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Inledning 
Den 18 juni 2019, kl. 18.00-ca 20.50 hölls ett dialogmöte i Tidanskolans gymnastiksal. Närmare 60 
invånare, föreningsaktiva eller företagare på orten deltog för att ge sina perspektiv, tillsammans med 
10 kommunala tjänstepersoner. Dialogmötet i Tidan var den andra 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 Tidan 
som representerar invånare, föreningar och näringsliv. På plats under kvällen var 10 personer ur den 
lokalt sammansatta referensgruppen (se bilden nedan).  

 

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

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



1.1 Roger  
Roger inledde med att säga att han inte är en riktig Tidanbo, utan att han har kommit dit i två 
omgångar. Första gången var han enbart 16 år, och kom via Moholm till Tidan, där han upplevde en 
fantastisk tonårstid. Han berättar att det såg annorlunda ut på den tiden, då Tidan bland annat hade 
tre livsmedelsbutiker och fler affärer. Efter några år på orten började han få upp ögonen för 
omvärlden och att resa. När han hade varit utomlands några år återkom han till Sverige, men bosatte 
sig då i Stockholm, där han bodde i 7 år och inte hade en tanke på att återvända till Tidan. Dock, på 
sina resor träffade han sin blivande fru, som var från en stor stad i Filippinerna, och han tänkte att 
Stockholms stadspuls skulle passa dem båda bra. Men när de besökte Tidan kom hans fru på andra 
tankar – det var ju i Tidan hon ville bo! Anledningar var att det är lugnt och fint och att det är nära till 
skolan för framtida barn. Men även att hon och hennes svärmor kom så bra överens! 1988 återkom 
alltså Roger till Tidan. Fortfarande anser han att det är väldigt bra service i Tidan, med affären och en 
vårdcentral i världsklass, samtidigt som det är lugnt och fint. Skolan är också väldigt bra, där 
förskolan är nyrenoverad och fin! Det enda som saknas är egentligen ännu fler barn till förskolan och 
skolan, vilket innebär att de äldre behöver nya bostäder att flytta till så att barnfamiljerna har 
möjlighet att fylla deras nuvarande hus. Roger avslutade med att berätta om Tidans intresseförening 
och uppmanade deltagarna att bli medlemmar i föreningen, eftersom den arbetar för Tidans bästa. 

1.2 Barbro 
Barbro har bott i Tidan sedan 1957, men ser sig ändå inte som en ”riktig” Tidanbo. Hennes man och 
hon kom från Stockholm, men hade svårt att få tag på bostad i storstan. Då sökte hennes man ett 
jobb på banken i Tidan, där de blev lovade en lägenhet, vilket de tyckte lät väldigt bra! Sedan dess 
har hon varit bosatt på orten och ägnat sig åt allt möjligt. Barbro menar att det var stor skillnad på 
Tidan förr, då det fanns en järnvägsstation, där tågen stannade, det fanns polis och frivillig 
brandkår, en biograf, samt hela 16 butiker som hade dagöppet, med all sortering som man kan 
tänka sig, såsom livsmedel, kläder, tyger, skor, guld, färg och massor mer. En stor skillnad var 
också att yllefabriken då hade 300 anställda, och när fabriksvisslan ljöd på lunchen blev det som ett 
Tour de France, eftersom alla skulle cykla genom Tidan för att åka hem och äta. Det gjorde väldigt 
mycket för livet på bygden! 1966 flyttades tillverkningen från Tidan, vilket påverkade orten stort. 
Men det är många som bor kvar här än, och det är de som eftersöker bland annat bostäder. 
Äldreboendet låg tidigare i Götlunda, i en större byggnad, där man skötte om sin egen tomt, kunde 
odla och hugga ved. Barbro tycker att är synd att man idag inte har samma möjligheter, för de äldre 
har ju fortsatt behov av att vara verksamma och delaktiga. Dagens verksamhet i träffpunkten är bra, 
där mycket händer, men byggnaden är för liten och skulle behöva utvecklas. Barbro avslutar med 
att hon gärna vill att de äldre får större möjligheter att vara aktiva, ska kunna komma ut på 
promenader och ha det bra. 

