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DET BÖRJADE FÖR FYRA ÅR SEDAN
Hösten 2009 startades ett projekt för att ta fram en gemen-
sam vision för Skövderegionen; Vision Skövde 2025. Vision-
en antogs i juni 2010 av ett enhälligt kommunfullmäktige.

vi blickar återigen tillbaks på ett år fyllt av hän-
delser och vi gör nedslag i några av de perspektiv 
som gör oss attraktiva och bidrar till fortsatt positiv 
utvecklingsspiral för Skövde. 

Självklart finns det oändligt många goda exem-
pel i vardagen som bidrar till att Skövde mår bra 
och utvecklas. Inte minst är alla vardagsinsatser i 
näringslivet och den ideella sektorn med idrotts- och 
föreningsliv som del av vårt fundament och starka 
bidrag till fortsatt utveckling. Där sitter mycket av idé-
erna, kraften och lusten att ständigt komma vidare.

med visionen som ledstjärna har vi ambitionen att 
göra Skövde till centralort i vår region, vi konkurrerar 
inte med kommunerna närmast omkring oss. Det 
här är ett pussel där bitarna är större, och det hjälper 
inte att bara Skövde är starkt. Vår omgivning måste 
också visa musklerna. Vi måste öppna dörrar och 
göra det här tillsammans i Skaraborg.

Just nu pågår ett intensifierat arbete med några av 
de viktigaste mötesplatserna vi har i Skövde; vår stad-
skärna, Billingen, campusområdet vid Högskolan och 

Boulognerparken, bara för att nämna några exempel. 
Det händer mycket i kulisserna och jag ser verkligen 
fram emot resultatet.  

det finns många goda exempel i denna tidning på 
personer och verksamheter som lever och skapar 
Skövde. Vi lyfter också fram våra kommunala bolags 
insatser för Skövdes utveckling. 

Exempelvis är Skövde Värmeverk, Skövde Elnät 
och Skövdebostäders arbete med energifrågor en 
av anledningarna till att det fortsatt är billigt att bo i 
Skövde och att vi kan erbjuda bredd och tillgänglighet 
som stimulerar till livskvalitet. Att kunna få så mycket 
pengar som möjligt kvar i plånboken när de fasta 
kostnaderna är betalda, tror vi bidrar till att medbor-
garna får ett gott liv här i Skövde. Och Kreativa Hus 
som möjliggör 250 nya arbetsplatser i den expand-
erande innovationsmiljön Gothia Science Park.

visionen fastslår ”en välkomnande och växande 
region, där människor möts verkar och mår bra”. Det är 
vår vägledning när vi steg för steg verkställer tan-

karna i det dokument som styr oss in i framtiden. I 
vår resa mot Vision Skövde 2025 finns också dock 
kompromisslöst fokus – ”Skövdebornas bästa”. 

Vi växer och har en positiv befolkningsutveckling. 
Självklart ställer detta också än högre krav på oss att 
bibehålla kvalité och effektivitet. Skövde ska fortsätta 
att vara en attraktiv kommun för människor att leva 
och bo i och för företag att etablera sig och verka i. 

jag önskar er en inspirerande läsning och passar på 
att önska fortsatt gott 2013!

Katarina Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Tidningen du håller i din hand kommer från Skövde kommun och det 
är andra året vi producerar tidningen. Vi vill med detta blad ge dig 
inspiration och information på samma gång. 
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NY KOMMUNDIREKTÖR
Tomas Fellbrandt är sedan i våras ny kommundirektör  
i Skövde kommun.

FELLBRANDTS VARDAG ÄR 4 200 ANSTÄLLDA OCH 2,5 MILJARDER KRONOR I OMSÄTTNING

han är fortfarande inne på första året 
på uppdraget, men Tomas Fellbrandt har 
varit anställd i Skövde kommun i 16 år och 
känner sig varm i kläderna.

Att ständigt jobba med översyn av den 
egna organisationen är en av hans stora 
uppgifter, en annan är att definiera Skövdes 
roll i Skaraborg och regionens roll i ett 
större sammanhang.

– Det är ett spännande uppdrag, säger 
han. 

Under intervjun beskriver Tomas Fell-
brandt hur viktigt det är att Skövde fort-
sätter utvecklas, inte bara för kommunens 
egen del utan också för att Skaraborg ska 
förbli en region att räkna med. 

– Skövdes utmaningar är Skaraborgs 
utmaningar. 

det är en balansgång att vara framåt och 
samtidigt inte för forcerande. 

– Kanske skulle vi ibland ta mer plats, 
säger han.

Tomas Fellbrandt funderar över vilka ord 
han ska använda för att beskriva det han vill 
säga. Kaxigt ödmjuk..?

– Det låter inte så dumt. Vi ska känna oss 
stolta och det ska finnas något bakom vår 
framtoning, och det gör det.

Skövde är en attraktiv kommun. I dags-
läget ligger inflyttningen på 500 personer, 
och kanske slutar det på 600 när året 
summeras. Att bli fler är ett av målen i 
Vision 2025. Det är viktigt för att trygga den 
framtida välfärden. 

– För att få en långsiktigt bra utveckling 
måste Skövde växa. Att jobba för Skövde 
kommun är ett uppdrag för skövdebornas 
bästa, men också för den här regionens. Det 
är viktigt att Skövde är attraktivt, och det 
är viktigt att andra stöttar oss, säger Tomas 
Fellbrandt.

det räcker inte att vara bäst i Skaraborg. 
Han säger att Skövde måste titta utanför 
regionen och fånga upp de bästa impuls-
erna, känna vilka framkomliga vägar det 
finns för utveckling. Samtidigt som man 
har fokus på närområdet.

– Skövde tar ett stort ansvar men det 
gäller att vara ödmjuk inför andra. Kompe-
tensen finns ju inte bara hos oss, utan vi 

behöver samverka med dem som strävar 
mot samma mål som vi själva, säger han.

Sedan Tomas Fellbrandt tillträdde som 
kommundirektör har det pågått en översyn 
av organisationen. 

– Skövde kommun är en samhällsutveck-
lare, vilket kräver en del. Det handlar om 
att vara noggrann, de steg vi tar måste vara 
satsningar på rätt saker. Politikerna har en 
tydlig vision och med rätt organisation får 
vi bättre koppling till visionsarbetet, säger 
Tomas Fellbrandt. 

även om han är högste tjänsteman i kom-
munen kan han såklart inte ha utvecklings-
samtal med hela personalstyrkan, men han 
jobbar med helheten för ögonen.

– Varje individ ska känna sig viktig. Vi 
pratar om kraft, mod och glädje i det vi gör 
och varje anställd i Skövde kommun ska 
känna att det är positivt att vara del i en 
organisation som växer, säger han.

Men Tomas Fellbrandt ser också utanför 
den egna organisationen och pratar om 
högskola, försvarsmakt, industri och 
näringsliv som medspelare i utvecklingen.

– Vi är ömsesidigt beroende av varandra 
för att få ett fruktbart och modernt 
samhälle.

på samma sätt är föreningslivet viktigt.
– Det händer hela tiden saker i Skövde, 

både i kulturhuset, på Billingen och i 
föreningslivet i stort. Ingen av oss är 
tillräckligt stor för att själva nå en stark 
utveckling, men om var och en bidrar från 
sitt håll kan kommunen lägga ett pussel, 
säger han.

När bit efter bit hamnar på rätt plats i 
pusslet växer bilden fram av framtidens 
Skövde.

– Vi vill visa resultat, ses och synas på 
många håll. Ungdomarnas Nyeport är ett 
område där vi lyckats, och vi vill vara med 
inom flera områden.

År 2025 ska pusselbilden vara komplett. 
– Vi är inne i en spännande fas. När 

politikerna ger tjänstemännen utrymme 
kommer både arbetsglädje och energi. Det 
är den som driver oss framåt, säger Tomas 
Fellbrandt.

n

Titeln är kommundirektör. Positionen är den högsta tjänstemannen i Skövde kommun.
Med en personalstyrka på 4 200 medarbetare och en omsättning på omkring två och en 
halv miljard kronor är det ett ansvarsfullt uppdrag han har – Tomas Fellbrandt.

HAN HAR
ANSVARET
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Vision Skövde 2025 togs fram i en 
demokratisk process med stor del-
aktighet från medborgare, näringsliv, 
föreningsliv och beslutades i bred 
politisk enighet i juni 2010.

Visionen för Skövde beskriver hur vi 
vill att det ska vara i Skövde år 2025. 
En gemensam framtidsbild för hela 
vår stad och region. 

En vision beskriver ett önskat fram-
tida tillstånd och behöver inte kunna 
mätas eller vara helt realistiskt, utan 
visar en målbild som talar om hur till 
exempel ett samhälle ska utvecklas. 

Den ska engagera och vara en platt-
form för vårt strategiska arbete med 
att utveckla Skövde, inte bara för 
den kommunala organisationen
utan även för näringsliv, organisa-
tioner, föreningar och andra
samhällsföreträdare. 

Dokumentet ska ligga till grund
för den framtida strategiska plane-
ringen och avser Skövde kommun 
som geografi skt område. Den ska 
också vara en plattform för vår 
medverkan i att utveckla Skaraborg 
och Västra Götalandsregionen.

Därför skapade vi en
vision för Skövde!

Sedan visionen antogs i juni 2010 har kommunfullmäktige beslutat om 

fl era viktiga styrdokument och utvecklingsplaner som hjälper oss att hålla 

kompassen fast riktad mot vår vision. Arbetet kommer att pågå under de 

år vi har på oss fram till 2025. Vi befi nner oss i ständig förändring, nya 

planer tillkommer, andra tas bort eller revideras.

Vision 
Skövde
2025
”Skövderegionen 
är känd i landet 
som en väl-
komnande och 
växande region 
där människor 
möts, verkar och 
mår bra.”

Trafi kplan
Trafi ken i ett växande Skövde. När
Skövde ska växa till 60 000 invånare 
måste trafi ksituationen anpassas efter
att vi blir fl er. I Vision Skövde 2025 står 
det att vi ska kunna röra oss enkelt i 
Skövde och till eller från andra orter. 
Därför har vi tagit fram en trafi kplan 
som antogs av Kommunfullmäktige 
våren 2012. I den står bland annat 
att trafi ksystemet ska tillgodose människans behov, 
vara säkert, tryggt och trivsamt samtidigt som det ska värna 
om en god miljö. Den betonar också att alla trafi kslag ska
behandlas på ett jämställt sätt.

Boendestrategiskt 
program
Samlat grepp kring bostäder. 
I Vision Skövde 2025 står det 
att vi ska skapa attraktiva 
boendemiljöer som är an-
passade till människors olika 
intressen och behov. Det 
boendestrategiska program-
met som antogs av
kommunfullmäktige i
september 2012 är ett viktigt verktyg 
för att förverkliga visionen. Med ett samlat grepp kring 
boendefrågorna skapar vi förutsättningar för tillväxt 
och välfärd. Målet är 300 nya bostäder årligen.

Översiktsplan, ÖP2025
Översiktsplanen ger helhet och sammanhang. Alla Sveriges 
kommuner ska enligt lag ha en översiktsplan som visar
hur mark och vatten ska användas på ett hållbart sätt.
Kommunfullmäktige antog ÖP 2025 i juni 2012.
Genom att översiktsplanen ser till
helhet och sammanhang påverkar
den kommunens samtliga ansvars-
områden. Kopplingen mellan den
fysiska planeringen och möjlig-
heterna att skapa välfärd och tillväxt 
är därför stark. Det gör vår nya över-
siktsplan till ett viktigt verktyg för att 
förverkliga Vision Skövde 2025.

