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Inledning 
Den 13 november, kl. 18.00-ca 20.30 hölls ett dialogmöte i Dalklippan, Lerdala. 
Lokalen fylldes snabbt och fler stolar och bord fick ställas ut för att alla skulle få 
plats. Totalt deltog närmare 120 personer i olika åldrar för att ge sina perspektiv, 
tillsammans med 10 kommunala tjänstepersoner. Dialogmötet i Lerdala var den 
fjärde dialogen av sju och en del i arbetet för att utveckla hela Skövde hållbart. 

Dialogkvällen arrangerades i samverkan med en referensgrupp bestående av 
personer från Lerdala som representerar invånare, föreningar och näringsliv. På 
plats under kvällen var 10 personer ur den lokalt sammansatta referensgruppen. 

Kvällens syfte var att få en gemensam bild, både av nuläge och önskat läge, av hur 
det är att bo och leva i Lerdala, det vill säga bidra till att vi som kommun får en 
ökad kunskap om Lerdala som ort. Resultatet av dialogkvällen är en grund för 
fortsatt arbete tillsammans. 

Vårt Lerdala 
Troligen finns det lika många berättelser om Lerdala som det finns invånare. Som 
en första inspiration för kvällens första dialogpass berättade tre personer från 
bygden om sin syn på Lerdala.  

 

1.1 Rune 
Rune inleder kvällens pass ”Vårt Lerdala” med att konstatera att han hade kunnat 
prata hela kvällen om vad Lerdala är för honom. Men han lovar att fatta sig 
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kortare än så. Rune menar att det finns två sätt att bli Lerdalabo; antingen så föds 
man i Lerdala, eller så är det så att man på helt andra vägar hamnar i Lerdala – 
vilket var fallet för honom själv för snart 50 år sedan. Rune har med andra ord 
varit med och byggt upp Lerdala, men även – enligt hans egen utsago – lagt ner 
byn också, något som möttes av skratt. Nu vill Rune dock att vi alla blickar framåt 
och ser till Lerdalas möjligheter i framtiden. Detta avslutar Runes inledning, 
innan han lämnar över mikrofonen till ungdomen – Elliot. 

1.2 Elliot 
Elliot tar över mikrofonen och börjar med att berätta att han numera går i 
gymnasiet i Skövde. För honom har Lerdala alltid varit en väldigt familjär by, med 
många möjligheter till träning - något som han älskar – och samtidigt den fina 
gemenskapen som finns på orten. Numera berörs Elliot mycket av kollektivtrafik-
förbindelserna, speciellt till Skövde, vilka han upplever kan vara väldigt 
omständiga och sega, med bussturer upp emot en timme. Det är viktigt för Elliot 
och hans jämnåriga att enkelt kunna ta sig till Skövde, helst med direktbussar, då 
han även ser att det finns många fördelar med att just kunna ta bussen (och inte 
åka bil). 

Efter detta fortsätter Elliot att berätta om vikten av bra gång- och cykelvägar i 
Lerdala, då många viktiga funktioner (som bad och träning) ligger en bit utanför 
orten. Här ser han ett förbättringsarbete som måste göras, för att höja 
framkomlighet, men även trafiksäkerheten. Avslutningsvis lyfter Elliot den 
fantastiska skolan som orten har, med bra lärare och trevliga miljöer. Denna 
funktion är väldigt viktig för orten att behålla för att ha kvar livet i Lerdala! 

1.3 Sandy 
Sandy presenterar sig och poängterar hur trevligt hon tycker att det är att vara på 
plats ikväll! Sandy är ursprungligen från Schweiz, där hon även träffade sin man 
för 8 år sedan. De bodde först kvar i 2 år, innan de flyttade till Lerdala för 6 år 
sedan. Anledningen till flytten var att ta hand om svärföräldrarnas hus, medan de 
skulle arbeta i Kina under 1 års tid, men här står hon än idag – fortfarande 
Lerdalabo. Första gången hon kom till Lerdala på semester för 8 år sedan kände 
Sandy direkt ”Här kan jag tänka mig att leva – här är så fint!”. Detta är fortfarande 
en av ortens starkaste fördelar för henne, att det finns så mycket som är vackert 
på olika sätt, med bland annat en natur som är svår att toppa och som måste 
bevaras. 

Numera arbetar Sandy som kock på Flämslätt, vilket ger henne fördelen att få vara 
”hemmakring” hela dagarna. Liksom Elliot, poängterar därför även Sandy vikten 
av en bra cykelväg hela vägen till Flämslätt, då bilarna kör fort och det är farligt att 
låta barnen cykla längs med vägen. Detta har länge varit en knäckfråga för orten, 
och något som Sandy hoppas att man får till stånd inom kort. Som 
småbarnsförälder ser Sandy fram emot att låta sina barn gå i skolan, som hon hört 
mycket gott om, men hon tar även upp bristen på bredare trottoarer genom 
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Lerdala för barnvagnspromenader och liknande. Sandy avslutar genom att 
understryka att hon är en stolt Lerdalabo, men att hon även är mycket tacksam för 
att kunna säga att hon har hittat hem! 

1.4 Ordmoln: Vad är Lerdala för dig? 
Inför dialogmötet i Lerdala hade ett vykort skickats ut till alla hushåll i bygden. På 
vykortet ställdes frågan ”Vad är Lerdala för dig?”. Nedan presenteras resultatet 
från de drygt 80 svaren som inkommit både via vykorten samt via en digital enkät 
med samma fråga. Ju större ett ord är, desto fler personer har svarat samma sak. 

 

Under kvällen gavs deltagarna möjligheten att komplettera ordmolnet om de 
ansåg att något saknades. Inga kompletterande synpunkter lämnades in.  
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1.5 Dialog med elever och ungdomar 

 

För att få barn och ungdomars perspektiv på orten arrangerade delar av 
referensgruppen en dialog med ett tiotal ungdomar i församlingshemmet den 29 
oktober. Dialog genomfördes också den 5 november med förskolebarn och 
elevrådet (F-6) vid Lerdala skola. Eleverna hade fått ut frågorna innan och hade 
resonerat med varandra i klassen. Delar av resultatet presenterades under 
dialogkvällen och presenteras i sin helhet i separat bilaga till denna 
sammanställning (se slutet av detta dokument). Ovan syns en kortfattad 
sammanställning av några av svaren som inkommit. 