1.3 Elin 
Elin inleder med att berätta att hon precis har gått ut åttonde klass i Stöpenskolan samt att hon är 
uppvuxen i Tidan. När hon fick frågan om hon kunde tänka sig att prata under dialogkvällen tänkte 
hon ”varför inte?!”. Det som är bra med Tidan enligt Elin är bland annat att det finns en skola och 
ICA, så man slipper att ta sig så långt bort för att nå dessa. Mötesplatsen är också väldigt bra för 
ungdomarna, för då kan de vara där på kvällarna och slipper vara ute när det är dåligt väder. 
Vadsbovallen är kul, för där kan man spela fotboll. Tidanbadet är också väldigt bra, dels för att det 



finns simskola, men även för att man kan vara där på somrarna och att det är gratis för alla under 
15 år att bada. Biblioteket och macken är också bra att de finns på orten, precis som frisörer, 
vårdcentralen, gymmet och äldreboendet. Elin menar även att det finns vissa saker som saknas i 
Tidan. Exempelvis skulle det vara bra med bättre busstider och utökade linjer, eftersom man får 
kompisar från flera andra ställen på Stöpenskolan. Förra sommarens gratis busskort för ungdomar 
tycker Elin var mycket bra! Hon tycker också att det övergångsställe som tidigare funnits vid 
pizzerian borde komma tillbaka, då många besöker fotbollsplanen och går över vägen vid 
busshållplatsen vid pizzerian. 

1.4 Ordmoln: Vad är Tidan för dig? 
Inför dialogmötet i Tidan hade ett vykort skickats ut till alla hushåll i bygden. På vykortet ställdes 
frågan ”Vad är Tidan för dig?”. Nedan presenteras resultatet från de drygt 100 svaren som inkommit 
både via vykorten samt via en digital enkät med samma fråga. 

Under kvällen gavs deltagarna möjligheten att komplettera ordmolnet om de ansåg att något 
saknades. Inga kompletterande synpunkter lämnades in.  



1.5 Dialog med elever och ungdomar 

 

För att få barn och ungas perspektiv på orten hölls en dialog med ungdomar vid mötesplatsen Tidan 
den 22 maj och med elevrådet den 28 maj på Tidanskolan. 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). 

Styrkor och förbättringsområden 
Under första dialogpasset fick deltagarna sätta sig i grupper (med cirka sex till åtta personer i varje 
grupp) och diskutera Tidans 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.  



 

1.6 Tidans styrkor 
• Vårdcentralen/närhälsan    23 
• Ica      23 
• Skolan     8 
• Byggklara tomter finns till lågt pris    8 
• Västsvenska lantmännen    7 
• Många småföretag med hög kompetens    6 
• Naturen     4 
• IP      3 
• Trygghet     3 
• Tidans IF     2 
• Närhet till handel     2 
• Badet      2 
• Kulturbygd (Askeberga, Vallby Sörgården, Bron, Ranes Hög, etc)  4 
• Macken     2 
• Turistattraktion     2 
• Äldreboende     1 
• Hemtjänstens utgångspunkt  
• Grannsamverkan 
• Omsorgen 
• Närhet till service 
• Bussturerna 
• Vänligt samhälle 
• Samhällsservice finns 
• Sammanhållningen i rikt föreningsliv med driftiga personer 
• Det finns mycket aktiviteter  
• Aktivt föreningsliv/väl fungerande 



1.7 Tidans förbättringsområden 
• Hyreslägenheter för unga och seniorer   13 
• Tågstopp/tågförbindelse    12 
• Bygga fler bostäder/lägenheter    11 
• Fartkamera vid infarterna på väg 200   11 
• Vägbulor/asfaltering överallt    10 
• Bussförbindelser på helger    9 
• Övergångsställe vid IP    8 
• Sopsortering i centrum flyttas    7 
• Cykelväg till Götlunda    7 
• Boulehall     7 
• Övergångsställen     5 
• Grönt kort miljöstation    5 
• Bättre underhåll av grönområden genom Tidan   4 
• Tandvård     3 
• Cykelväg till Vad och Olstorp    3 
• Asfalterade gång- och cykelvägar    3 
• Cykelbanor     3 
• Kontaktperson i Tidan mot Skövde    3 
• Förbättrat fysiskt utseende (ex genomfarten)   3 
• Apotek i Tidan     2 
• Utökade öppettider på Mötesplatsen   2 
• Kommunikationer     2 
• Gatuunderhåll     2 
• Polisnärvaro     2 
• Upprustning av fastigheter    1 
• Cykelväg till Skövde     1 
• Bussförbindelser     1 
• Längre upplysta elljusspår    1 
• Minibussar som närtrafik    1 
• Bra promenad- och gångvägar    1 
• Framhäva och samordna turistmål (ex fabriksmiljön, Vaholms bron, 