Varumärkesstrategi
Vårt varumärke berättar vilka vi är och hur vi vill upp-
fattas. För att nå målen i Vision Skövde 2025 behöver vi 
skapa en positiv, attraktiv och sann bild av Skövde.
Om vi vet vilka vi är och vad vi står 
för har vi förutsättningar att växa och 
utvecklas. Att stärka vårt varumärke 
handlar därför om att tala om vad som 
skiljer oss från andra. I vår varumär-
kesplattform för Skövde, som antogs 
av kommunfullmäktige i juni 2011,
beskrivs Skövde som en plats som tar 
människor ”närmare och vidare”.

Ungdomspolitiskt program
10 000 skäl att satsa på unga. Alla invånare ska kunna känna 
delaktighet oavsett ålder, kön eller ursprung, står det i Vision 
Skövde 2025. Det gäller inte minst de 10 000 ungdomar 
mellan 13 och 25 år som bor, studerar, arbetar och/eller roar 
sig i Skövde. Vårt ungdomspolitiska program som antogs 
av kommunfullmäktige november 2011 är ett strategiskt 
verktyg för att öka alla ungas delaktighet och förverkliga 
vår vision.

10 000 skäl att satsa på unga. Alla invånare ska kunna känna 
delaktighet oavsett ålder, kön eller ursprung, står det i Vision 

mellan 13 och 25 år som bor, studerar, arbetar och/eller roar 

måste trafi ksituationen anpassas efter
att vi blir fl er. I Vision Skövde 2025 står 

att trafi ksystemet ska tillgodose människans behov, 

 är ett viktigt verktyg 

Energi- & klimatplan
Vår plan för energi och klimat. I Vision Skövde 2025 skriver 
vi att vi ska verka för att såväl individer och organisationer 
lever resurssnålt och ansvarsfullt med kommande
generationer i åtanke. Vi säger också 
att vi år 2025 ska använda så gott
som uteslutande förnybar energi.
Ett viktigt steg i den riktningen är att 
Kommunfullmäktige i mars 2012
beslutade om en energi- och klimat-
plan för Skövde kommun.

Folkhälsostrategi
Många skäl att främja god folkhälsa. Vår vision 
är att Skövderegionen är känd i landet som en 
välkomnande och växande region där människor 
möts, verkar och mår bra. I vår 
folkhälsostrategi från augusti
2011 skriver vi att skälen till att 
bidra till god hälsa är många. 
Viktigast är förstås att förbättra 
människors livskvalitet, men
det fi nns också tydliga sam-
band mellan folkhälsa, välfärd 
och tillväxt.

vision för Skövde!

energi- och klimatplan för Skövde kommun2011–2020

AntAgen Av kommunfullmäktige26 mars 2012, § 47
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EFFEKTIV
 PLAN SPAR MASSOR MED 

ENERGI

en grå måndagsförmiddag sätter sig 
kommunalrådet Katarina Jonsson bakom 
ratten. I sätet intill tar Petra Hansson, 
informatör på NTF, plats. Det ska bli 
lektion i sparsam körning, eller eco-driving 
som man också säger.

Innan Katarina Jonsson får trycka på 
startknappen ger Petra Hansson förut-
sättningarna för den närmaste timman. 
Hon säger:

– Jag är ingen körskolelärare och kont-
rollerar inte hur du uppför dig i trafiken. 
Det är mer ditt beteende med bilen jag tittar 
på, och jag kommer med tips utifrån hur 
du kör.

en slinga som är ungefär milen lång ska 
avverkas två gånger. Under första varvet 
tänker Petra Hansson bara observera 
kommunalrådets körstil. Under det andra 
ska hon aktivt coacha Katarina Jonsson.

Innan bilen rullar iväg urskuldar sig 
Katarina Jonsson över en förmodad ryckig 
bilfärd.

– Jag kör automatväxlad bil i vanliga fall 
och har inte kört den här modellen heller 
på väldigt länge, säger hon. 

Ursäkten visar sig obefogad, för Katarina 
blir snabbt vän med bilen. Fast speciellt 
fort kör hon inte. Framför oss hamnar en 
buss som övningskör och det känns som 
körstilen blir overkligt lugn.

– Helt klart… jag kör inte så här annars, 

säger Katarina Jonsson och skrattar. 
Efter tre kilometer skiljs våra färdvägar 

åt. Men det blir nästan komiskt när 
Katarina direkt hamnar bakom en ny buss 
och vips försvinner två kilometer till av 
testvarvet utan att vi får ett prov på hur hon 
egentligen kör.

i bilen diskuteras förstås trafik, körning 
och bussar. Katarina Jonsson medger 
snabbt att hon kan bli mer miljövänlig.

– Jag har aldrig lärt mig planera för att ta 
bussen, för mig är det bekvämt att ta bilen. 
Man kan ju cykla också, men inte i det här 
vädret, säger hon.

Sedan diskuterar vi bilförare, kvinnliga 
kontra manliga. Petra Hansson som är 
van att bedöma förare i sin yrkesroll får 
utrymme att generalisera i ämnet:

– Män har lättare för att köra bil. Då 
tänker jag på hur de hanterar bilen rent 
tekniskt med växellåda och så. Men kvinnor 
kan ofta vara lite lugnare bakom ratten. 
Fast det beror också på vilket jobb man har. 
Kommer man stressad till bilen är det lätt 
hänt att man inte tar kloka beslut, säger 
hon.

när vi rullar in på parkeringsplatsen som 
var utgångspunkt för varvet har det gått 21 
minuter och 36 sekunder. Medelhastigheten 
29 km/timman och bränsleförbrukningen 
0,64 liter/mil är andra fakta som noteras. 

Planerar du din bilkörning kan du spara både pengar och miljö. 
Besparingar uppemot tjugo procent är fullt rimliga, enligt experter.
Vi synade uppgiften. Och blev överraskade.

när det pratas om miljöarbete brukar 
resonemanget ofta hamna i att det är 
långsiktigt och är svårt att se direkta 
effekter av. På sitt sätt är det kanske riktigt, 
men Sari Strömblad som är miljöstrateg i 
Skövde kommun pekar samtidigt på snabba 
resultat.

– Om vi kör bil så mycket bättre att vi 
minskar utsläppen med femton procent 
blir vår stadsluft femton procent bättre. Det 
tycker jag är ett exempel på snabbt resultat, 
och vem skulle säga nej till bättre stadsluft?

Miljömålen är högt satta, men man 
behöver inte stirra sig blind på dem 
utan resonera med sig själv om de små, 
vardagliga sakerna. Det tycker Sari 
Strömblad. 

– Transportsektorn är en av de största 
utmaningarna, säger hon.

att jobba mot ett mer miljömedvetet sam-
hälle behöver inte betyda att man säljer 
bilen och åker kollektivt eller trampar på 
cykeln. 

– Oavsett vilken energikälla man använd-
er, så är det en stor vinst om vi använder 
den på ett smartare sätt, fortsätter Sari 
Strömblad.

Det finns mer än fyra miljoner person-
bilar i Sverige, och med det i åtanke är det 
lätt att begripa att även små insatser kan 
ge effekter i sammanhanget. Genom en 
smartare körstil, eco-driving, kan man spara 
mellan fem och tjugo procent inte bara i 
mängden utsläpp utan också pengar i den 
egna plånboken.

Den saken har man inte minst slagit 
mynt av inom Skövde kommun, där många 
anställda får utbildning i eco-driving.

– Vi hoppas och tror att man tar med sig 
körstilen hem, säger Sari Strömblad.

– Dessutom är det viktigt att vi som 
kommun visar handling om vi ska prata om 
miljöeffekter. 

vi träffas på Sari Strömblads kontor 
i stadshuset. Hon bläddrar i miljö- och 
energiplanen och pratar om kommunens 
olika projekt. 

Utbyggnaden av Gothia Science Park 
invigdes för bara några dagar sedan, 
och där har man också tagit stor hänsyn 
till miljöfrågor. Exempelvis finns en 
laddningsstation för elbilar i den nya delen 
av teknikparken. Den drivs av solceller.

– Där tänker vi helt rätt. Tekniskt sett har 
vi gått framåt och solceller är mer effektiva 
än tidigare. Det fanns en vinst att utnyttja 
solceller tidigare också, men då i mer 
långsiktigt perspektiv, säger Sari Strömblad.

Att tekniken utvecklas är förstås positivt, 
men framstegen kan också ge oss fel 
signaler.

– Många tror att tekniken tar hand om 
allt, men vi måste ändra livsstil också. Det 
behöver inte betyda försämrad livsstil, 
men det är nödvändigt att vi förändrar oss 
för vi kan inte fortsätta förbruka energi 
volymmässigt på det sätt vi gör i dag.

skövde kommun arbetar med att bli 
mer energieffektivt när det gäller både 
offentliga lokaler och bostäder (genom 
det kommunala bostadsbolaget Skövde-
bostäder). Där har man lyckats bra och 
mellan åren 2011 och 2012 har energi-
förbrukningen per kvadratmeter sjunkit 
med sex procent i bostäder och 16 procent 
i lokaler. 

Jämfört med de faktiska talen för 2009 är 
skillnaderna ännu större – nio procent för 
bostäder och 29 procent för lokaler. 

– Vi har arbetat strategiskt för att bli 
bättre. Det här har varit lyckosamt och 
samtidigt har det varit möjligt utan att det 
behöver bli sämre för oss som verkar i 
lokalerna eller bor i bostäderna, säger Sari 
Strömblad.

n

Skövde håller sakta men säkert på att bli en mer miljömedveten 
kommun.

Förresten sakta… det kanske inte är ett ord som rättvist beskriver 
takten i alla sammanhang. Energiförbrukningen i kommunens 
lokaler har sjunkit med nästan 30 procent på fyra år.

Inom Skövde kommun har det under 2013 bedrivits en cykelkampanj gen-
temot anställda för att få fler att cykla till och från arbetet.

Kampanjen bedrivs i syfte att ge anställda möjligheten till bättre kondi-
tion, frisk luft, billigare resor till och från arbetet samt att bidra till en bättre 
miljö. Så här långt har 247 anställda inom Skövde kommun antagit cykel-
utmaningen.

– Åtgärden finns med i vår energi- och klimatplan och vi hoppas på att 
inspirera fler företagare att ge cykelutmaningar till sin personal, kanske 
redan nästa år, säger Sari Strömblad.

Kampanj för cykeln – hoppar fler på utmaningen?
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ENERGI- & KLIMATPLAN
Läs mer om vår energi- och klimatplan på:
www.skovde.se – klicka på ”Boende & Miljö”.