Styrkor och förbättringsområden 
Under första dialogpasset fick deltagarna sätta sig i grupper (med cirka nio 
personer i varje grupp) och diskutera Lerdalas styrkor och förbättringsområden. 
Varje grupp kom överens om fem styrkor och fem förbättringsområden och skrev 
upp dessa på ett blädderblocksblad. Gruppernas resultat sammanställdes under 
kvällen och alla fick prioritera tre styrkor och tre förbättringsområden, av alla 
som kommit in, innan de gick hem. Nedan presenteras en bruttolista av 
gruppernas svar. Siffran till höger anger hur många som valt att prioritera just det 
svaret.  
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1.6 Lerdalas styrkor 
• Skolan   76 
• Lerdala IF   36 
• Förskolan   22 
• Naturen   20 
• Närhet till Skövde, Skara, Mariestad och Götene 14 
• Möjligheter till ett aktivt liv  10 
• Elljusspåret/motionsspåret  9 
• Bygemenskap/gemenskapen  9 
• Lugnt och skönt   7 
• God stämning/positiv anda  6 
• Ligger ”mitt i Väla”/   4 
• Gröna Lund   4 
• Golfbana   4 
• Välvilja hos befolkningen  4 
• Vi som bor här   4 
• Sjöarna   4 
• Solsidan (läget)   3 
• Trygghet   3 
• Kyrkan   3 
• Engagemang   3 
• Dalklippan och dess aktiviteter  2 
• Föreningsliv   2 
• Affären i Timmersdala  2 
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• Flämslätt   1 
• Omtanke   1 
• Turistmålet Vallevägen  1 
• Bra badplatser   1 
• Nära    1 
• Idrottsplatsen 
• Traditioner    
• Ansvarsfulla 

1.7 Lerdalas förbättringsområden 
• Raka Linan   55 
• Bostäder generellt/fler boendealternativ 47 
• Cykelväg till Flämslätt  27  
• Kollektivtrafik/fler direktbussar  26 
• Cykelvägar   21 
• Gemensam mötesplats  16 
• Boende för seniorer   14 
• Bygga ut förskolan   13 
• Busslinje över berget   11 
• Vatten och avlopp till kringområden 10 
• Underhåll av skolan   10 
• Samlingspunkt för ungdomar  9 
• Fortsätta utveckla skolan  9 
• Trafiksituationen/trafiksäkerheten  9 
• Mindre lägenheter för äldre och yngre 7 
• Tomtmark, ny detaljplan  7 
• Sänk farten-skylt/få ner hastigheten genom byn 6 
• Vägar/bättre bilvägar  5 
• Ett innegym och ett utegym  5 
• Stabil tillgång till barnomsorg  4 
• Serviceutbud   4 
• Äldreboende   3 
• Trottoarer   3 
• Hemsida om Lerdala   2 
• Strategi – långsiktighet  2 
• Utveckla IP med fler aktiviteter/funktioner 1 
• Cykelväg Timmersdala  1 
• Busshållplats nära Flämslätt  2 
• Service när man blir gammal  2 
• Någon form av butik/servicebutik  2 
• Underhåll av kommunala ytor  1 
• Samlingspunkt    
• Bättre utemiljö förskola   
• Informationskanal 
• Parkeringsmöjligheter   
• Bensinstation 



9 
 

Dialog utifrån teman 
När styrkor och förbättringsområden diskuterats var det dags för grupperna att ta 
sig an fem teman. Syftet var att grupperna skulle beskriva/få en bild av hur 
Lerdala är idag, nuläge, samt vilka behov och utmaningar som finns framåt. 
Diskussionen runt borden fördes utifrån 5 teman med 2–4 frågor under varje 
tema. 

Gruppernas svar har sammanställts här nedanför. I de fall som grupperna har 
svarat exakt likadant har svaren grupperats ihop. Parentesen bakom påståenden 
representerar alltså inte individer, utan antal grupper som svarat samma sak. 

1.8 Att förflytta sig till och inom orten 

Finns det gång- och cykelbanor dit du brukar/vill röra dig? Är de på rätt 
ställe (sträckningen)? 

• Nej (8) 
• Nej, det är för smala trottoarer där det finns/För smal trottoar genom 

byn/Trottoar finns, men den är för smal (3) 
• Inga cykelvägar till Timmersdala/Behov Lerdala-Lången-Timmersdala 

(4) 
• Behov Lerdala-IP-Golfbanan-Flämslätt/Inga cykelvägar till Flämslätt/Nej, 

saknar cykelväg till IP/ Nej, saknas ex till IP och Flämslätt/Cykelbana till 
IP, golfbanan och Flämslätt/Saknas cykelbana mellan Lerdala och 
Flämslätt förbi Lerdala IP/De är obefintliga, behövs fler, inte minst till 
Flämslätt och IP, Lerdalabackarna (9) 

• Finns inte alls från Berg till Lerdala 
• Kommunikationer 
• Vägen ”raka linan” 
• Cykelväg 
• Smal väg med mycket tung trafik idag 

 
 

Hur ligger busshållplatsen/busshållplatserna? 

• Busshållplatsen finns nära. Tyvärr går det sällan någon buss!/I byn bra, 
men för få turer (2) 

• Borde finnas en busshållplats vid Flämslätt 
• För långt gångavstånd från mitt boende (ca 45 min) 
• Få bussar över berget, låt folk åka på de bussar som är ”ej i trafik” 
• Bra i kärnan av samhället, saknas utanför 
• Bra med skolbussen, men inte bra med vanliga busshållplatser i Berg 
• Fler busskurer behövs, med ”reflexsnurror” och bra upplysta 
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• Kyrkans hållplats behöver förbättras med busskur/Busshållplatsen vid 
kyrkan, bussen stannar mitt i vägen, bygg en ny busshållplats med 
regnskydd (2) 

• Farlig avstigning från Skövde 
• Bra busshållplats (Lerdala resecentrum)/Bra! (6) 
• Busshållplatser och turer i Berg och Långesäter bland annat 

När du ska ta dig till och från orten, vilket/vilka färdmedel använder du 
då? Ex buss, cykel, moped, bil. Skulle du vilja åka på något annat sätt? 

