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Ny verksamhetschef på Skryllegården 
 

I år fyller Skryllegården 50 år, och Friluftsfrämjandet Lund har från början drivit 

Skryllegården i nära samarbete med Lunds kommun. Vi är hedrade över att få driva 

verksamheten och att se till att Skryllegården är tillgänglig för allmänheten. 

 

Det händer mycket på Skrylle just nu – ett nytt naturum ska byggas, nya ekonomibyggnader 

är nästan på plats, nya toaletter byggs och en hel del andra förbättringar genomförs. Det 

blir också förändring i chefskapet på Skryllegården – efter 10 år hos oss ska vår fantastiska 

verksamhetschef Jenny Gustafsson anta nya utmaningar inom Lunds kommun. Vi önskar 

henne all lycka. 

 

Friluftsfrämjandet Lund har nöjet att presentera vår nya verksamhetschef Thomas 

Arvidsson. Thomas är välkänd i Skrylle där han de senaste 16 åren drivit restaurangen i 

Skrylle. Thomas kommer att tillträda tjänsten den 15/4 och fram till dess kommer han och 

Jenny att genomföra en överlämning. Thomas kommer att fortsätta att äga restaurangen 

men kommer att jobba 100% som chef för Skryllegården. Vi hälsar Thomas varmt 

välkommen till Friluftsfrämjandet Lund och rollen som verksamhetschef.  

 

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Lund. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Nedan är en kort presentation som Thomas har skrivit. 

 

Med stort hjärta för Skrylle ser jag med tillförsikt fram mot att tillträda som verksamhetschef 

för Friluftsfrämjandet Lund på Skryllegården.  

 

Sedan år 2006 har jag varit verksam i 

Skrylleområdet som är ett av Sveriges mest 

besökta friluftsområden. Under dessa år drev jag 

tillsammans med fantastisk personal 

restaurangverksamheten i Skrylle där vi serverar 

mat & fika till besökarna. Jag kommer fortsätta 

att vara ägare till restaurangen men mina 

tidigare arbetsuppgifter kommer att fördelas 

och utföras av personalen på Skrylle Restaurang 

& Café. 

 

Jag har tidigare arbetat i ledande befattningar 

som försäljningschef, regionchef och key  
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account manager med inriktning till dagligvaruhandeln. För mig går laget före jaget, att 

tillsammans finna lösningar och utveckling är för mig hållbart och långsiktigt. 

 

Jag är född -73 och uppvuxen i Kalmar där idrott och friluftsliv alltid varit en del i mitt liv. 

Föreningslivet har alltid funnits med mig i olika former, som yngre mest som fotboll och 

numera i form av golf, löpning & friluftsliv.  Sedan 18 år bor jag i Skåne tillsammans med min 

fru och döttrar i Höllviken. Vi engagerar oss ideellt i den lokala handbollsklubben, motionerar, 

njuter av naturen och spelar gärna en golfrunda. Att ha möjlighet att regelbundet njuta av 

naturen och se dess skiftningar efter årstider eller att motionera i naturområden ger mig 

energi & glädje. 

 

Jag hoppas nu kunna använda mig av mina erfarenheter och bidra till fortsatt utveckling och 

framtid i Skrylle. Jag ser fram mot att lära mig mer om Friluftsfrämjandet och ta vid i en 

spännande tid i Skrylle med stora satsningar och nybyggnationer.  

 

Ser fram emot att ses i Skrylle!  

 

Thomas 
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