&VINN  TID
SPARA  PENGAR

MÅLEN FÖR MILJÖN GÅR  IHOP MED PRIVATA INTRESSEN



Sitter du bakom ratten 
är framförhållning 
viktigt för att du ska 
spara både tid och 
pengar samtidig som 
du är skonsam mot 
miljön. Håll avstånd 
till framförvarande bil, 
och släpp på gasen när 
du riskerar att komma 
för nära. Då sjunker 
bränsleförbrukningen 
i bilen. På mätaren 
som finns i den bil som 
kommunalrådet Katari-
na Jonsson körde sjönk 
förburkningen till noll 
i den här situationen, 
just för att hon släppte 
upp gaspedalen för att 
inte hamna för nära 
framförvarade bil.
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Dessa ska sedan jämföras med andra varvet.
– Nu har det tagit lite längre tid än vad det 

brukar på första, men körtiden blir oftast 
kortare på andra varvet. Många tror att det 
går snabbast om man gasar och bromsar 
genom testet, men det är planering som 
är A och O. Om du planerar körningen vid 
trafikljus och korsningar går det fortare, 
berättar Petra Hansson. 

Hon jämför bilen med cykeln – så länge 
den rullar krävs det lite energi för att hålla 
farten uppe, men när den stannar och ska 
starta om krävs det mycket energi.

– Varje stopp blir kostsamt. Därför är  
det framförhållning som är mest effek- 
tivt. Närmar du dig en korsning med 
rött ljus behöver du inte skynda dig  
fram utan släpp på gasen och låt bil- 
en motorbromsa. Då stryps bränsle- 
tillförseln i motorn och det blir billig- 
are än att starta bilen från stillastående. 

petra fortsätter berätta om vikten av  
att hålla avstånd till framförvarande bil,  
så att det finns utrymme att köra eko-
nomiskt. Att låta bilen jobba på höga  
växlar är också mer kostnadseffektivt  
än låga växlar på höga varv.

– Känner du att motorn har motstånd 
mot de höga växlarna så lätta lite på  
gasen och fortsätt kör utan att växla ner. 
Bilen klarar att köra på högre växlar än  
du tror. När du ska parkera bilen kan  

det vara idé att backa in på parkerings-
platsen när motorn är varm så kommer du 
iväg snabbt när du startar igen, istället för 
att backa när motorn är kall.

Under det andra varvet kommenterar 
Petra ofta saker som Katarina ska tänka på. 
Det är ovant för Katarina att slå av på takten 
när hon närmar sig en röd ljussignal.

– Om någon kommer bakom kan de bli 
frustrerade, säger Katarina.

Men Petra kontrar med att en bakom-
varande bil ändå inte kan passera ljussig-
nalen, och att hon istället kanske hjälper  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den också att slippa stanna när hon lättar 
på gasen.

tillbaka på ruta ett igen efter varv 
nummer två summerar Petra:

– 18.36 i tid, 0,55 liter per mil i bränsle-
förbrukning och en medelhastighet på 34 
kilometer i timman. Du har kört snabbare 
fast förbrukat mindre bränsle. Det är flyt i 
körningen som avgör den saken.

Petra räknar snabbt ut att Katarina kört 
14 procent mer ekonomiskt under andra 
varvet.

   – På en mil betyder det kanske 
 inte så mycket. Men säg att du  

 kör tusen mil om året, och om
 det var 500 personer inom Skö-
 vde kommun som körde på 
 samma sätt – då blir det resul-
 tat. För dig som bilförare direkt 
 i sparade pengar och för miljön 
 minskar koldioxidutsläppen 
 med lika många procent, klar-
 gör Petra.
   Katarina Jonsson blir över-
 raskad över resultatet.
   – Det trodde jag inte. Men det 
 visar ju bara att det finns myck-
 et att tjäna på att planera kör-
 ningen bättre. Det finns ju inga 
 skäl att inte följa råden, säger 
 hon.

n

Några av Petra Hanssons råd:
• Starta inte bilen förrän du är klar att köra (bil-
bälte, inställning av stol och backspeglar osv).
• Låga växlar kräver mer energi (bränsle) än 
höga – se till att komma upp i fart snabbt och 
kör på höga växlar (de flesta bilar kan köras 
på femmans växel i 50 km/h, så du kan hoppa 
över fyrans växel).
• Planera din körning inför ljussignaler, 
korsningar och rondeller – utnyttja motorbrom-
sen för att sänka farten.
• Kontrollera lufttryck i däcken.
• Åk inte omkring med onödig last i bilen (vikt 
kräver energi för att flyttas).

Så spar du på miljön när du kör

Sedan 2003 har Skövde kommun 
delat ut ett miljöpris till en enskild 
person, företag, förening eller or-
ganisation som är verksam inom 
kommunen. Priset är på 10 000 
kronor, och 2013 års vinnare blev 
Moster Susannes Ekoägg.

På gården Runneberg 1 i östra 
Skövde finns de frigående hönsen 
av rasen Bovans Brun. På gården 
packas och märks de ekologiska 
äggen och levereras sedan direkt 
till butik.

Såväl djurhållning som ägg-
produktion och packeriet kon-
trolleras för att Moster Susannes 
Ekoägg ska klassificeras som en 
ekologisk producent.

Motiveringen till Skövde kom-
muns miljöpris 2013 lyder:
”Mat har alltid fascinerat män-
niskan. Att veta vad man äter och 
hur den producerats och varifrån 
den kommer har blivit viktigare för 
allt fler. Vi utsätts dagligen för en 
”cocktail” av främmande kemi-
kalier och ingen vet med säker-
het hur vi eller miljön påverkas. 
Frågorna är fler än svaren.

Att som konsument få en större 
inblick i livsmedelsproduktionen 
skapar starka mervärden för 
produkterna som framställs. Vi har 
valt att premiera en entreprenör 
med tre överraskningar i ett; 
en bra affär, mer miljönytta och 
landsbygdsutveckling! 

Moster Susannes ekoägg är en 
sådan produkt där vi till fullo vet 
hur äggen blir till. Djuren får en 
kärleksfull omsorg och Susannes 
engagemang och passion för 
hönorna och med miljön är självk-
lar. Varumärket, moster Susannes 
ekoägg, förmedlar en klockren 
beskrivning av hennes produk-
ter. På hemsidan kommunicerar 
hon med omvärlden om vad som 
händer bland 3000 bruna hönor. 
Produktionen är säker, ekologisk 
och certifierad enligt konstens 
och KRAV:s alla regler.

Susannes modiga satsning är 
värd att lyftas fram. Hon är en 
kunnig och jordnära praktiker 
som gjort verklighet av en dröm. 
Skövde får närproducerade och 
ekologiska ägg och småskalighet-
en ett ansikte. Susanne är ett 
lysande föredöme som förtjänar 
efterföljare och Skövde kommuns 
miljöpris 2013.”

Skövde kommuns 
miljöpris 2013
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som ny vd i Next Skövde – han tillträdde i 
augusti – har Mats Olsson bråda dagar. Han 
har hunnit sätta sig in i verksamheten och 
håller nu på att driva bolaget och Skövde in 
i framtiden.

Men först en liten återblick: Det är som 
handelsstad vi läst om Skövde under flera 
år. Med ett handelsindex på 135 är det 
kanske inte så konstigt.

Samtidigt redovisas en positiv utveckling 
för antalet gästnätter. Fram till och med 
augusti i år var ökningen nio procent jäm-
fört med fjolåret.

statistiken är en bekräftelse på Skövdes 
dragningskraft, men den kommer inte av 
sig självt. 

Det krävs hårt arbete för att kurvan ska gå 
fortsatt uppåt.

– Arenan, Billingen och handeln är saker 
som gör att Skövde finns i folks medvetan-
de, säger Erika Vikström Szulc som är 
affärsområdeschef i Next Skövde.

Därmed är områdena inringade. Nu 
handlar det om att synas och visa att Skövde 
är staden där det händer saker.

– Arenan har omkring 800 000 besökare 
varje år, så det är en betydande anläggning 
i vår region. 

–Lägger vi till Billingen som har ungefär 
lika många besökare är vi uppe i 1,6 
miljoner. Då tror jag att vi kan räkna oss till 
de stora besöksmålen i landet, säger Mats 
Olsson.

i skövde finns det 680 hotellrum, och 
rumskapaciteten är överlägset störst i Skara-
borg. Men det är många perioder svårt att 
få tag i rum i Skövde. Fram till och med 
augusti har antalet gästnätter ökat med nio 
procent i år jämfört med förra året. Tittar 
man på en enskild månad ökade det så 
mycket som 14 procent i augusti.

– Vi har väldigt mycket bra saker i Skövde 
och nu är det dags att berätta om detta och 
paketera det på ett bra sätt, tycker Mats 
Olsson.

Han säger att investeringar är bra, men 
att det också gäller att samtidigt orka 
satsa på innehåll i form av aktiviteter och 
evenemang. Han prisar engagemanget från 
både näringsliv och föreningar.

– Det är inte Next Skövde som ska slå sig 
för bröstet för att det händer saker, för det 
är skövdeborna och våra duktiga företagare 
som gjort arbetet. De fyller vårt kassaskåp 
med produkter. Vi stöttar och försöker göra 
innehållet synligt.

Sedan har Next Skövde, precis som när-
ingslivet och föreningarna, en central roll 
att fylla i kommunens visionsarbete.

– När människor tar beslut om att 
flytta till en ny stad har de redan varit där 
några gånger på besök. Det är under de 
besöken, oavsett om det är för Skadevi 
Cup, skidåkning på Billingen, shopping i 
våra handelsområden eller ett par timmar 
i arenan, som vårt bemötande kan påverka 
såna beslut, säger Mats Olsson.  

De färgstarka pilarna pekar mot Skövde. Och för Skövde pekar det uppåt.
– Vi har en bra produkt men ska inte bara sitta och åka med. Vi ska 

fortsätta att arbeta för att utveckla staden och samtidigt bli bättre på att 
marknadsföra och positionera Skövde externt, säger Mats Olsson.
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EVENEMANG
På Next Skövdes hemsida www.nextskovde.se hittar du all 
information om aktuella evenemang och aktiviteter. 

nästa stora projekt blir ”Jul i Skövde” 
– en satsning på julhandeln som ska pågå 
under hela december fram till julafton.

Med en tydlig stämpel på aktiviteter som 
redan görs ska man få ihop dem till ett 
begrepp, men det kommer också hända nya 
saker i december. 

I de centrala delarna av stan händer något 
helt nytt, när det i Helensparken byggs ett 
tomteland där det bland annat blir tillfälle 
för barnen att träffa jultomten.

– Kan du tänka dig någon bättre plats för 
ett tomteland..? Helensparken är som gjord 
för det, tycker Mats Olsson.

Handeln i Skövde omsätter drygt fyra 
miljarder kronor, men handelsmän och 
Next Skövde ser potential till att ytterligare 
stärka positionen som handelsstad. 

Köpkraften i Skaraborg ligger på omkring 
15 miljarder kronor. 

billingens fritidsområde blomstrar igen, 
oavsett årstid. Känslan är att Billingen är på 
väg att bli mer betydelsefullt än någon gång 
tidigare för Skövdes utveckling.

– I attitydsundersökningen som genom-
fördes i visionsarbetet blev det tydligt att 
Billingen var något man kände igen både 
nationellt och lokalt, säger Erika Vikström 
Szulc och tillägger:

– Det är inte bara ett platåberg utan också 
Billingehus med dans och konferens, det är 
natur, aktiviteter och föreningsliv. Lyckas vi 
paketera ihop detta är Billingen en styrka 
eftersom folk redan har grepp om det.

Att Billingen blivit officiellt Vasaloppscen-

ter (invigs den 22 december) är också en 
styrka. Det innebär att det finns potential 
till utveckling med stora träningsgrupper.