• Bil, eftersom det inte finns så många val. Dock är den snabbaste bilvägen 
”raka linan” undermålig 

• Tätare busslinjer så att man kan komma till centrala orten utan 
bil/Gärna buss, men dålig förbindelse över berget så måste köra bil/Fler 
bussar över berget, tar för lång tid att åka buss till jobb i Skövde, väljer 
därför bil/Bil men gärna mer buss/ Kollektivtrafiken till Skövde tar lång tid 
och går för sällan/Förslag på mindre bussar över berget oftare (6) 

• Med bra (och billig) kollektivtrafik skulle det bli mer attraktiv 
• Vill åka buss men fel tider och sträckning 
• Sänk fria resor med buss till 65+ 
• Buss till Skara behövs 
• Direktbussar Lerdala-Skövde 
• Mer direktbussar/Fler direktbussar och även till andra orter (3) 
• Bättre plogning av vägar vintertid 
• Bara bil (från Berg), skulle vilja ta bussen eller cykla 
• Gärna mer cykel till ex Timmersdala, krävs dock mer cykelbanor för att 

cykla mer pga säkerheten/Skulle kunna gå att cykla till Timmersdala, men 
det är för mörkt och smala/luriga vägar (2) 

• Cykel om cykelväg hade funnits/Skulle vilja cykla men känns osäkert, 
smala vägar och brist på vägkanter (2) 

• Bil (7) 
• Oftast bil (tyvärr) 
• Buss 
• Buss ibland 
• Bil, cykel, buss 
• Vi använder bil, ibland buss 
• Bil, vespa, buss, cykel, elbil 
• Bil, elcykel, elmoped, cykel 
• Gör genomfarten till huvudled och ha väjningsplikt i alla korsningar 
• Ändra Kvarnvägskorsningen, dra upp vägen direkt till resecentrum 

(tappen) 
• Smalna av vägen vid skolan, skapar plats för gång- och cykelväg 
• Raka linan är en katastrof/Raka linan måste förbättras/För att få en 

långsiktig och hållbar tillvaro i Lerdala måste raka linan utvecklas/Bättre 
väg till Skövde över Billingen (4) 

• Åker bil till Skövde varje vardag 
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• Många kör för fort genom byn 
• Övergångsstället vid affären respekteras inte 
• Samma fartgräns genom byn, annars ökar man farten 

Finns det behov av offentliga laddplatser för elbilar? Var i så fall? 

• Parkering mitt i byn med laddmöjlighet 
• Ja, vid Flämslätt och Silverfallen och skolans parkering (turistplatser + 

offentliga platser) 
• Ja, på alla ”offentliga” parkeringar i byn 
• Ja, vid Sjövägen 
• Vid parkeringsplatserna (för de som arbetar i Lerdala) 
• Kyrkan 
• Busshållplatsen 
• Nej, ej i Lerdala (men i Flämslätt, Skara kommun) 
• Ja, i anslutning till busshållplatserna 
• Ja, vid pendelparkeringen vid skolan 
• Kvarnvägen 

1.9 Boende och service 

1.9.1 Hur är mixen av boenden och arbetsplatser på orten? Exempelvis 
antal boende och olika typer av boenden. 

• Ett fåtal hyreslägenheter. Övervägande villor och parhus. 
• Lite lägenheter/För lite lägenheter (hyresrätter) (2) 
• Det behövs hyreslägenheter om människor, som inte längre vill bo i hus, 

ska kunna bo kvar. Och flytta hit, alla har inte råd med ett hus. 
• Hyresbostäder saknas/Få hyresrätter/Få hyreslägenheter/För få 

hyreslägenheter (4) 
• Äldreboende saknas/Saknar seniorboende (2) 
• Fler byggklara tomter 
• Villor 
• För många ”åldringar” sitter kvar i sina hus för att det saknas ett bra 

alternativ i Lerdala 
• Seniorboende, små lägenheter <100 kvm 
• Senior, mindre hus 
• Nybyggnation? 
• För liten omsättning av hus/boenden 
• Behövs fler boenden och fler olika typer av boenden, ex lägenheter, 

radhus mm för att erbjuda fler alternativ för större rörlighet plus ökad 
inflytt  

• Mycket villor 
• Få arbetsplatser 
• Mindre lägenheter (gamla och unga) 



12 
 

• Mindre (storlek) hyresrätter 
• Tomter för nybyggnation saknas 
• Alternativt boende till villa  
• Enbostadshus dominerar 
• Enstaka hyreshus 
• Inga äldreboenden 
• Många enskilda firmor och AB 
• Arbetsplatser är skola, kyrka, golfbana, Flämslätt 
• Vi önskar fler hyresrätter så att äldre har möjlighet att bo kvar i byn även 

när de vill/behöver flytta från sina hus 
• Vi bor här. Förutom skola/förskola få arbetsplatser. Mest 

egenföretagare. 
• Fler som bor än som jobbar 
• Få arbetstillfällen på orten 
• Finns flera egenföretagare i bygden 
• Avloppsanläggningar som kommunen ålägger husägare att göra, även 

om det fungerar bra. 
• Uppdatera gamla detaljplaner från 50-talet 

1.9.2 Hur fungerar servicen, såsom tillgång till butik, hälsovård, 
bibliotek, skola, barnomsorg, äldreomsorg, mm? Vad saknar du? 

• Vi har en skola med mycket gott rykte 
• Skola bra/Bra skola (2) 
• Barnomsorg bra/Bra barnomsorg (2) 
• Skola och barnomsorg fungerar bra (2) 
• Trygga skolan och barnomsorgen 
• Skola och förskola är bra och VIKTIG för orten 
• Skola och omsorg bra, övrigt saknas/Det finns bra skola och 

barnomsorg. Övrigt saknas/Det enda vi har är barnomsorg och skola (3) 
• Saknar äldreboende/Vi saknar seniorboende (2) 
• Vi saknar butik 
• Osäker tillgång till platser på förskola 
• Kiosk eller liknande 
• Finns ingen vårdcentral, affär/kiosk, bensinstation, gym 
• Finns ingen service förutom skolan och barnomsorg. Äldreomsorg utgår 

från Tidan 
• I Lerdala finns inte butik, hälsovård, bibliotek mm/Vi saknar/har ej 

butik, hälsovård, bibliotek, äldreomsorg (2) 
• Saknas butik, mötesplats, äldreomsorg 
• Vi saknar kiosk – obemannad butik 
• Givetvis trist att inte all service finns, men absolut viktigast är att skolan 

och förskolan finns kvar. 
• Butik med det mest nödvändiga saknas 
• Vi saknar/har ej butik, hälsovård, bibliotek, äldreomsorg 
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• Vi som bor på landet har svårt att = omöjligt att nå den kommunala 
servicen utan bil. 