Domarringen, Vallby Sörgården) 
• Infotavla centralt för både Tidanbor och turism 
• Utegym vid motionsspåret 
• Utlokalisera kommunala funktion till Tidan 
• Aktivera/marknadsföra attraktiva lokaliseringar för företag 

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 Tidan 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 

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

• Tidan Olstorps festplats behövs cykelväg till/ Gång- och cykelväg till 
Olstorp (2) 

• Cykelbana till Tidan Scoutstuga/Gång- och cykelväg till 
skolskogen/scoutstugan (2) 

• Ta hand om och underhåll gångstigarna i Tidan 
• Anslut till nya cykelbanan i Götlunda/Cykelväg till Götlunda/Cykelväg 

från macken till Götlunda/Det finns vissa gångvägar men behöver byggas 
ut mot Götlunda (7) 

• Cykelbana till Väring 
• Barnen i Närlunda måste passera 200:an två gånger eller gå på smala 

bron. Ny bro? 
• Från Tidan och söderut mot Skövde/ Saknas cykelväg/gångväg mellan 

Götlunda – Tidan (2) 
• Cykelväg saknas mellan Vad – Olstorp – Vaholm 
• Dåligt underhåll av vägar/landsvägar i och runt Tidan 
• Gångväg runt ”barris” 
• Mer cykelvägar runt Tidans samhälle – Östen 
• Vägbulor på Flistadsvägen till Skolvägsinfarten 

1.8.2 Hur ligger busshållplatsen/busshållplatserna? 
• Hållplatserna ligger bra, MEN bör förbättras t ex kliver av i diket vid 

Bensinstationen (mot Tidan) 
• Alla busshållplatser bör ha kur 
• Vid macken farlig 
• Förlägg busshållplats där nuvarande sopcontainrar står (och dessa flyttas 

bort) 
• Busskur vid macken saknas 
• Övergångsställen vid hållplatserna/Övergångsställen vid busshållplatserna 

saknas vid macken och pizzerian (2) 
• Busshållplatserna är rätt belägna 
• Bra 
• Ligger på rätt ställe justering vid Tappen behövs 
• Övergångställe till busshållplatsen vid pizzerian 
• Busshållplatser; övergångsställena är konstigt placerade, farliga 
• Synlighet! inte alla busshållplatser har ljus 
• Avståndet på busshållplatserna är bra, tappen – skolan – pizzerian – Olstorp



 

1.8.3 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/Bil fungerar bra x2/Jag åker bil pga av brist av kollektiv på helger (3) 
• Ger minibussar möjlighet till tätare turer?! 
• Gratis buss för 70+/Gratis busskort från 65 år (2) 
• Ge tydligare information om Närtrafiken 
• Cykel 
• Tåg/Önskemål om att kunna åka tåg från Tidan till Skövde/ Vill ha ett 

tågstopp i Tidan/Gärna med tåg/Tågstation i Tidan/ Jag hade velat åka mer 
buss och tåg (7) 

• Bättre priser med buss mellan zoner/kommuner kostnad efter kilometer 
• Skyltar som uppmanar till att hålla hastigheten genom samhället 
• Tätare busstider även lördagar och söndagar, vill man åka buss/Tätare 

avgångar kväll & helg buss/Saknar buss på helgen (4) 
• Buss 
• Viktigt att förbindelserna fungerar/Bussförbindelser till landet, t ex Flistad 

(2)

1.8.4 Finns det behov av offentliga laddplatser för elbilar? Var i så fall? 
• Ja, vid Österbergs Café och vid ICA 
• Nej 
• Ja 
• Inget större behov i nuläget 
• I så fall vid ICA… men… om man tittar på socioekonomin i Tidan så är 

det inte många som har råd.  
• Ja, vid fiket 
• Skolparkeringen bakom ICA 

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. 