– Nu kan vi få möjlighet att kommunicera 
med alla som är anmälda till Vasaloppet, 
och att marknadsföra Skövde för dem, det 
är ju rakt in i målgruppen för Billingen, 
säger Mats Olsson.

Med en uppgraderad konstsnöanläggning 
behövs bara fyra dygn med kallare väder 
för att preparera skidspår. Det förstärker 
argumenten när Billingen lanseras som 
södra och västra Sveriges bästa vinter-
destination.

– Det är samma klimatzon på Billingen 
som i södra Dalarna, så det ligger väl också 
i linje med att vi fått ett Vasaloppscenter i 
Skövde, säger Erika Vikström Szulc.

arena skövde har för andra året i följd 
utsetts till Sveriges bästa äventyrsbad. 
Den utmärkelsen slår högt när Skövde ska 
marknadsföras.

– Man hör när man är på tjänsteresa folk 
som säger ”vi var i Skövde…” och fortsätter 
berättelsen om upplevelsen på badet, säger 
Erika Vikström Szulc.

Satsningar på att utveckla mötesplatser 
och besöksmål i Skövde är på inget sätt 
över. 

– Det är genom handling vi visar att vi tar 
visionsarbetet på allvar. Det här är bra för 
dem som kommer hit och besöker oss men 
det är också bra för skövdeborna och deras 
stolthet för sin hemstad, säger Mats Olsson.

n

Vi har väldigt mycket bra saker
– nu är det dags att berätta om 

detta och paketera det på ett bra sätt.”
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FÖRSVARSMAKTSRÅD SKARABORG
…är ett forum för samverkan mellan Försvarsmakten och 
det regionala omgivande samhället. Målet är att stärka 
förutsättningarna för Försvarsmaktens tillväxt i Skaraborg.

När Sverige skrotade den allmänna värnplikten 2010 var det den mest 
omfattande förändringen i militärhistorien sedan första regementet 
hamnade i Skövde 1896. 

Men det var också starten på något nytt. Samarbetet mellan försvaret och 
Skövde kommun har aldrig varit starkare än vad det är i dag.
försvarsmakten och Skövde kommun har ett 
gemensamt intresse av att förutsättningarna för 
försvarets utveckling i Skövde är god. Därför 
bildades Försvarsmaktsråd Skaraborg.

Försvarsmaktsrådet är en plattform för sam-
verkan mellan försvarsmakten och samhället; 
kommuner, företag och organisationer. 

– När värnplikten lades vilande förändrades 
hela vår grund. Vi fick börja rekrytera medar-
betare på den öppna arbetsmarknaden. Det var 
en ny situation för oss eftersom Försvarsmakten 
aldrig levt i en konkurrens-utsatt miljö tidigare, 
säger Camilla Silvesjö, kommunikationsstrateg 
på Skaraborgs regemente P4.

från skövde kommuns sida, som tog initiativet 
till rådet, såg man möjligheter och utmaningar 
med förändringen. 

– Dels behövde vi stärka Skövdes och Skara-
borgs position som en av Sveriges viktigaste 
förbandsregioner inför det stora försvarsbeslut 
som kommer 2014/15 om försvarets framtida 
organisation, säger Annelie Bjerkne, samhälls-
strateg i Skövde kommun. Dels ville vi samarbeta 
med försvarsmakten kring dess rekrytering av ny 
personal eftersom det handlar om många nya, 
inflyttande personer till Skövde.

under nästa år kommer cirka 1 000 personer 
vara anställda på heltid inom Försvarsmaktens 
organisation i Skövde. Den omfattar förutom 
Skaraborgs regemente också Trängregementet 
och Markstridsskolan och Markverkstaden. Till 
det kommer 2 000 deltidsanställda som ska 
rekryteras innan behovet i Skövde är tillgodosett.

– Försvarsmakten är en av Sveriges största 
ungdomsarbetsgivare, säger Camilla Silvesjö. 
Första klivet in i arbetslivet för många. 

– Försvarsmakten i Skövde har länge varit bra 
på att berätta om sin verksamhet till unga runt 
om i Sverige, ett arbete som nu är än vikigare 

och där Skövdes attraktivitet som plats blir allt 
mer betydande för att unga ska välja yrket soldat 
i just Skövde. 

det finns fler sidor av personalrekryteringen 
där Försvarsmakten och företag/arbetsgivare 
i Skaraborg närmar sig varandra. Helt enkelt 
därför att det är effektivare att dela på eftertraktad 
kompetens än att konkurrera om den. 

– Inom Försvarsmaktråd Skaraborg har vi 
inlett partnerskap med stora arbetsgivare som 
Paroc och Dafgårds. Det handlar om att möjlig-
göra och underlätta för de som blir deltidsanstäl-
lda inom försvaret att ha två arbetsgivare, berättar 
Camilla Silvesjö. Även Skövde kommun som 
arbetsgivare har ingått ett sådant avtal. 

– Samarbetet kan exempelvis handla om att 
Försvarsmakten i framtiden måste ta hänsyn till 
andra samhällssektorer när man planerar stora 
övningar, kanske ska vi inte öva under semest-
erperioder när bemanningen är ansträngd inom 
många branscher. Ett annat exempel på ett kon-
kret resultat av samverkan är när medarbetare 
från Trängregementet i somras körde ambu-
lanser för Skaraborgs sjukhus och på så sätt 
underlättade för sjukvården i ett ansträngt läge. 
Det är den typen av samarbeten som drivs fram i 
Försvarsmaktsrådet, förklarar Camilla Silvesjö.

det är inte enbart på arbetsmarknaden som 
Försvarsmaktsrådet agerar. Det är också aktivt 
nära den politiska scenen.

– Försvarets utveckling beslutar inte vi här i 
Skaraborg över, det sker i Stockholm. Därför 
måste vi vara synliga och höras där besluten tas 
för att stärka Skaraborgs utveckling inför för-
svarsbeslutet 2014/15. Det är en av anledning-
arna till att vi exempelvis funnits med under 
Almedalsveckan på Gotland, berättar Annelie 
Bjerkne.

n

Signering av partnerskap mellan förband och 
näringsliv: Arne Johanzon, VD Paroc AB, Bengt 
Olsson, Dafgårds, Inger Levin, Skaraborgs 
Sjukhus, Fredrik Ståhlberg, Skaraborgs rege-
mente, Leif Walterum, Skövde kommun, Marita 
Bengtsson, Lidköpings kommun, och Lars Lind-
ström, Paroc.

I Almedalen: Per-Olof Stålesjö , Personaldirek-
tör Försvarsmakten, Lars Lindström, HR-chef 
Paroc, Lars Gellner, Svenskt Näringsliv, Ingela 
Gardner-Sundström, Sveriges kommuner och 
landsting,  Jesper Stenby, deltidssoldat, och Ceci-
lia Widegren, Försvarsutskottets ordförande.

Annelie Bjerkne, Skövde kommun, 
och Camilla Silvesjö, Skaraborgs 
Regemente, jobbar i Försvars-
maktsrådet och projektleder 
Försvarskonferensen.

&FÖRSVARET
SAMHÄLLET

SIKTAR MOT SAMMA MÅL
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LÄS MER
Är du intresserad av att läsa mer om Försvarsmaktråd 
Skaraborg? Gå in på www.forsvarsmaktsrad.se

Det var succé i fjol – och nu hålls en 
ny försvarskonferens i Skövde. Den 
1-2 april 2014 möts mellan 150 och 
180 personer på Gothia Science Park 
och diskuterar framför allt näringslivs-
frågor knutna till Försvarsmakten.

Skövde och Skaraborg har de 
senaste åren lyfts fram av både 
försvarsministern, ÖB och försvar-
sutskottet som det goda exemplet i 
Sverige inom det som kallas civil-mil-
itär samverkan.  

– Vi har varit långsiktiga och aktiva i 
vårt arbete med att stärka Skövde och 
Skaraborgs positioner genom Förs-
varsmaktsrådet, säger Leif Walterum 
som är ansvarigt kommunalråd för 
försvarsfrågorna i Skövde.

Försvarskonferensen kommer bland 
annat att innehålla information, panel-
debatter, workshops  
och nätverkande. Deltagarna kommer 
från förbandsledningar i Sverige,  
medarbetare från Högkvarteret, natio-
nella beslutsfattare och representan-
ter för näringslivet. 

ALLA BLICKAR RIKTAS MOT SKÖVDE – IGEN

Soldaterna får bo sex månader på logement, sedan behöver de 

en bostad i stan. Men hur gör vi när det råder brist på bostäder 

som det gör på många förbandsorter? frågar Partik Lindelöf, 

stabschef Skaraborgs Regemente P4, som leder en av kon-

ferensens workshops. Lokala och nationella bostadsföretag, 

förbandschefer och kommunföreträdare diskuterar.

Att vara anställd soldat är ett första jobb för många unga. De politiska ungdomsförbunden som är mor-gondagens styrande politiker diskuterade försvars-frågor på förra årets konferens.

Försvarsminister Karin Enström mötte ett stort medieuppbåd efter sitt 
framträdande vid försvarskonferensen 2013. Bilder från Skövde sändes ut 
i rikstäckande medier som SVT, Ekot, Expressen, DN, SvD och TV4.

150 nyckelaktörer från hela Sverige konfererade under två da-
gar. Ytterligare 500 personer följde den via webbsändning.

Kommunalråd Leif Walterum (C) samtalar 
med Försvarsutskottets ordförande Peter 
Hultqvist (S) och Försvarsmaktens general-
direktör Peter Sandwall. 

Anders G Johansson (M), 

ordförande i skolnämn-

den, Anita Mattsson, vice 

rektor på Högskolan i 

Skövde och Arne Lorent-

zon, fastighetsägare, 

samarbetar alla med Förs-

varet i olika frågor. 

Tv-kameror och mikrofoner följde precis som 150 åhörare när ÖB Sverker Göransson talade på försvarskonferensen i Skövde förra året.



Vision Skövde 2025 • NOVEMBER 201312

MÅNGA SÖKER UTBILDNING 
Varje år kommer över 50 000 ansökningar till Högskolan i 
Skövde och här studerar mer än 10 000 personer på olika 
kurser och program. En del i fem år, andra i fem veckor. 

egentligen tillträder Jörgen Hansson 
sin nya tjänst först en vecka in i november, 
men han har redan tillbringat en del tid i 
högskolans lokaler. Och han konstaterar 
att det hänt en del sedan han var student i 
Skövde.

– En stora skillnad är personalökningen. 
Sedan är det slående hur mycket Gothia 
Science Parks verksamhet växer, säger han.

Jörgen Hansson hade en professur i 
programvaruteknik vid Chalmers i Göte-
borg och var chef för 30-talet personer som 
forskade i några av de allra största svenska 
bolagen (Volvo Personvagnar, AB Volvo, 
Ericsson, Saab-koncernen) när han lockades 
tillbaka till Högskolan i Skövde.

– Det finns de som är nära mig som 
också undrar ”varför Skövde?”, säger han 
och svarar snabbt på den frågan:

– Jag kände i somras att jag ville röra 
på mig, och Skövde har en framåtanda 
och ett driv i det man vill uträtta. Här 
finns en kultur och värderingar som jag 
sympatiserar starkt med och som stämmer 
väl överens med mina egna ambitioner och 
värderingar, säger han.

vi förstår snabbt att Jörgen Hansson har 
ett CV som är längre än den här artikeln. 
Men han uppträder som en gentleman och 
förklarar med enkla ord både sin resa i tid 
och upplevelser och sina mål med det nya 
uppdraget. 