• Är ok att biblioteket finns i Timmersdala men önskar mer öppettider! 
• Handtaget som service 
• Förskolan måste vara lika utbyggd som skolan 
• Saknar närbutik – tapp (tankställe) 
• Handtaget 
• Kommun bör tydliggöra/marknadsföra de låga tomtpriserna 
• Exploatera södra delen av Igelsjö-området 
• Vi saknar naturliga samlingspunkter 
• Samlingspunkt, typ engelsk pub, mötesplats 
• Miljösäkrad ortsutveckling med nya tomter 
• Dags för ny detaljplan 
• Två lekplatser finns och uppskattas mycket 
• Hjärtstartare saknas 

1.10 Mötesplatser, fritid och föreningsliv 

Vilka platser/mötesplatser vill man gärna vara på? Utomhus/inomhus? 

• Gröna Lund/boulebana/Gröna Lund (loppis, festen)/Gröna Lund om det 
händer något roligt (8) 

• Dalklippan (11) 
• Golfbanan/ Golfbanan (restaurangen) (4) 
• Idrottsplatsen/IP/Lerdala IP (7) 
• Flämslätt/badet/sommartid Flämslätt (5) 
• Församlingshemmet (6) 
• Caféet i församlingshemmet (mötesplats för både äldre och 

barn!!)/Onsdagscafét/Café på onsdagar (3) 
• Björnasäter 
• Ridskola 
• Motionsspår/Spåret/Elljusspåret med omnejd/Elljusspåret (6) 
• Sjöarna 
• Klyftamon 
• Skolan (2) 
• Barngrupp 
• Boulebanan 
• Lekplatser/Lekplatsen rustad av föräldrar (3) 
• Kyrkan 

Vilka miljöer undviker man för att de är fula eller otrygga? 

• Gångbanor 
• Raka linan 
• Inga/Det finns inga (3) 
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• Oröjda stugområden 
• Hus som förfaller 
• Bondgård som inte städas -> mycket plats överallt 

• Vägar i mörker och dagtid upp till Flämslätt 
• Inga vägrenar 
• Ödehusen utmed Skaravägen 
• Trafiksäkerhet genom byn påverkar negativt.  
• ”Skrevet”, infarten till Kvarnvägen är trång och trafikfarlig.  
• Vägarna – otrygga (Skaravägen) 
• Grusplanen lekplatsen vid Björkvägen 
• Vägen genom samhället (ingen cykelbana, höghastighet, otrygghet) 
• Tam-boskap utanför stängsel 

Saknar du några mötesplatser eller organiserade aktiviteter på orten? 

• Lokal för allmänna aktiviteter 
• Fritidsgård/ungdomsgård/Mötesplats för ungdomar/något för 

ungdomar/”Ungdomsgård”/Tonåringarna behöver någonstans att vara 
inomhus (9) 

• Aktivitet för barn i ”mellanålder” Lerdala IF 
• Mellanskolan skulle kunna användas till ungdomsgård, pub, loppis 
• Gör Mellanskolan till ett all-aktivitetshus! 
• Ja!  
• Det skulle ju kunna vara trevligt med en liten restaurang/pub i centrala 

Lerdala/Pub/kvarterskrog (2) 
• Ja, gör en mötesplats av Mellanskolan med; ungdomslokal, pub, kiosk, 

turistbyrå, vandrarhem, boende 
• Fullstor idrottshall i Lerdala/Timmersdala 
• Bevara det kulturhistoriska arvet med tre skolor. Använd mellanskolan 

som mötesplats. 
• Saknas mötesplatser för dem som inte är intresserade av 

idrott/Mötesplats utöver föreningsliv (2) 
• Mötesplats för vuxna (typ pub el dyl.)/Mötesplats för vuxna (2) 
• Ja, mötesplats för alla 
• ”Senior – ungdomsgård” 
• Något för äldre 
• Vi saknar en plats som Dalklippan, fast större 
• Utomhusgym/Utegym med vindskydd/Utegym vid spåret (4) 
• Lokala kurser via studieförbund 
• Grillplats? 
• Uteklassrum 
• Basket- och volleybollplan 

Är mötesplatserna tillgängliga och inkluderande för alla?  

• Finns inga så nej 



15 
 

• Gång- och cykelväg saknas 
• Ja (4) 
• Nej, det mesta är inriktat mot idrott 
• Gympa tillgänglig för alla 
• Café onsdagar alla välkomna 
• Inkluderande, men brist på information utanför Facebook 
• Lekplatsen saknar belysning (skolan, Lövsångarvägen och Björkvägen) 
• Synliggöra marknadsföring 
• Ok till de ”organiserade” mötesplatserna t ex Dalklippan, 

församlingshemmet osv.  

1.11 Näringsliv, turism och marknadsföring 

Vilken roll har orten som arbetsplats? 

• Mest egenföretagare (3) 
• Om det skulle finnas exempelvis en affär, kafé, mack skulle det skapa 

arbetsplatser 
• Just nu är det Flämslätt och skolan som är arbetsgivare 
• Få företag att etablera sig på bygden, för att utveckla turismen behövs 

bra vägunderhåll 
• Begränsad roll! Förskola och skola största arbetsplats/Skapar få 

arbetstillfällen, förutom skola/förskola. Övrigt egenföretagare (2) 
• Bra pendlingsavstånd till flera orter/Bra placerad för den som jobbar i 

Skövde, Skara, Mariestad (2) 
• Svenska kyrkan har vaktmästare, sommarjobbare 
• Skola/barnomsorg/Mest offentlig verksamhet/Skolan 

arbetsgivare/Skolan viktigast/Skolan, förskolan (6) 
• Golfbana (2) 
• Sovort 
• Viss roll, flesta arbetstillfällen är genom småföretagande 
• Ringa – behöver utvecklas, vad kan kommunen styra? 
• Jordbruksföretag 

Vad finns det för förbättringsområden för att utveckla företagandet på 
orten? 

