägen och bättre skyltning till E-65. Trottoarer och 
cykelbanor har anlagts längs med Landsvägen för en säkrare trafikmiljö. Vägarna inom byn har 
förbättrats och trottoarerna har blivit bredare och framkomligheten för gående med barnvagn och 
rullator har blivit betydligt bättre. Vid skolan och sockerbrukets Allaktivitetshus finns säkrade 
övergångar med blinkande varningslampor vid övergångsställen. 

Cykelvägar finns till Skurup, Abbekås, Mossbystrand och Rydsgård.

Kyrkvägen är numera förbjuden för genomfartstrafik, då denna väg går igenom bostadsområde och 
förbi Mölleskolan.

TURISMEN

Skivarp besöks årligen av tusentals turister. Många bor, äter, semestrar och konfererar på Skivarps 
Gästgivaregård. Det finns även flertalet Bed & Breakfast i Skivarp som tar emot många turister 
varje år. Det stora utbudet av butiker och service lockar även turister, så och närheten till havet och 
kommunens vackra stränder. Bensinmacken är även den en anledning att stanna i Skivarp för att 
shoppa.

Skivarp är en ort där det finns många kulturhistoriska sevärdheter som är av intresse för turister, 
boende och hemvändare. Våra sevärdheter såsom kyrkan, möllan, gästgivaregården, mejeriet, 



brandstationen, sockerbruket kan utformas till en turistslinga med informationstavlor. En 
turistinformation finns i Skivarp för att tillgodose turisternas behov och önskemål, en 
turistinformation som har som mål att turisterna skall stanna i Skivarp för att vandra i historien, 
shoppa, bo och äta.

Skivarpsån iordningställs och möjliggör paddlingsturer. 