Han flyttade från Skövde till Linköping 
1999 och började som lektor med dubbla 
ledaruppdrag (nationella forskarskolan 
och högskoleingenjörsutbildningen), och 
fortsatte till Pittsburgh i USA 2005 och 
stannade där i fem år.

– Det var en dröm för mig. Jag hamnade 
på ett bra lärosäte och stärkte min syn på 
hur man bedriver forskning och hur den 
kommer till nytta i samhället. Jag kom 
hem därifrån med en rikare verktygslåda, 
berättar Jörgen Hansson.

det var i pittsburgh han började forska 
ute på företag, och den erfarenheten tog 
han med sig hem till Sverige.

– Det finns en stor förbättringspotential 
när det gäller samverkan mellan högskola 
och samhälle/näringsliv, säger Jörgen.

Han prisar på sätt och vis delar av den 
amerikanska modellen och lyfter samtidigt 
fram den svenska.

– Det finns världsledande forskning och 
utbildning i Sverige, och det finns områden 
där Högskolan i Skövde är ledande, men 
vi är inte så bra på att tala om det. Den 
amerikanska kulturen är inte blygsam av 
sig. Jag vill inte säga att det är skryteffekter, 
utan de får helt enkelt ut vad de gör. Det 
finns ett egenvärde i att vara tydlig med de 
prestationer forskningen gör och det borde 
vi ta efter.

Jörgen Hansson är inne på linjen att gör 

man ett bra arbete behöver man inte skryta. 
– Viljan att lyckas är väldigt stark i USA. 

Är muren tjockare och högre tar du mer 
sats för att komma igenom eller över den, 
säger han och skrattar.

tiden i usa har såklart påverkat och ut-
vecklat Jörgen Hansson, precis som erfar-
enheter från andra håll. Han har valt att 
komma tillbaka till Skövde och ser det 
som ett steg framåt även om Linköping, 
Pittsburgh och Göteborg är betydligt större 
städer än Skövde.

– Många av de bästa lärosätena i världen 
är inte stora. Jag har följt högskolan kon-
tinuerligt även om jag varit härifrån i 
fjorton år. Jag har varit här och hälsat på 
flera gånger och tycker väl att jag kommer 
med ett utifrån perspektiv nu. Jag kan kon-
statera att högskolan behållit sin status, 
växt i storlek och har fått flera erkännande 
inom flera ämnen. Ett färskt exempel är 
UKÄ-utvärderingen som släpptes i förra 
veckan där högskolan kom bland de absolut 
starkaste i utvärderingsområdet ”Data-
IT-medieteknik”. Högskolan fick betygen 
mycket hög för tre av utbildningarna, och 
hög för ytterligare en, och inte någon brist-
ande vilket är fantastiskt, inte minst när 
man jämför med andra högskolor. Det är en 
fantastisk plattform att bygga på, säger han.

ett prioriterat område blir att stärka 

och öka forskningsverksamheten eftersom 
utbildningen redan har ett stort erkännande 
i den akademiska världen. Jörgen Hansson 
vill få till en större samverkan med 
näringslivet både regionalt och nationellt.

– Jag brinner för utmaningen, men har 
svårt att med en gång sätta upp några 
kvantitativa mål. Vi ska vara noggranna 
med hur omvärlden uppfattar oss, och vi 
ska lyfta fram våra styrkor, säger han.

med höga förväntningar både på sig själv 
och på omgivningen börjar man kanske 
fundera kring i vilket perspektiv Jörgen 
Hansson ser sig själv i den nya rollen. 
Men han säger att han lever i nuet och inte 
funderar så mycket på sin egen framtid.

– Folk kanske tror att jag är karriärist men 
det stämmer inte med min egen bild. Står 
en dörr öppen är jag beredd att ta chansen 
och jobba hårt för att leverera – det har 
fungerat bra för mig så här långt. Men jag 
har aldrig karriärplanerat. Visst kan det vara 
bra att ha en långsiktig plan men jag har 
filosofin att vara här och nu, sedan kommer 
det alltid nya möjligheter. Jag gillar att lära 
mig nya saker, att koppla ihop verksamheter 
eller skapa nya konstellationer, säger han 
och avslutar:

– När jag gör det bra är det roligt att få 
kvitto på det.

n

Det är fjorton år sedan Jörgen Hansson lämnade studietiden och stan, men nu är han tillbaka.
Efter händelserika år i Linköping, Pittsburgh och Göteborg blir Jörgen Hansson prefekt för 

den institution som innehåller informationsteknologi och medier vid Högskolan i Skövde.

PERFEKT
PREFEKT
ÅTERVÄNDER TILL SKÖVDE

Han studerade vid Högskolan i Skövde, disputerade i Linköping, skaffade sig erfarenhet i USA och blev professor på Chalmers i Göteborg. Efter 14 år sluts cirkeln – nu är Jörgen Hansson tillbaka i Skövde.
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INTERNATIONELL ARBETSPLATS 
Högskolan är en arbetsplats för närmare 500 personer från 
drygt 20 länder. Alla har valt Skövde för att studera, undervisa, 
forska och samverka. Och förstås uppleva Skövderegionen.

enrumslägenheten med utsikt över ban-
gården vid Resecentrum delar Linnea Per-
nebrink med sin man Mattias, katterna Loa, 
Julia och Sune samt några akvariefiskar.

– Det är trångt, men vi ska strax flytta. Vi 
har fått tag i en annan studentlägenhet, en 
tvåa, berättar Linnea.

Mattias och katterna flyttade också med 
från Umeå. Släpvagnen var så fullpackad 
att de fick hoppa på kåpan för att de skulle 
få igen den när flyttlasset gick söderöver 
i augusti 2012. Att valet föll på Skövde 
berodde helt på högskolans utbildnings-
program. Mattias ville läsa biomedicin eller 
mikrobiologi och Linnea hade bestämt sig 
för utbildning inom dataspelsutvecklingen. 
Bästa kombinationen för dem fanns i 
Skövde.

– När jag började leta utbildning tog jag 
samtidigt reda på lite om Skövde, så när vi 
flyttade visste jag att det är Sankta Elin som 
finns i stadsvapnet. Jag visste också att alla 
tåg mellan Stockholm och Göteborg stannar 
i Skövde. Och att Skövde är en militärstad, 
fast det var min mormor som berättade att 
det alltid klev på många militärer på tågen 
i Skövde. Sedan kände jag också till att det 
finns många spelföretag här, säger Linnea.

hon och mattias fick en bra start i Skövde. 
De vann kontraktet på studentlägenheten i 
en tävling, där de skapade omslaget till årets 
utbildningskatalog för Högskolan i Skövde. 

– Mattias tog bilden och jag var modell. 
Han tog säkert en miljard bilder den där 
kvällen men valde ändå ut en av de första 
han tog, berättar Linnea.

Med lägenhet och utbildning klart tog det 
inte lång tid att lära känna Skövde som stad.

– Jag ska inte säga att jag är helt hemma-
stadd, för jag har till exempel aldrig varit 
i Ryd även om det är nära dit. Jag blir ofta 
skjutsad när vi ska någonstans, så jag är 
inte helt uppmärksam på områdena. Jag 
vet vilka affärer som finns vid Rusta men 
jag vet inte hur jag hittar dit. Men centrum, 
högskoleområdet och Boulogner lärde jag 
mig bra under de första veckorna här.

vyerna har vidgats sedan dess, för Linnea 
Pernebrink har hunnit med utflykter till 
Skultorp, Billingen och Simsjön också.

– Vi cyklade till Simsjön och badade i 
somras. Det var mycket backar, konstaterar 
hon.

Barndomsstaden Umeå är ju också en 
riktig studentstad, så det är klart att Linnea 
ombeds komma med en jämförelse.

– Ju längre norrut man kommer, desto 
mer isolerad blir man. Det är klart att 
Umeå har mycket, men Skövde känns mer 
centralt. Här kan man ta sig till Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Det är inte länge 
man har kunnat åka snabbtåg längre än till 
Sundsvall. Tidigare fanns bara nattåg eller 
buss från Umeå. Fast en sak saknar jag i 

Skövde – det är dåligt med fik som är öppna 
på kvällen. Tidigare fikade jag mycket, men 
när det finns så lite att välja på går man 
hellre och äter sushi eller något annat, 
fortsätter Linnea.

valmöjligheterna är större när det gäller 
restauranger, tycker hon, men saknar något 
ställe som serverar indisk mat. Nöjeslivet 
får också godkänt.

– Jag tycker att Skövde har det mesta även 
om det inte finns jättestort utbud av allting. 
Men jag utgår nästan alltid från kårhuset. 
Boulogner är kärnan och sedan har jag 
Skövde stad som ger mig alternativen, säger 
Linnea.

Hon är aktiv i studentkåren och tycker det 
har gett henne mycket under första året i 
Skövde.

– Det är många studenter som inte är 
härifrån, så här skapar man sin familj och 
hjälper varandra. Vi får till exempel hjälp 
av en kille med dragkrok på bilen när vi ska 
flytta.

det är sen söndagseftermiddag när vi 
träffar Linnea. Hon blir avbruten mitt i en 
rapport som ska lämnas in dagen efter, och 
det blir naturligt att fråga hur tiden fördelas 
mellan studier och fritid.

– Det är något helt annat än på högstadiet 
eller gymnasiet. Det gäller verkligen att 
prioritera att läsa lite varje dag, annars 

sitter man i skiten i slutet. Vi håller på med 
projekt och sitter i datasalen en stund varje 
dag, det är bra för då blir det en rutin i det 
arbetet, förklarar Linnea.

Hon visar upp ett block där hon skriver 
listor med allt som ska göras. Allting verkar 
väldigt strukturerat.

– Jag älskar att få stryka saker på listorna, 
och det är tur att jag får göra det, för det 
kommer hela tiden upp nya grejer. Annars 
är jag egentligen inte så här ordningsam, 
innerst inne vill jag skjuta på saker men nu 
vet jag att det inte går.

utbildningen inom dataspelsutveckling 
pågår till och med våren 2015. Linnea 
Pernebrink känner att hon satsat på rätt 
område.

– Det känns som att allting är på väg 
mot 3D-modellering, spel, filmer, reklam, 
marknadsföring. För mig passar det bra, 
jag gillar det artistiska arbetet med grafik, 
berättar hon.

Planerna efter studietiden är inte precist 
utformade.

– Jag kanske går någon mer kurs här. 
Sedan får arbete styra var vi hamnar, och 
skulle vi bli kvar här så kommer jag i alla 
fall inte säga ”nej… inte Skövde”, för jag 
trivs här, säger hon.

n

Linnea Pernebrink flyttade till Skövde från Umeå förra sommaren för att studera. 
Innan Linnea bestämde sig för att söka utbildning på högskolan visste hon inte 

mycket om stan. Men hon har blivit glatt överraskad och trivs bra.

ÖGONEN
FÖR SKÖVDE

LINNEA FRÅN UMEÅ HAR FÅTT UPP

Katterna Sune, Julia och Loa håller ett vakande öga inte bara på akvariet – de följer allt som händer i lägenheten. Därför har Linnea Pernebrink alltid sällskap när hon sitter hemma och läser.
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KUNSKAPSUTVECKLING & ARBETE
Är ett av sex prioriterade utvecklingsområden i Vision 
Skövde 2025.