• Bättre attityd mot företag från myndigheter (inget maktmissbruk) 
• Förenklad ”hantering” av tillstånd etc, särskilt för småföretagare 
• Det tänkta äldreboendet skapar arbetstillfällen 
• Närbutik 
• Raka linan! 
• Samlad plats för distansarbete i byn/Kontorshotell (2) 
• Anlita företagare i närområdet 
• Bättre vägar 
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• Postutdelning 
• Kommunikationer 
• Turism – skapa bra markerade leder, p-plats, ställplats, info-skyltar 
• MTB-leder 
• Naturturism kommer att öka om Skövde kommun vill! 
• Få, då vi inte har någon basindustri 
• Främst hantverkaryrken 
• Vi saknar Sparresäter 
• Kommunikationsmöjligheter 
• Reko-ring 
• Skapa förutsättning för att lokala företag ska kunna sälja sina produkter 

Vilka platser visar man gärna upp? 

• Hela vår natur med alla sjöar/Naturen runt Lerdala/Miljön runt byn (3) 
• Olika turistmål och naturen utmed Vallevägen (3) 
• Högsböla äng (2) 
• Silverfallen (7) 
• Flämslätt/Flämslätt med badet (4) 
• Vyn från Lerdala mot Lången 
• Lången 
• Eahagen 
• Vandringsleder, cykelvägar 
• Bra kartmaterial för vandringsleder behövs, inte separata kartor för 

exempelvis b-husområdet, visa möjligheter att kombinera vägar till 
”långvandringar” 

• Valle härad 
• Folkskolan 
• Gröna Lund (3) 
• Idrottsplats + boulebana 
• Klyftamon (3) 
• Borgehall 
• Bjursjöarna (3) 
• Körsbärsblommen i maj 
• Bergen uppe vid Fagerliden 
• Skolbyggnaden (2) 
• Stationshuset 
• Bra underhållna hus 
• Karstorps kulle 
• Liberg ängar 
• Skolan med dess skolgård och omgivningar 
• Naturen 
• Vandringsleder (2) 
• Vägen Öglunda-Berg 
• Hela byn med omnejd 
• Bockaskede Ås 
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• Bra lekplats 
• Promenera runt elljusspåret och övriga spår 
• Golfbanan 

Finns det någon plats som du helst undviker? 

• Cykelvägar behövs, lättåtkomliga 
• 100 m väster om sopstation 
• Hus som står tomma 
• Risiga hus/tomter 
• Raka linan 
• Sopstationen när det har regnat 
• Hus som förfaller/Hus som förfaller längs bygatan – kommunen bör 

ställa krav/Förfallna fastigheter längs med Skaravägen (3) 

Vad finns det för förbättringsområden/idéer för att utveckla 
marknadsföringen av orten? 

• Välkommen till solsidan av Billingen 
• Ökad service 
• Marknadsföring, gör det också via Vallevägen!! 
• Värna om de företagare som finns i vårt närområde – välja dem före 

andra näringsidkare = närproducerat 
• Utrymme för lokala föreningar att informera på kommunens 

plattformar, ex tomtepromenad och midsommarfirande 
• Naturen, fördel att bo på landet 
• Gröna Lund, fler arrangemang 
• Vandringsleder i Valle härad 
• Naturvårdsområdena Garparör, Stora Höjen etc 
• Naturvärden, kamelandskap, natura 2000 
• Samarbete med andra för marknadsföring (ex Next) 
• Marknadsföring som boendeort och arbetsplats 
• Aktiviteter som händer i orten, ex midsommar, lucia, tomtepromenad 
• Hemsida/Hemsida med yta för information med företag, föreningar, 

turistinfo etc/Egen hemsida (3) 
• Fler tomter att bygga på 
• Lerdala-mässa där företag kan visa upp sig 
• Kommunens hemsida (2) 
• Kommunikation till städerna runt omkring 
• Flytta service till orten 
• Handla online 
• Musikskolan till skolan 
• Personal till fritidsgårdar 
• Postombud – utkörning till äldre 
• Vandringsutflykter med start/mål i Lerdala 
• Valledag/runda 
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• Synas på sociala medier 
• Utveckla anslagstavlorna med information om föreningsliv samt 

information till nyinflyttade 

1.12 Hållbarhet 

1.12.1 Hela Skövde ska utvecklas hållbart. Vad är hållbarhet för dig 
(socialt, ekologiskt, ekonomiskt)? 

• Skolan får kosta lite mer eftersom det är ojämnt elevunderlag 
• Bra kollektivtrafik/Fler bussar/Goda bussförbindelser (3) 
• Billig kollektivtrafik (gratis från 65 år) 
• Snabba bussförbindelser 
• Mindre bussar oftare 
• Laddställen 
• Laddstolpar på Kvarnvägen 
• Cykelbanor 
• Säkra cykelvägar 
• Möjlighet att bo här från det man är liten till dess man är 

gammal/Möjlighet att bo kvar (hyreslägenheter, äldreboende)/Kunna bo 
kvar i alla åldrar, hyresmöjligheter, mindre boenden (3) 

• Äldreboende till kostnad som är rimliga för att kunna få bo kvar i 
Lerdala 

• Billiga mindre boenden (hyreslägenheter) saknas/Hyresrätter till gamla 
och unga. Skövdebostäder? (2) 

• Olika typer av boenden tex äldreboenden  
• Servicelägenheter behövs 
• Möjliggör byggnation och boende för barnfamiljer för att skolorna på 

landsbygden kan leva  
• Bra service, skolor, vårdcentral, attraktiv bygd för barnfamiljer och även 

äldre. 
• Skolans viktiga roll i samhället jämte förskolan 
• Service för gamla, sjuka, ensamma 
• Möjligheter att träffas, kafé 
• Öppna landskap. En levande landsbygd. 
• Att idrottsföreningen finns kvar 
• Aktiva pensionärer 
• Trygghet/Tryggt boende-”grannsämja” (2) 
• Tryggt samhälle med sociala möjligheter 
• El som fungerar 
• Dålig pendlingsväg till Skövde är inte miljövänligt eller ekonomiskt 

försvarbart. 
• Spara CO2! Solceller, köra elbil, spara kött, cykla 
• Kommunalt vatten och avlopp så slipper vi enskilda avlopp 
• Dricksvatten som är tjänligt 
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• Kontinuitet 
• Värna om naturen och utveckla samhället med hänsyn till 

denna/Naturen bevaras (2) 
• Ungdomsgård 
• Aktivt föreningsliv (inte bara idrotts- och kyrkoaktiveter) 
• Samåkning 
• Lätt att återvinna 
• Lättare att handla lokalproducerat 
• Regeneration, attraktiv och levande bygd 
• Ekonomiskt: nyttja resurser som finns även utanför Skövde centrum och 

använda dessa för att gynna och utveckla hela kommunen 
• Tillse att servicen i Timmersdala med bibliotek, affär, bensinstation, 

vård etc får vara kvar. 
• Tryggare miljö runt skolan 
• Stöd till föreningslivet 
• Jämställa människans hälsa och naturens välmående med ekonomisk 

tillväxt 
• Skapa förutsättningar att kunna leva på landsbygden oavsett ålder – ung 

som gammal 
• Utegym 
• Lantbruket 
• Samåkning 
• Mötesplatser 
• Reko-ring 
• Tomtmark 
• Få se en polisbil någon gång 
• Handtaget ska vara kvar 
• Säkra vägar, inne i samhället och utanför samhället 