• Äldreboende för de som vill sälja sina hus och bo i hyresrätter (x) 
• Ett höghus med fin utsikt? 
• Saknas bostäder för äldre 
• Mer hyresbostäder/lägenheter 
• Förbättra/fler seniorboende alternativ boende för studenter/unga. 
• Dåligt med hyresrätter, parhus 
• För lite hyresrätter, marknära eller med hiss 
• För lite hyresfastigheter och radhus 
• Finns inte jättemycket med boende. De barnen här i Tidan hittar inte 

bostad. 
• Bygga lägenheter vid Odal 



• Underlätta för de som vill bygga nytt 
• Bara privatägda bostäder med eftersatt underhåll 
• Avsaknad av hyresrätter ägda av kommunen! 
• Önskar kommunalägda bostäder 
• Allmännyttan är till för alla i kommunen! 
• Mixen är bra 
• Fattas boenden/flerfamiljshus 
• Utveckla äldreomsorgen 
• Behov av mer serviceboende 
• Bra ställe att bo på. Tidan centralt mot Töreboda, Mariestad, Tibro, 

Skövde 
• Öka efterfrågan på företag att etablera sig på orten 
• Mixen är bra, många jobbar på orten, många åker till andra orter 
• Lite jobb

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

• Tillgång till tåg/pendeltåg 
• Bankomat 
• Bättre service från Skövde kommun. Vägen är lika lång från Tidan till 

Skövde, som från Skövde till Tidan 
• Servicen är ganska ok 
• Servicen fungerar bra och ska bevaras/Servicen fungerar bra och måste 

bibehållas/Servicen fungerar bra, MEN viktigt att bibehålla skola, 
vårdcentral, butik, äldreomsorg på orten (3) 

• Bra/Bra service (2) 
• Ica är bra 
• Om tandläkare finns i Tidan, kommer vi att gå till hen/Tandvård 

saknas/Tandläkare/Tandvård/Saknar tandvård/Vi saknar tandläkare (6) 
• Familjecentral  
• Apotek (2) 
• Pub (engelsk med elladdstolpe utanför) 
• Större utrymmen i Solgårdens träffpunkt 
• Flexibel förskola/fritids som anpassas efter arbetande föräldrars behov 
• Mödravård 
• Decentralisera kommunala verksamheter 
• Myndigheter kommer till Tidanborna och ej tvärtom ex Polis 
• Utökade öppettider på biblioteket/Biblioteket behöver längre och fler 

öppna dagar (2) 
• Utökade öppettider på mötesplatsen



 

1.10  Mötesplatser, fritid och föreningsliv 

1.10.1 Vilka platser/mötesplatser vill man gärna vara på? Utomhus/inomhus? 
• PRO-lokalen (2) 
• Församlingshemmet 
• Vårdcentralen!! 
• GP-kvällar med speedway – bygdegården 
• IP/Vadsbovallen/Idrottsplatsen/Tidans IP (6) 
• Badet/Tidanbadet/Utebadet (4) 
• Österbergs konditori/cafèet (2) 
• ICA/Utanför matbutiken (4) 
• Parken 
• Motionsslingan/motionsspåret (2) 
• Barris 
• Askebergarundan 
• Biblioteket (2) 
• Utmed ån 
• Götlunda bygdegård ”gymmet” 
• Mötesplatsen 
• Gymmet

1.10.2 Vilka miljöer undviker man för att de är fula eller otrygga? 
• Miljöstationen mitt i samhället/Container mitt i samhället (2) 
• Miljöstationen vid v200 
• Otrygga övergångsställe 
• Farlig utfart mot Flistadsvägen från skolan (höga hastigheter)  
• Parken skulle kunna bli mer trivsam, närområdet skulle behöva rustas 

upp 
• Fabriken och byggnader runt om 
• Belysning vid t ex ån över Vad eller fasaden på fabriken för att öka och 

skapa ett landmärke (ankare) 
• Industriområdet i infarten till Tidan från Skövde 
• Finns inga otrygga 
• Hus i området vid parken  
• Hus på infarten  
• Vägen bakom gymmet 
• Elljusspår känns otryggt på kväll/vinter/ Allén vid elljusspåret (mörkt 

och lummigt) (2) 
• Tidanskolan har blivit en mötesplats för ungdomar som tyvärr gör 

sönder mycket.  
• Ovårdade hyresfastigheter 
• Ån 
• Vägen mot Götlunda för gående och cyklister 