Syftet med utmärkelsen är att markera 
och stärka Skövdes position som spelstad 
nationellt och samtidigt uppmuntra talanger 
på Högskolan i Skövde. 

Målet är att göra det tydligt för unga spel-
utvecklare i hela landet att Skövde är dedik-
erade i sin strävan att främja unga dataspels-
talanger. Genom utmärkelsen markeras att 
kommunen uppmärksammar spelutveckling 

som en viktig del av Skövdes identitet. 
Utmärkelsen delas ut med utgångspunkt 

från samverkansplattformen Sweden 
Game Arena där Skövde kommun, Gothia 
Science Park, Högskolan i Skövde och 
spelföretagen i GSP samarbetar för att 
utveckla dataspelsbranschen i spelstaden 
Skövde. Det är också från dessa aktörer som 
juryn utses.

Kort om Skövde Academic Game Award
Tarhead Studios tog hem 
Skövde Academic Game Award 
med spelet Grief, släppt för PC 
1 november. I det talangfulla 
teamet ingår, bakre raden, från 
vänster, Emil Helge, Rebecka Ol-
likainen, Julius Wallenberg och 
Jimmy Nilsson. Främre raden: 
Viktor Blomqvist, Anton Thorsell 
och Sebastian Zander.

SPEL

Tommy Palm, Spelguru på King, tog 
sig tid att studera spelutvecklarna 
i Expo-delen. ”Skövde är känt för 
mycket mer än Volvo. Dataspelsut-
veckling är stort här”, sade han.
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ett av verktygen för att sätta Skövde på 
kartan nationellt och internationellt är den 
årliga Sweden Game Conference som nu 
har arrangerats för fjärde gången i år.

Sweden Game Conference 2013 bjöd på 
en rad spännande erfarenheter, tips, idéer 
och upplevelser. Dessutom ett pärlband av 
inspel från framgångsrika svenska spel-
utvecklare, bland annat MAG Interactive, 
King och Stardoll. 

Utmärkelsen Skövde Academic Game 
Award delades ut för första gången. Vinnare 
blev det talangfulla teamet Tarhead Studios.

– Spelutbildningen på Högskolan och 
inkubatorn The Game Incubator i Skövde 
märks särskilt när det gäller att utveckla 
framgångsrika unga företag, konstaterade 
exempelvis Per Strömbäck, talesman 
för Datorspelsbranschen, i rapporten 
Spelutvecklarindex 2012.

konferensen bjöd på ett starkt startfält 
av talare och inspiratörer. De närmare 
250 deltagarna fick möjlighet att lyssna 
till exempelvis Daniel Hasselberg, MAG 
Interactive, Brjann Sigurgeirsson, Image & 
Form, Tommy Palm, King, Harald Walden, 
Stardoll, Anton Westbergh, Coffee Stain 
Studios, Mårten Brüggeman, Toca Boca  
och Nathan Burba, Project Holodeck.

Daniel Hasselberg tog med åhörarna på 
den spännande resa mobilspelet Ruzzle 
gjort, från noll till drygt 40 miljoner spelare 
världen över. 

– När det exploderade för oss ringde Face-
book, CNN, Twitter och Google för att lära 
känna oss. Jag har lärt mig säga nej nu, det 
gäller att välja vilka events man ska delta 
i, vilka som kan ge något tillbaka, tipsade 
Hasselberg.

tommy palm, Game Guru på King, talade 
om dundersuccén Candy Crush saga.

– Det gäller att våga förändra och att 

bestämma sig, sade Palm om Kings beslut 
att gå all in med Facebook-spel när alla 
trodde Zynga hade total kontroll på den 
marknaden. 

Beslutet var lyckat, nu har Kings olika 
spel över 100 miljoner dagliga användare.

Tommy Palm konstaterade att det inte 
bara är Volvo som gäller i Skövde.

– Skövde är definitivt känt för dataspel, 
det är därför jag är här.

Förutom intressanta och inspirerande tal 
bjöd konferensen även på en diger expo-del 
med utställare från Skövde, bland annat 
Pieces Interactive, Paradox Interactive, 
Ludosity och Rovio. 

i paneldebatten under konferensen första 
dag diskuterades virtual reality i förhållande 
till framtidens spelande. Dessutom delades 
Skövde Academic Game Award ut för första 
gången. Vinnaren av utmärkelsen blev Tar-
head Studios med spelet Grief.

Det var fokus på såväl affär som utveck-
ling under konferensen, och det är ett kon-
cept som gillas. 

Sweden Game Conference har blivit en 
naturlig mötesplats för den som är intres-
serad av dataspel, alldeles oavsett om det 
gäller företag, rekrytering, nätverkande, 
utveckling eller försäljning. 

Helt enkelt en bärande del av satsningen 
Sweden Game Arena som lyfter  
fram Skövde  
som data- 
spelsstad  
för utbild- 
ning, forsk- 
ning, karriär  
och före- 
tagande.

              n

Skövde är en spelstad att räkna med. Staden är den största i landet 
när det gäller antal spelföretag och antal medarbetare utanför 
storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg.

Skövde är topp 4 i Sverige när det gäller antal 
spelföretag och antal medarbetare. Det har 
uppnåtts med gemensamma ansträngningar från 
näringsliv och akademi. Nästa steg handlar om 
att i ännu större omfattning än tidigare fokusera 
på den internationella marknaden. Det kommer 
att göras under samlad flagg: Sweden Game 
Arena.

Målet med satsningen är att Skövde, Gothia 

 
 
 
 
 
Science Park och Högskolan i Skövde ska bli 
det självklara valet för såväl entreprenörer och 
företag som investerare, både nationella och 
internationella. 

I Skövde finns både forsknings- och 
utvecklingskompetens, i en samlad miljö. Det är 
avgörande för att bygga dataspel som kan slå på 
världsmarknaden och för att ta fram ny hård- och 
mjukvara för utveckling av spel för både lärande, 
underhållning och attitydpåverkan.

Mer information om Sweden Game Arena: 
www.swedengamearena.se

Kort om Sweden Game Arena

Högskolan i Skövdes 
demonstratorer skapade i 
forskningsprojekt tilldrog 

stort intresse, bland an-
nat rehabtränaren Elinor.

Över 1 500 intresserade människor 
besökte Sweden Game Festival 
under de två dagarna. Race Room 
med möjlighet att mäta sina 
färdigheter med ratt och gaspedal 
tilldrog sig stort intresse. Det var 
kö i två dagar för att ”race:a”.

Under festivalen andra dag fanns möjlighet 
att se hur grafik skapas i digital form. 

Besökare fick också skapa sin egen 
dataspelsfigur med penna och papper. 

Project Holodec från Los Angeles 
visade sin hårdvara och sina spel 
som spelas med hjälp av Oculus 
Rift, en av de absolut hetaste hård-
varorna inom virtual reality.

Under Sweden Game Festival 
avgjordes Skövdemästerskap i 
dataspel. 70-talet deltagare tog 
sig an utmaningen att visa sina 
färdigheter i fyra olika spel.

1. Bra spelidé.

2. Grymt team, det bästa.

3. Pengar. Tro att du kan flyga 

 och se till att någon betalar.

4. Låt dig inte skrämmas. Ta 

 kontakt med konsoljättarna.

5. Gör det bästa spelet någonsin.

6. Annonsera ditt spel. Men se

 till att döda varenda bug innan 

 lansering.

7. Gör massor av PR, även på 

 egen hand.

8. Sov mindre. Tweeta, tweeta, 

 tweeta.
(Image & Form)

Spelsuccé för dummies

SPEL
Ny bransch

stärker 
Skövde på 
nationella 

kartan
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TILLSAMMANS
För att nå fram till vår vision krävs insatser på många olika 
plan. Tillsammans är vi starkare!

Näringslivsforum, Skövde Cityförening 
och Skövde kommun genomförde i sep-
tember månad en gemensam studieresa 
till Drammen i Norge för att studera och 
ta intryck av Drammens prisade arbete 
med stadsförnyelse.

Drammen, en stad i Skövdes storlek, 
är prisbelönt för sin stadsutveckling. Där 
lyssnade deltagarna till bland andra Tore 
Opdal Hansen, kommunstyrelsens ord-
förande, VD:n för kommunala fastighets-
bolaget, chefen för projekteringsenheten 
och VD för destinationsbolaget.   

Då Skövde är i startfasen av att ta ett 
helhetsgrepp kring den framtida utveck-
lingen av centrala Skövde var resan ett 
tillfälle att tillsammans från olika pers-
pektiv inhämta kunskap och inspiration 
kring stadsutveckling.

Från näringslivet deltog 15 represent-
anter från Näringslivsforums bygg- och 
etableringsgrupp och Skövde Cityfören-
ing. Från Skövde kommun deltog 20 
politiker och tjänstemän inom ansvars-
områdena samhällsbyggnad, näringsliv 
och tekniska.

Skövde är Västra Götalands bästa friluftskommun, och samtidigt nummer sju 
av landets 290 kommuner. 

Utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2013 baseras på en enkät som besva-
rades av 262 av landets 290 kommuner och syftar till att stärka och stimulera 
friluftslivet i hela landet. 

Undersökningen har fokuserat på tre områden: planer för friluftsliv, informa-
tion och samarbeten kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. 

Bakom initiativet står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska  
Ekoturismföreningen.

Gemensam studieresa
till prisad norsk stad

Med en fördjupad samverkan mellan 
skola och arbetsliv, ökar möjligheten att 
behålla kompetensen i kommunen och 
därmed underlättas rekryteringen av 
framtida medarbetare. 

I Vision Skövde 2025 är det utpekat att 
vi ska ”arbeta för utbildningsmöjligheter 
som svarar upp mot kraven från kun-
skapsintensiva företag och organisation-
er”. Ett led i detta är att hitta samverkan-
sformer mellan skola och arbetsliv som är 
meningsfulla och utvecklande. 

Näringslivsforum i Skövde är initiativ-
tagare till projektet Samverkan Skola/Ar-
betsliv och är aktivt involverat i arbetet 
genom sin utbildningsgrupp. Utbildnings-
gruppen har ett särskilt ansvar för frågor 
som handlar om kunskap och kompe-
tensutveckling. Gruppen leds av Joakim 
Sörman, SEB, med representanter från 
bland annat Volvo, ÅF Technology, CEJN, 
Västsvenska Handelskammaren, Lichron, 
SLA och Skövde kommun. 

I skolans uppdrag ingår att eleverna ska 
vara aktiva och deltagande. När elever får 
upptäcka att det de lärt sig har en prak-
tisk tillämpbarhet – då väcks också lusten 
att lära. Genom att elever och lärare 
kommer i kontakt med och lär känna det 
lokala närings- och arbetslivet, får de 
kunskap om vilka yrkes- och verksam-
hetsområden som finns i närområdet. 

Skola och näringsliv
i nära samarbete

HÄR ERBJUDS VÄSTRA GÖTALANDS BÄSTA FRILUFTSLIV

Lördagen den 18 maj arrangerades Bry 
dig i Södra Ryd. 

Det blev en dag fullspäckad med olika 
aktiviteter, musik och prova-på aktiviteter 
för alla åldrar. Syftet var att lyfta fram allt 
det positiva i stadsdelen och vikten av att 
vi tillsammans bryr oss om vår närmiljö, 
hälsa och varandra! 