1.12.2 Hur kan vi tillsammans skapa förbättringar och förutsättningar 
för orten och få den att utvecklas hållbart?  

• Solceller på skolan och förskolan. Minskar CO2, minskar 
kostnaden/elev, skapar ett mer hållbart samhälle 

• Försöka samordna samåkning. Fler personer i de bilar som åker 
• Samåk till Skövde 
• Att vi har påverkansmöjligheter på beslut som rör Lerdala 
• Värna bönderna + djurägare så vi får ha öppna landskap för mångfald i 

naturen. 
• Turistmål genom gårdsbutiker, bed&brekfast etc 
• Upplevelser genom vandringsleder 
• Småföretagande ute i ytterområdena bidrar med service och utveckling 
• Hyreslägenheter saknas 
• Lära varandra 
• Bygga ett micronät i Lerdala 
• Träffar med bybor 
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• Regelbundna träffar  
• Bevara värdena som finns i bygden 
• Bygga lägenheter för att möjliggöra generationsskifte 
• Om kommunen lyssnar på våra idéer samt förverkligar dem 
• Alltid miljötänk vid förbättringar 
• Behåll och utveckla skolan 
• Bättre möjligheter för hållbara transporter. 
• Bättre vägar (2) 
• Hållbar väg till Skövde 
• Kollektivtrafik 
• Kortare bussväg 
• Bättre kommunikationer 
• Goda kommunikationer (färre bilar bättre miljö) 
• Fler cykelvägar 
• Mindre bussar som går oftare 
• Att det satsas resurser från kommunen på vägar, skolan, omsorg, miljö, 

plantering, PR, boenden etc på orten 
• Att Skövde kommun ser Lerdala som en viktig del av kommunen 
• Att vägföreningen i Lerdala får vara kvar är viktigt 
• Skapa en attraktiv bild av Lerdala från Skövde kommuns håll 
• Bättre och tätare bussförbindelser 
• Ekologisk och närproducerad mat i skola och förskola 
• Elbussar och eller biogasbussar 
• Laddstationer till elbilar 
• Vatten och avlopp även utanför skyltarna 
• Skola och förskola 
• Aktiviteter för ungdomar 
• Mötesplatser skapar gemenskap 
• Reko-ring 
• Utveckla ÅVC - trädgårdsavfall och trä för flisning saknas 
• Intresseförening i byn som jobbar tillsammans med Skövde kommun 

och andra aktörer! 
• Utveckla skola och daghem 
• Kunna driva föreningen vidare i samma goda anda 
• Planera åldersboende 
• Samlingspunkt för ungdomar (tex glasscafé eller liknande) 
• En gemensam samlingspunkt 
• Möjlighet till pendelparkering för studerande som reser från 

resecentrum, tex rabatt eller specialpris 



 

 
 

Avslutning 
Det var stort engagemang runt borden och ett högt sorl i lokalen under de olika 
dialogpassen. När klockan närmade sig 20.15 återkallades uppmärksamheten mot 
scenen för att runda av kvällen. Moderatorn inledde med att tacka för det stora 
engagemanget och berättade vad som händer efter dialogkvällen. Först kommer 
resultatet från grupperna att sammanställas och skickas ut – denna! – via Skövde 
kommuns olika kanaler. Dels publiceras sammanställningen på www.skovde.se 
för allmän kännedom. Dels skickas den ut till deltagarna via referensgruppen till 
de som skrev upp sig maillistan som skickades runt under kvällen. Det går också 
att ringa Kontaktcenter, tfn 0500-49 80 00 och få en sammanställning hemskickad.     

Därefter kommer resultatet att analyseras, och tillsammans med interna 
arbetsgrupper och referensgruppen på orten arbetas ett dokument fram som 
beskriver den gemensamma bilden av prioriteringar och inriktningar för Lerdala. 

1.12.1 Parkeringsruta 
Under kvällen satt en parkeringsruta uppe. Här gavs möjlighet att sätta upp de 
frågor som inte rymdes inom kvällens dialog. På parkeringsrutan skrevs två 
lappar under kvällen: 

• Redovisning av kommunens driftskostnad av Lerdala (skola, väg, 
lekplatser etc) 

• Kommunalt vatten har kommit till Trollberget. Nu resten av Berg? 

Slutligen poängterade även moderatorerna att om någon har fått en idé av alla 
tankar som uppkommit under kvällen är det bara att skrida till verket.  

Avslutningsvis välkomnades två representanter från referensgruppen, nämligen 
Karin Filipsson och David Larsson, upp på scenen. De började med att tacka alla 
Lerdalabor som kommit under kvällen, och för det stora engagemanget som orten 
visat prov på. De framförde även att de i referensgruppen gladeligen tar emot 
förslag på utvecklingsmöjligheter som man tillsammans kan ta tag i. 

Avslutningsvis tackade de även Skövde kommun för en väl genomförd dialog och 
för engagemanget för orten och arbetet framåt. De poängterade att de är stolta 
över att tillhöra Skövde kommun! 

--- 

Stort tack för en mycket lyckad dialogkväll till samtliga som bidrog! 

Sammanställningen har genomförts av 

Maria Bolin 
Rebecka Thilén 
Maria Palmqvist 

http://www.skovde.se/
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Bilaga 1  

Dialog med barn och ungdomar i 
Lerdala  

 
En dialog för ortens ungdomar arrangeras den 29 oktober för att få deras 
perspektiv på Lerdala. Denna dialog genomfördes referensgruppen och 
sammanställningen hittar du här nedan. Totalt kom ett tiotal ungdomar. Inför 
dialogkvällen fördes också dialog med förskolebarnen den 5 november och med 
elevrådet (F-6) vid Lerdala skola samma dag. Eleverna hade fått ut frågorna innan 
och hade resonerat med varandra i klassen. Samtliga dialoger har sin grund i 
samma frågor som diskuteras vid dialogkvällen. Frågorna har anpassats utifrån 
barnen och ungdomarnas åldrar.   