• Vägen till skolskogen/Horn 

1.10.3 Saknar du några mötesplatser eller organiserade aktiviteter på orten? 
• Hundrastgård som mötesplats, gärna vid gamla fritids/ Hundrastgård (3) 
• Filmkvällar på storbild 
• Bort med sopcontainrarna vid lastbilsparkeringen, skapa en trevlig 

rastplats, för husbilar t ex locka folk till badet.  
• Gymnastik i gympasalen/gymnastik (2) 
• Boulehall 
• Mat, lunch, bar 
• Vi skulle vilja ha lekplats som förenar barn och vuxna t ex Norrkvarns 

slusslekplats/Lekplats (2) 
• Bygga en bro över Tidanån  
• Elljusspåret saknar tänd belysning på höst och vinter, och på kvällstid. 
• Vi saknar en större sporthall 
• Utegym (2) 
• Dåliga sittmöjligheter utmed ån 
• Ordna en badbrygga i Tidanån 
• Studiecirklar  
• Inomhus skyttebana/komb med pistol & pilbåg (klass 1 vapen) 
• Bro med bad över ön vid elljusspåret (i närheten av järnvägen)  

1.10.4 Är mötesplatserna tillgängliga och inkluderande för alla? 
• Ja (2) 
• Vilka platser? 
• Större engagemang vid grönområden för att styra upp innan det är för 

sent. Med långsiktig planering av allmän omvårdnad. 
• Det behövs utökade öppettider på ”mötesplatsen” 
• Anpassa för äldre som sitter i rullstol 
• Fler bänkar på vandringsleder

1.11  Näringsliv, turism och marknadsföring 

1.11.1 Vilken roll har orten som arbetsplats? 
• Många pendlar ut 
• Flera pendlar in, offentligt anställda, privat anställda 
• Betydelsefull 
• Skapa möjligheter för nya och gamla verksamheter att drivas vidare 
• Vård och skola, alltså kommunala arbeten 
• Småindustrier 
• Lantbruk 
• Skola 
• Hemtjänst 
• Berglunda B&B 



• Stor 
• Skönt för oss som jobbar på orten 
• Få som arbetar på orten som bor i orten 
• De arbetsplatser som finns är viktiga 
• Viktig för den offentliga servicen – inpendling från ytterområden 

1.11.2 Vad finns det för förbättringsområden för att utveckla företagandet på orten? 
• Bättre nätverkande och kompetensutbyte mellan företagare 
• Logistik (2) 
• Utnyttja lokaler som finns på orten, göra iordning och hyra ut 
• En information på hemsida där man kan se alla företagen på orten, visa 

smultronställena 
• Bygga något där gamla mejeriet stod 
• Mer lokaler att hyra för småföretagare 
• Snabbare med ny teknik (vi var sist med fiber) 
• Bostäder/mer bostäder (2) 
• Incitament för att starta lokala företag (affärsidéer, hur gör jag?) 
• Lättare att pendla 
• Lokaler för företag (brist på lokaler i allmänhet) 
• Ett företagshotell 
• Öppna mer butiker 
• Ta vara på områdena runt omkring för turistsatsningar 
• Företagshotell i gamla yllekoncernen/Sahlströms 

1.11.3 Vilka platser visar man gärna upp? 
• Loppisen (2) 
• Böckernas hus/antikvariatet (4 
• Askeberga skeppssättnings/domarring (6) 
• Vallby Sörgården (3) 
• Natur kring ån Tidan 
• Vårt fina konditori/fiket (4) 
• Yllekoncernen är vacker men bör kanske lyftas något, ex lägga ljus på, 

viss renovering 
• Vaholms brohus (3) 
• Galleri Odenslunda 
• Gamla centralföreningen  
• Öja fågeltorn/Fågeltornet vid Östen (2) 
• Kung Ranes hög 
• Olstorps festplats 
• Motionsspåren 
• Idrottsplatsen 
• Ån Tidan 
• Sjön Östen  



 