På kvällen arrangerades en mycket 
uppskattad musikfestival under namn-
et ”Respekt & kärlek”, med ungdomar 
som arrangörer. Artister från Skövde och 
hela Skaraborg uppträdde live med olika 
musikstilar.

En dag med massor av 
aktiviteter i Södra Ryd

31 augusti invigdes Skövde Kulturhus. 
Kulturhusets 50-åriga historia beskrevs 
av flera talare.

Skövdes kulturchef Katarina Strömgren-
Sandh sa i sitt tal:

– Nu har vi ett kulturhus där vi vill att 
alla människor ska vara och trivas i. Ett 
kulturhus som är vårt vardagsrum.

Skövde Kulturhus 
invigt på nytt
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För andra året i rad har Arena Skövde bli-
vit utsedd till Sveriges Bästa Äventyrsbad. 

Under hela året 2012 har besökare på 
Barnsemester.se betygsatt utvalda natio-
nella attraktioner. 

Näringslivsgalan är en av de satsningar 
som Skövde kommun tillsammans med 
Företagarna står bakom för att möjliggöra 
möten mellan företag och mellan företag 
och Skövde kommun. 

Den 3 oktober genomfördes den tret-
tonde Näringslivsgalan i Skövde. 500 
personer gästade galan där de underhölls 
och roades av konferencier Lotta Bromé 
och lyssnade till härlig musik från Arkivet 
med gästartist Johanna Beijbom.

Näringslivsgala
med 500 gäster

Det var hög energi på årets Idrottsgala 
i januari, när det delades ut ett antal 
stipendium och priser till eldsjälar och 
aktiva inom idrotts- och föreningslivet i 
Skövde kommun. 

Idrottsgalan i Skövde är till för att 
uppmärksamma idrottsliga prestationer 
under det gångna året. Den ska också 
ge en möjlighet för alla idrottsaktiva och 
intresserade att uppleva en festkväll med 
idrottsliga förtecken och umgås över 
föreningsgränserna.

Skövde kommun med samarbetspart-
ners förhoppning är att galan fyller en 
viktig funktion, då den kan vara ett sätt 
att uppleva gemenskap, vilket är en av 
grundförutsättningarna för den goda 
föreningen.

Idrottsgalan genomfördes första gången 
i januari 2006.

Idrott över alla gränser
under gemensam galakväll

SVERIGES BÄSTA BAD – IGEN

I september började framtidens motorer 
byggas i Skövde. 

Bakgrunden är att Volvo Car Group har 
skapat en helt ny fyrcylindrig bränsleef-
fektiv motorfamilj med beteckningen VEA 
(Volvo Engine Architecture). Inför den 
nya motorgenerationen har Volvo satsat 
två miljarder kronor i Skövdefabriken för 
utbyggnad av fabriken och ny produk-
tionsutrustning. 

De Volvomodellerna som får tillgång till 
nya motorerna är S60, V60, XC60, V70, 
XC70 och S80.

– Närmare hälften av våra framtida 
investeringar på cirka 75 miljarder kronor, 
som utgör våra totala investeringar under 
åren 2011-2015, hamnar i Sverige i form 
av satsningen på en ny fordonsarkitek-
tur och motorfamilj. Det är ett bevis på 
vår beslutsamhet att stärka företagets 
position som ett svenskt bilmärke med 
en unik attraktionskraft på en global 
marknad, kommenterade Håkan Samu-
elsson, vd för Volvo Car Group vid lanser-
ingen.

Storsatsning på ny
Volvomotor i Skövde
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CENTRAL PARK
Boulognerskogen håller på att vakna ur sin dvala. Parken ska blomstra på nytt. 

Redan nästa sommar är förhoppningen att kunna erbjuda skövdeborna möj-
ligheten att bada i Boulognersjön igen.
efter boulognerskogens glansdagar 
på 40-, 50- och 60-talet följde en lång pe-
riod där parken utnyttjades allt mindre. 
Men efter ett medborgarförslag om att 
skapa en stadslekpark väcktes idén att få 
liv i Boulognerskogen igen.

Nu pågår ett arbete att skapa en park 
som förenar 1800-tal med lite funkis och 
nutid i en härlig blandning. Tio åtgärds-
punkter ska prickas av, och en del arbete 
är redan gjort.

Nästa steg är att göra Boulognersjön 
badbar igen. Tidigare trodde man det 
var omöjligt, men efter ordentliga 
undersökningar visade sig det vara fullt 
realistiskt. Målet är att göra sjön badbar 
till nästa sommar och i samband med 
detta ska också området omkring sjön åt-
gärdas. Det blir renovering av sandstrand 
och gångväg runt sjön. 
medborgarförslaget om en  
uppfräschning av Boulognerskogen 
skickades in 2006. Det direkta resulta-
tet av förslaget blev en handlingsplan 
för hela parken. Den togs fram genom 

en process med representanter från 
tekniska förvaltningen, kultur-, fritids- 
samt plan- och byggförvaltningen.

Handlingsplanen blev en program-
beskrivning som låg till grund för utveck-
ling och förnyelse av parken. Därefter 
beslutades att det färdiga handling-
sprogrammet skulle kopplas till någon 
välkänd och välrenommerad landskaps-
arkitekt. Valet föll på Thorbjörn Anders-
son och PeGe Hillinge från Sweco. 

deras arbete började med en nuläges-
analys av hela parken, styrkor och 
svagheter fastställdes. Den historiska 
dokumentationen av parken blev också 
en del av underlaget till programmet. 

Dessutom genomfördes en enkät- 
undersökning på kommunens hemsida 
där skövdebor fick tycka till om Boulog-
nerskogen. 

72 procent av svaren från enkäten han-
dlade om att en servering eller ett kafé 
var viktigast för att få parken levande 
igen. Andra önskemål som lämnades in 

var att aktiviteter av olika slag skulle äga 
rum i parken, fina planteringar. Tillgång 
till de båda sjöarna stod också högt på 
önskelistan. 

med resultatet från undersökningen i 
bagaget formade Sweco ett gestaltning-
sprogram som mynnade ut i ett doku-
ment som kan liknas vid ett smörgås-
bord av åtgärder. I menyn presenterades 
de tio inslagen, med förslag på genom-
förande i olika etapper.  

Gestaltningsprogrammet stämmer väl 
in i Vision 2025 och stärker varumär-
ket Skövde. Där framgår tydligt att en 
attraktiv centralort är viktigt och då är 
Boulognerskogen den del i den vackra 
natur som Skövde kan erbjuda. 

en stor park i centrala delarna gör att 
närheten till naturen stärks ända in i 
centrum med möjligheter till rekreation 
och naturupplevelser. Detta inbegriper 
samråd med och engagemang från 
föreningslivet, restauratörer och entre-

prenörer, företag och olika verksamheter 
som ser parken som en möjlighet att 
åstadkomma en spännande och händel-
serik helhet. 

Detta kommer att bidra till att göra 
Skövde mer attraktivt som livsmiljö, 
företagarplats och besöksmål för hela re-
gionen. Dessutom skapar Boulognersko-
gen en attraktiv närmiljö till de bostäder 
som planeras i området kring Ekedal. 

Arbetet med att förverkliga de tio 
åtgärderna är igång. Den gröna häcken 
är planterad och tillsammans med 
kalkstensmurar vid varje entré bildar 
dessa två element en tydlig gräns mellan 
utanför och innanför. 

Boulognerhyllan i den nordöstra delen 
av parken som stod färdig i våras är up-
pskattad och har använts flitigt. Denna 
hylla är kopplad till det nyrenoverade 
äldreboendet som ligger alldeles intill. 

Vi är på väg att ge Boulognerskogen en 
ny glansperiod.

n

Tio åtgärder för en mer attraktiv park 
 1. Tree Top Walk
 2. Sjöpaviljongen
 3. Körsbärsterrasserna
 4. Boulognerhyllan
 5. Fågeldammen med soldäcket 
  och vattentrappan
 6. Parkentréer med gröna häcken
 7. Lekängen med träkojorna
 8. Tallskog med kafé
 9. Rhododendrondalen
 10. Sippkärret med upptäckarbryggor

Boulognerskogen

NU VÄXER DEN FRAM – SKÖVDES EGEN
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GARPAPARKEN.

På våren efter några månader av mörker och snö vill vi ge våra kommuninvånare 
och besökare en vårhälsning med färgprakt i gult, orange, rött och vitt. 

Därför har vi planterat många tusen lökar runt om i kommunen. I stort sett 
samma sorts lökblandning har planterats på alla ställen för att man på så sätt 
ska känna igen sig vart man än åker i Skövde kommun. 

Detta är en lökblandning som står sig i ungefär tre år. 

BLOMMOR
BINDER SAMMAN HELA SKÖVDE

STÖPEN.

VÄRSÅS.

LERDALA.
FJÄLLET.

IGELSTORP.

DROTTNINGGATAN. MARIESTADSVÄGEN.
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GOTHIA SCIENCE PARK
...är en miljö för innovation. Här finns företag och entre-
prenörer som vill utveckla spännande verksamheter och 
attraherar både investerare och talangfulla medarbetare.

B
ild

er
: R

O
LA

N
D

 S
V

EN
S

SO
N



KREATIVA TANKAR

NOVEMBER 2013 • Vision Skövde 2025 21

victor sunnliden är vd för byggherren 
Kreativa Hus och dessutom marknadsut-
vecklare i Skövde kommun. Han kan det 
här området på sina tio fingrar och visar 
runt i de väldiga lokalerna.

Det börjar likna något, men är fortfarande 
inte inflyttningsklart. På sina håll sliter ar-
betare för att hinna med de sista detaljerna.

– Här finns plats för mellan 200 och 250 
medarbetare, och då är det snart tusen per-
soner som arbetar i parken, säger Sunnliden.

1 000 är på flera sätt en magisk summa. I 
det här sammanhanget är den viktigare än 
jämn. Att komma upp på fyrsiffrigt i antalet 
personer som har Gothia Science Park 
som sin arbetsplats betyder att omvärlden 
kommer att se på teknikparken med helt 
andra ögon.

– Tusen arbetsplatser är en kritisk massa 
där bara storleken kan generera intresse 
från många håll. Därför ska det bli spänn-
ande att se vad som händer framöver, säger 
Victor Sunnliden.

nybygget är 8 500 kvadratmeter stort, 
fördelat på fyra hus som hålls samman 

med gemensamma trapphus. Av 6 100 
kvadratmeter uthyrningsbar yta återstår att 
hitta hyresgäster till ungefär 600. 

– Det är en spännande miljö härinne. 
Våningsplanen är till grunden likadana 
men det finns många olika lösningar för 
hyresgästen, säger Sunnliden när vi når 
fjärde och översta våningen i hus 4.

– Vi kallar det här ”Dataspelshuset”. 
Stunlock Studios ska sitta på det här planet, 
våningen under hyrs av Pieces Interaktiv 
och under dem flyttar Paradox in. Första 
våningsplanet i detta huset och 24 kontors-
rum i hus 1 är sedan de enda lediga ytorna 
i nuläget.

Det är gott om fönster som gör lokalerna 
ljusa, och för företagen som huserar högst 
upp i husen finns stora terrasser med utsikt 
söderut (mot Östermalm). 

– Hela miljön är inspirerande, tycker 
Victor Sunnliden.

patric eriksson, vd för Gothia Innovation 
AB, som driver och utvecklar Gothia 
Science Park, är också tillfreds med de fyra 
nytillskotten.