Sammanställning av dialogen med förskolebarn 

Att röra sig/förflytta sig till och inom orten 
• De gillar att cykla, framför allt i området där de bor. De cyklar inte över vägen eller på 

trottoaren.  

• De som går tycker det är tråkigt att gå men att det är svårt att cykla där de bor.  

• Några kan cykla till kompisar eller släktingar om de bor nära. Dom cyklar till lekparken ifall 
de bor nära lekparken. 

• Om de ska åka längre sträckor så åker de bil. Många får skjuts med bil till skolan. De har åkt 
buss någon enstaka gång men de åker nästan bara bil. 

• Svårt att cykla på vägen, farligt för att bilarna kör för fort. Det känns läskigt att gå på 
trottoaren. 

Mötesplatser och fritid/föreningsliv 
• När de är hemma tycker de om att leka ute men leker helst/oftast inomhus. Dom som bor 

nära lekplatser leker hellre och oftare utomhus även när de är hemma. Några lyfter också 
skogen som en rolig plats att leka.  

• Framför allt så tycker de att det är roligare att vara på förskolan än hemma, både att leka 
inomhus och utomhus är roligare på förskolan.  

• Bra att bo nära lekplatser och nära släktingar. Leker ofta på lekplatser om de bor nära 
lekplatserna. Leker utomhus med kompisar som bor i närheten. Finns ganska många 
lekplatser. De gillar klätterställningen bäst när de ska leka ute.  

• Dom tycker att Lerdala är fint på sommaren och att det är bra att det går att bada i närheten 
på sommaren.  

• Dom tycker att bilarna kör för fort och leker därför inte på trottoaren eller nära vägen. 
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Näringsliv, turism och marknadsföring 
• Alla borde veta att Lerdala är bra. Det är bra att bo här.  

• Alla borde känna till motionsspåret. Att det finns ett elljusspår där en kan springa.  

• Skogen är bra och det finns mycket djur där.   

• Det är fint här på sommaren och då kan man bada. Det finns en sjö nära där man kan bada. 

• Det är roligt i Lerdala, det är roligt att leka här.  

• Vet inte/Ingenting. 

Sammanställning av dialogen med elevrådet (F-6) 

Att röra sig/förflytta sig till och inom orten 
• De cyklar och går, lite beroende på. Många cyklar på sommaren men går på vintern. Inte lika 

många går eller cyklar till fritidsaktiviteter, de flesta får skjuts till fritidsaktiviteter. Få av de 
som bor i Berg eller utanför samhället cyklar men några av dem cyklar. 

• Några känner sig trygga med att cykla överallt och de tycker för det mesta att det är enkelt att 
ta sig till skolan och kompisar. Men många vill ha cykelvägar inne i samhället, men också ut 
till Berg, och de vill också att elljusspåret ska tändas tidigare på morgonen. De tycker att det 
går bra att cykla och gå men att bilarna kör för fort och det finns också vägar där det finns 
kurvor där det är dålig sikt. Just att bilarna kör för fort och att det finns ett behov av 
cykelvägar och trottoarer lyfts väldigt ofta.  

• De lyfter också att det är tryggare att cykla om en bor inne i samhället, men på vägarna 
utanför samhället kör bilarna väldigt fort och det är mycket lastbilar. De som bor utanför 
Lerdala, ex. i Berg, får inte gå och cykla på vägen för att den är så smal och farlig. Det finns 
farliga kurvor med dålig sikt där bilar kör snabbt. Många kör dock för fort inne i samhället 
också och det känns otryggt vis övergångställen för många bilar hinner inte stanna. De lyfter 
specifikt att många kör för fort utanför skolan.  

• De lyfter att vägarna behöver sopas bättre så det blir enklare att cykla. De har problem med 
rullgrus, framför allt i backar och kurvor. 

• Om de ska åka längre så åker de bil. Några åker buss ibland.  

• Skolbussen kör så snabbt efter folk hoppat på att de inte hinner sätta på sig säkerhetsbälte 
vilket de tycker känns väldigt otryggt.  

• Cykelväg specifikt till IP lyfts också. 

Mötesplatser och fritid/föreningsliv 
• De tycker att de har en bra fritid. Det finns bra föreningar och lekplatserna är bra.  

• De spenderar mestadels av sin fritid hemma eller hemma hos kompisar. Många spelar också 
fotboll, är med i andra idrottsföreningar så som innebandy, eller cyklar i området. Dom lyfter 



24 
 

också gaming, motocross och gymma. Några lyfter att de sjunger körsång i Lerdala, att de är 
med i Scouterna i Timmersdala, att de spelar handboll i Skövde, och några rider i Lerdala. De 
flesta yngre leker i närheten av där de bor och de leker ofta i naturen och skogen. Många åker 
till Stöpen och Skövde för fritidsaktiviteter.  

• På onsdagar brukar de träffas på fiket i församlingshemmet.  

• På sommaren så badar dom och badsjöarna är en mötesplats på somrarna.  

• Saknar: en bordtennisförening, en ungdomsförening, en fritidsklubb för barn mellan 10-15 
år där de kan vara på eftermiddagar och någon kväll i veckan, en lekplats i Berg, mini-
friidrottsplats vid IP, en basketplan, cykelpart/skatepark, utegym/lekplats för äldre barn, ett 
natur-utegym, en gräsfotbollsplan, en större grusplan att spela bandy på, en ny balansbana 
på skolan för den gamla är trasig. 

• Några upplever att det inte finns så mycket att göra i Lerdala på fritiden.  

• Några lyfter att de upplever den gamla skolan som läskig/obehaglig.  

Boende och service 
• Mycket bra att bo i Lerdala. Det är lugnt och trevligt och fin natur. Människorna är trevliga.  

• Lerdala kan vara lite tråkigt och dystert ibland. Det är väldigt mörkt på många platser på 
hösten och vintern. Mer belysning så att det inte är så mörkt.  

