
Hembygdsföreningen Skivarps Mölla

Möjligheternas Mölla i Skivarp

Till
Kommunstyrelsen                                                                                                                                   
Skurups Kommun                                                                                                                                   

Förnyad ansökan om medfinansiering gällande återuppbyggnad av Skivarps mölla.

Planerna för återuppbyggnaden av Skivarps Mölla är förnyade i samarbete med LEADER 
Söderslätt. Vi lämnar en ansökan till LEADER Söderslätt om projektpengar som ger Skurups 
kommun efterlängtad verksamhet och anpassade lokaler samtidigt som vår älskade mölla återupp-
byggs. Vi har haft flera inledande och positiva möten med Leaderkontoret som utmynnat i förslaget 
om den verksamhet vi planerar att bedriva i Möjligheternas Mölla i Skivarp. Vi tänker skapa en 
mötesplats för företagen med fokus på att underlätta integrationen av nyanlända i samarbete med 
kommunens integrations- näringslivs- och arbetsmarknadsenheter. Mötesplatsen Skivarps Mölla ska
verka som inkubator eller kuvös för nya företag med hjälp av nätverkande, coachning och mentor-
skap. Möjligheternas Mölla blir en inspirerande samlingspunkt för kultur, musik, mat och lärande 
samtidigt som vi får tillbaka vårt välkända och saknade landmärke på en fantastisk plats med 
milsvid utsikt. Vi kommer att prioritera kreativa unga kvinnliga blivande egenföretagare med 
utländsk bakgrund. Övergripande syftet är att långsiktigt spara pengar åt kommunen genom att 
underlätta skapandet av nya arbetstillfällen. ”Bidragstagare blir snabbare skattebetalare”. 
Vi vill också att projektet ska skapa tillväxt och utveckling för Skivarp med omnejd och bli en 
symbol för den positiva samhällsutvecklingen med en växande befolkning och blomstrande 
framtidstro när vi nu återuppbygger Skivarps mölla som så tragiskt brändes ner 2010.

Alla detaljer om byggnaden med ritningar och bakgrundsbeskrivning finns i vår tidigare ansökan 
daterad 2015-07-19. ( Dnr KS 2015.557 )

Den beräknade totala kostnaden är 12 184 000 kr inklusive moms. En ansökan lämnas in till 
LEADER Söderslätt på 2 000 000 kr. Föreningen bidrar själv med en kontant insats på 800 000 kr 
och ett banklån på 2 000 000 kr. Med hjälp av vårt helägda bygdebolag planerar vi att sälja aktier 
till allmänheten för 1 000 000 kr och kräva Skatteverket på nerlagd moms. För att klara resterande 
kostnader ansöker vi härmed om medfinansiering från Skurups kommun. 

Vi ansöker om följande medfinansiering från kommunen, under förutsättning av att ansökan 
till LEADER Söderslätt beviljas, för att genomföra projektet och återuppbygga möllan.

1. Kontant bidrag från Skurups kommun på 1 000 000 kr
2. Ränte- och amorteringsfritt lån från Skurups kommun på 3 000 000 kr

Alternativt en annan ekonomisk lösning som ger samma effekt.
3. Banklån med Skurups kommun som borgensman på 2 000 000 kr
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