– Vi är mycket tacksamma för att Kreativa 

Hus har varit så lyhörda för lokalbehoven 
i teknik- och forskningsparken och att 
kunnat tillgodose dem. Vi ser fram emot 
att kunna ta dem i bruk, kommenterar 
Eriksson glatt.

utanför de fyra nybyggda husen kommer 
det också bli en uppfräschning. En del 
är redan gjort, och annat är på gång men 
gräsytorna iordningställs efter vintern.

Den nya laddningsstationen för elbilar 
framhåller Victor Sunnliden lite extra. Den 
har plats för två bilar och drivs av solenergi.

– När det gäller teknik är utgångsläget 
att vi ska ligga i framkant med allt vi gör 
här nere. För oss som fastighetsägare är 
det också symboliskt att vi visar vägen, då 
de aktörer och företag som verkar i Gothia 
Science Park ligger i framkant inom sina 
branscher, då måste alla element och 
omgivningen i miljön signalera samma 
sak. Spelar egentligen ingen roll hur många 
i Skövde med omnejd som äger en elbil i 
dag, det är vårt ansvar att vara föregångarna, 
visa vägen och skapa förutsättningar för 
såväl våra medborgare och våra företag att 
nyttja förnyelsebara bränslen.

Att nyttja laddningsstationen är gratis. 
Den styrs via sms-tjänst enligt anvisningar 
vid stationen.

– Kapaciteten är stor. Den klarar att ladda 
bilar för motsvarande 2 000 mil om året, 
förklarar Victor Sunnliden. 

Fasaden på de nya husen kommer hamna 
i blickfånget hos många i höst- och vinter-
mörkret. Glaspartier och färgsättning skap-
ar en spännande exteriör. Ett riktigt lyft för 
området som binder samman villakvarteret 
och industriområdet på Östermalm.

Och faktum är att nybygget inte ens hin-
ner bli inflyttningsklart förrän nästa fas av 
Gothia Science Park är igång.

– Nästa steg är egentligen två steg. Vi 
har redan startat det första som handlar 
om att utveckla servicen i allmänhet i 
parken. Det andra handlar om framtida 
expansion. Vi tittar på hur vi ska gå tillväga 
för att allting ska hållas samman med både 
teknikpark och högskola, säger Sunnliden 
och avrundar: 

– Min bedömning just nu är det händer 
något nytt inom de närmaste tre åren.

n

När vi tar klivet in i trapphuset i ett av de fyra husen återstår bara en vecka till inflyttning. Det är fort-
farande en enda stor byggarbetsplats, men under en guidad rundtur förstår vi vad som är på gång. 

Välkommen till en förhandsvisning av utbyggnaden av Gothia Science Park.
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ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER
Är ett av sex prioriterade utvecklingsområden i Vision 
Skövde 2025. Du hittar programmet i sin helhet på  
www.skovde.se, klicka på ”Boende & miljö”.

Skövde hamnar i topp när HSB presen-
terar sitt bostadsindex för 2013. Skövde 
får högst poäng med 10,2 poäng av 16 
möjliga, följt av Österåker med 9,6 poäng. 

HSB:s Bostadsindex omfattar 59 tillväxt-
kommuner i landet och bedömer hur kom-
munerna arbetar för att motverka bostads-
bristen. En hög produktion och offensiv 
planering leder till att Skövde placerar sig 
bäst i landet i HSB:s bostadsindex som 
presenterades under hösten.

– Det är glädjande för Skövde och en sig-
nal på att både bygg- och fastighetsföreta-
gen och kommunen arbetar framåtriktat 
med bostadsutvecklingen, menar Katarina 
Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i 
Skövde.

Skövde kommun antog under förra året 
2012, ett boendestrategiskt program som 
anger mål, riktlinjer och åtgärder för den 
framtida bostadsbyggnationen. Det över-
gripande målet är att skapa förutsättnin-
gar för 300 nya bostäder årligen, för att 
möta efterfrågan från dem som vill flytta 
till Skövde och för att Skövde på sikt ska 
kunna växa till 60 000 invånare i enlighet 
med Vision Skövde 2025.

- Vi har dock inte råd att slå oss till ro 
på något sätt för efterfrågan på bostäder 
är större än det vi i dag bygger. Vi måste 
fortsätta utveckla våra arbetssätt och 
jobba vidare utifrån uppsatta mål, säger 
Katarina Jonsson.

Skövde toppar HSB:s 
bostadsindex 2013

Första spadtaget för Käpplunda park togs 31 januari 2011. Första 
etappen av inflyttning i Käpplunda Park stod klart sommaren 2012 
och nu i dagarna är sista etappen med 20 stycken lägenheter i låghus 
färdigställda och inflyttade. Här är det totalt 206 lägenheter fördelade 
på tolv hus med varierad höjd från två till åtta våningar. Ett stort tills-
kott i Skövdes utbud. Husen är grupperade kring den gemensamma 
park som öppnar sig mot ett grönområde och solen i söder.

Käpplunda Park – tillskott i Skövdes utbud

Topplaceringar i Nils Holgersson-rap-
porten för femte året i rad. 

Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riks-
förbund, Hyresgästföreningen, Riksbyg-
gen och SABO sammanställer varje år 
kostnader för fjärrvärme, el, sophämt-
ning, vatten och avlopp i Sveriges kom-
muner. Årets Nils Holgersson-rapport gäl-
lande el och fjärrvärme visar att Skövde 
står sig mycket bra i förhållande till övriga 
kommuner. 

 – Det är viktigt för våra hyresgäster att 
kostnaderna hålls nere. Det är nu femte 
året i rad som Skövde ligger i topp bland 
de kommuner som har lägst avgifter när 
det gäller el och fjärrvärme. Det är vi jät-
tenöjda med, sa ordförande i Hyresgäst-
föreningen, Anders Forsberg.

I årets jämförelse återfinns Skövde på 
femte plats när det gäller priserna på fjär-
rvärme och på topplacering när det gäller 
elpriserna.

Skövdeborna har
Sveriges lägsta elpris

n n Arbete pågår med en fördjupad över-
siktsplan av centrala Skövde. Arbetet syf-
tar bland annat till att skapa möjligheter 
för 1 000 nya bostäder i centrala Skövde.

n n I dagarna öppnade Skövdebostäder 
kön för Fältspaten – Skövdes första tryg-
ghetsboende! 78 lägenheter för dig som 
fyllt 70 år.

Inflyttning påbörjas 1 november 2014.

På gång…
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i bygden kring Väring har man tagit stora 
kliv mot datauppkoppling via fiber. K-G 
Johansson är en av medlemmarna i den 
styrelse som valdes när Väring sydost fiber 
ekonomisk förening bildades i september. 
Vid det tillfället såg man det som realistiskt 
att hela området skulle kunna förses med 
fiberkabel under 2014.

Ingela Eriksson, som är ordförande i fi-
berföreningen, informerade om läget innan 
föreningen formellt bildades:

– Det finns nästan 300  
fastigheter inom förening- 
ens område. Vi har unge- 
fär 175 ja, knappt 25 nej och  
88 som ännu inte svarat.

intresset är stort på flera  
håll. Det berättar Christian  
Johansson, näringslivsut- 
vecklare i Skövde kommun.

– Sedan tidigare finns en  
fiberförening i Sjogerstad,  
och efter Väring har det  

bildats en i Vreten. Näst på tur är en fören-
ing i Alebäcken. Jag tycker att intresset är 
enormt, säger han.

Det är inte alls överraskande att den 
tunna fiberkabeln skapar stor uppståndelse. 
De alternativ som finns i dag kommer för-
modligen inte finnas i framtiden.

– De som har ADSL i dag måste nog 
vänja sig vid tanken att den möjligheten 
försvinner. Kopparkabeln blir dyr att under-
hålla. På informationsmöten förklarar vi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

istället nyttan med fiber, säger Christian 
Johansson.

när fiberföreningen i Väring bildades tog 
man hjälp av Anders Karlsson som berät-
tade om samma resa inom Norra Vadsbo 
fiber ekonomisk förening. Han var tydlig i 
sin information.

– Fiber är i dag ungefär som när vi drog 
in elström i husen. Och så länge det inte 
finns något som kan transporteras snabbare  
                                       än ljuset är detta 

 framtiden, sa han.
    Från början var  

 det svårt att få bo-
 ende i området att 
 förstå nyttan med
 fiberkabel, och det 
 var nära att man 
 avbröt projektet in-
 nan det ens hade 
 börjat på allvar.
    – I oktober 2012
  var vi 40 fastigheter 

av 180 möjliga som var intresserade. Då 
gick vi ut en sista gång och bearbetade de 
som bodde i området. Nu är vi 143 som är 
anslutna, berättade Anders Karlsson.

i vadsbo grävdes det fyra och en halv mil 
för att lägga ner nio mil slang med plats för 
300 mil fiberkabel. 

Hur verkligheten blir i området runt 
Väring beror på hur många som slutligen 
bestämmer sig för att ansluta sin fastighet 
till fibernätet. Budgeten där är i alla fall 
baserad på att 180 fastighetsägare säger ja, 
och då blir kostnaden i spannet mellan 18 
000 och 25 000 kronor per fastighet.

Den totala investeringen beräknas till 
9,2 miljoner kronor, men då kommer 
man också få EU-bidrag på uppemot halva 
kostnaden.

– Det kommer aldrig bli billigare att 
ansluta sig, säger Christian Johansson.

 n

På landsbygden kastar man inte pengarna i sjön. Där gräver man 
hellre ner dem i marken, för det är genom fiberkabel det växer bäst. 
Det är i alla fall så resonemanget förs.

– Vi har vart i kontakt med fastighetsmäklare som säger att värdet 
på husen kommer öka med mellan 70 000 och 100 000 kronor när 
fiberkabeln är inkopplad, säger K-G Johansson.

Kraftfull datauppkoppling är en självklarhet i framtiden. I Vision 2025 
står att hundra procent av Skövde kommuns befolkning ska ha 
tillgång till 100 Mbt symmetriskt år 2025.

Skövde kommun beslutade i ett tidigt skede att satsa tio miljoner 
kronor på fiberutbyggnad i kommunen under åren 2013-2017. I år 
har man tagit beslut om att skjuta till ytterligare två miljoner kronor 
till satsningen, som också finansieras via EU-stöd och insatser från 
de fastighetsägare som ansluter sig till fibernätet.

Kommunen satsar tolv miljoner kronor

FIBER
LIKA GIVET SOM EL

Ringarna på den övre bilden visar områden på Skövdes landsbygd, där intresse för 
fiberkabel redan är stort. Den lilla bilden är från mötet där fiberföreningen i Väring 
bildades.



  Skövderegionen är känd i landet 
som en välkomnande och växande region 
där människor möts, verkar och mår bra.
Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och 
rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra 
liv. I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

”
Vi har lyckats skapa förutsättningar för 

  det goda livet om vi år 2025...

har invånare som är nöjda med sina liv och den  
samhällsservice som erbjuds

använder så gott som uteslutande förnybar energi

har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare 
än genomsnittet för riket

har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige

är 60 000 invånare i Skövde
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Skövdes visionslogotyp med sina
sammansatta S är en symbol för

mångfald och står för S som i Skövde,
Skaraborg, Samverkan, Samspel, 

Synergier – och inte minst Stolthet!