• De har ett fik vilket de tycker är bra och de tycker om skolan mycket och vill att den ska vara 
kvar.  

• De vill att det ska finnas en affär, vilket lyfts av många, och en restaurang. De saknar en 
glasskiosk. De vill också ha en liten marknad med frukt och liknande.   

• Gamla skolan kan göras om till en secondhandbutik.  

• De vill att det ska byggas fler hus.  

• De tycker det år kul när det händer saker så som loppis.  

Näringsliv, turism och marknadsföring 
• Alla borde känna till: Silverfallet, skolan, den fina naturen, den stora och fina skolgården, att 

Lerdala är väldigt bra, att alla känner alla vilket är bra, badsjöarna som finns i närheten, 
idrottsplatsen, att det går att sova över på Flämslätt, att det finns flera gångleder och fina 
ridvägar, att det finns pulkabacke, skidspår, lekplatser samt att det är nära till allt och 
framför allt till kompisar och skola.  

• De vill att fler ska flytta till Lerdala så det blir fler personer i byn och i fotbollslaget.  
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Hållbarhet 
• Saker som kan göras för att göra Lerdala mer hållbart: Fler bussar som går oftare, 

vandrarhem, elstolpar till elbilar, en affär i Lerdala så de kan åka mindre bil, viktigt att 
kunna ta sig överallt utan bil och utan att behöva vara rädd att bli påkörd.  

• En cykelväg till Flämslätt och IP hade varit bra som ett sätt att minska bilåkandet. Andra 
insatser som minskar bilåkandet hade också varit bra för hållbarheten. 
Gårdsbutiker/Fik/liten affär så att det blir bättre service och dom slipper åka in till stan och 
handla. 

• De vill få vara med och tycka till och bestämma.  

• Det är viktigt att vara snäll mot naturen. 

Sammanställning av ungdomsdialogen 

Att röra sig/förflytta sig till och inom orten 
• Lerdala är ganska tryggt.  

• CYKELVÄG-SNÄLLA. Det finns INGA gång- och cykelbanor i Lerdala. Saknas cykelbanor till 
Lerdala från kringliggande samhällen så som Berg också. Vill ha cykelbana till Flämslätt.  

• De behövs fler busstider och fler busshållplatser, bl.a. på Kvarnvägen. Mer bussar från Berg 
till Skövde och mer bussar mellan Berg och Lerdala. Busshållplatsen som finns idag är bra 
men bussarna är ofta sena. Cykelbana mellan Timmersdala och Lerdala.  

• Vägarna i Berg är väldigt dåliga.  

• Brukar gena från busshållplatsen till Kvarnvägen och från Lerbäcks busshållplats hem till sig 
i Lerdala.  

• Ja, vi är trygga till och från skola och kompisar alla i Lerdala känner varandra (typ) och det 
finns knappt några bråkstakar. 

• Korsningen vid Kvarnanedfarten är farlig, bilarna åker snabbt och det är svårt att se. 

Mötesplatser och fritid/föreningsliv 
• Det dom brukar göra på fritiden: vara med kompisar, rida, spela basket, aktivitet så som 

bollsport, tabata osv i Dalklippan. På sommaren har dom aktiviteter men på vintern är det 
helt dött, finns inget att göra. 

• Dom spenderar sin fritid mest hemma eller hos kompisar. Men det kan ändras om det skulle 
finnas en plats för ungdomar och/eller en fritidsgård för ungdomar.  

• Enda platsen för att hänga i Lerdala är typ på skolgården. Alla ställen där de kan umgås är 
utomhus vilket blir blött, kallt och mörkt. 

• Brukar vara på Tidans mötesplats, Lyan, Källaren, Nyeport, Rizoma galleri i Falköping. 
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• De vill arrangera Secret Santa för folk som vill vara med. 

• Ha kvar Rockabillyn.  

• Ha fler eventet som Tomtepromenaden. Det drar in folk men attraherar mest familjer. Borde 
finnas mer grejor för ungdomar. Vi skulle kunna anordna grejor på lov och anställa 
ungdomar. Viktigt att ta vara på allas intressen. Någon är dataintresserad, låna/hyr ut 
Dalklippan och anordna ett lan. 

• Fester (för barn under 18, ingen alkohol)  

• Bygg en basketplan. 

Boende och service 
• De tycker det är chill på landet, det är bra att alla känner alla. Det som är bra med Lerdala: 

lugnt, tyst, tryggt, mysigt, inga bråk. 

• Lerdala skola är Lerdalas hjärta. Läggs skolan ner är det som att lägga ner hela Lerdala. 

• De vill ha ett utegym i anslutning till spåret. Det skulle vara ett lyft för Lerdala hälsomässigt, 
det skulle kunna vara bra för föreningen, bra att slippa åka till Skövde, viktigt att det kan 
användas vintertid. 

• Dekorera Lerdala mer efter högtider och årstider. 

• Saker de saknar, En liten kiosk med basic saker + godis, CYKELVÄG-SNÄLLA, mer loppis, 
mer allmänna soptunnor, en ”alltmöjligt”-affär, secondhandbutik, ICA-butik, återvinning, 
fler ställen att träffas på. 

• Den gamla skolan skulle kunna göras om till fritidsgård/mötesplats.  

• Renovera Flämmanbadplatsen och bryggan för allmänheten vid Igelsjön (Elms brygga). Bygg 
hopptorn och flytbrygga vid badplatserna.  

Näringsliv, turism och marknadsföring 
• Bra badplatser på Flämslätt och Igelsjön. 

• Gröna Lund. 

• Många naturliga turistområden: Silverfallet, alla ruiner, Flämslätt, badplatser, golfbana, 
Gröna Lund (36 +), BoB. 

• Alla borde veta om: Tomtepromenaden, väldigt fin natur, speciell natur, Gröna Lund. 

Hållbarhet 
• Hållbarhet för dem: sopsortering, att inte slösa för mycket på jordens resurser, att folk 

fortfarande vill bo i Lerdala. 
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• Elladdning vid personalparkeringen, Solceller, färre lampor i församlingshemmet (20 lampor 
ofattbart), klimatet är hotat därför behöver vi cykla och det i sin tur leder till att det behövs en 
cykelbana, fler loppisar, återvinningsstation.  

• Utegym: mer motion bland människorna, samarbete med spåren/föreningar, uteaktiviteter, 
mer aktiviteter att göra här, lägger till Lerdalas ”motionsrykte”.
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