1.11.4 Finns det någon plats som du helst undviker? 
• Sopcontainer i centrum/sopstationen/Miljöstationen ingen vacker syn i 

genomfarten, bör byta plats/ (5) 
• Växtligheten i Skeppsbrobäcken, igenväxt med träd 
• Tidan – årensning behövs 
• Infarten till Tidan är ful 
• Ovårdade hus 
• Vuxenbutik belagd på olämplig plats för våra barn och ungdomar 
• Loppisen 
• Gamla lekplatsen 
• Järnvägsområdet

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

• Skylt vid kommungränsen ”Välkommen till Tidan i Skövde kommun” 
• Realisera att yttertätorterna kommuniceras på Skövdes hemsida 
• Kulturbygd 
• Samordna sevärdheter som finns 
• Kulturhistorisk information borde synas 
• Lättare att hitta till besöksmålen 
• Lättare för entreprenörer att skylta till sina verksamheter 
• Kommunen ska stödja ideella krafter med annonsering tex 
• Ge Tidan positiv reklam 
• Marknadsför nya bostäder i Tidan i tidningen och sociala medier 
• Hängbro över till ön nere vid motionsslingan 
• Utsmyckning av järnvägsundergången, ev blommor 
• Motionsslinga behöver bättre väg + soffor och hundlatriner 
• Kommunen måste marknadsföra Tidan som en ort för byggnation 
• Grönt kort till återvinningscentralen 
• ”Vi” Tidanbor borde vara bättre på att kontakta media 
• Inventering – marknadsföring av kommun 
• Förbättra ”imagen” för orten 
• ”Städa framför egen dörr” 
• Flytta återvinningen och gör en ställplats för husbilar där 
• Bostäder 
• Bra kollektivtrafik 
• Uppfräschning av grönområden vid ån 
• Alla måste dra åt samma håll. Alla måste med. Gemenskap. 
• Gemensam marknadsföring av orten 



1.12  Hållbarhet 

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

• Kreativa människor 
• Så nära ett lokalsamhälle som möjligt 
• Kvalitet! 
• Husbyggnad vid mejeribyggnad (hyreshus) 
• Subventionerade tomtpriset i ytterområden 
• Marknadsföra lokalproducerat och framhäva producenter i närområdet 
• Barnomsorg 
• Hållbarhet inkluderar alla punkter för att få ett hållbart samhälle 
• Att behålla affär, skola, badet och vårdcentral 
• Att resurser finns så nära varandra som möjligt 
• Grönt kort vid miljöstationen (2) 
• Behålla servicen i Tidan 
• Samma förutsättning som för dom i stan 
• Svårare att delta i kreativa aktiviteter (dans, musik, idrott m.m.), barn 

och ungdomar är beroende av skjuts av föräldrar 
• Fler lägenheter, 1a billiga boendet 
• Bygga ut återvinningscentralen 
• Socialt – integration, ordnat boende 
• Förskola, skola, fritidshem/Bra skola och förskola (2) 
• Hållbart för mig är friheten att välja att åka bil eller om jag faktiskt kan 

åka mer kollektivt (ekonomiskt) 
• Jag tror mer på närproducerat och att stötta småbyar 
• Tågstopp 
• Bostäder 
• Gång- och cykelväg Tidan-Götlunda/Väring 
• Upprustning av områden runt ån 
• Lägenheter/bostäder för alla 
• Mötesplatser 
• Aktiviteter för ungdomar 
• Starkt föreningsliv 
• Ta vara på alla invånare 
• Koloniområden 
• Kollektivtrafik 
• Fjärrvärme 
• Gång- och cykelväg till Skolskogen 

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

• Återbrukscontainer där man kan byta grejer 
• Aktiv intresseförening 



• Bostadsbyggnation, hyresbostäder (2) 
• Säkra arbetstillfällen, industrier och lantbruk 
• Primärt öka attraktiviteten för Tidan som boendeort för barnfamiljen så 

blir det underlag för de förbättringar som vi önskar 
• Förbättra kollektivtrafiken 
• Tågstopp 
• Boende, parhus 
• Framhålla en liten orts fördelar om trygghet och gemenskap 
• Ta bort alla fallfärdiga hus 
• Ställa krav på privata bostadsägare att sköta sina bostäder 
• Bostäder för alla generationer 
• Mera bostäder 
• Vi behöver skapa ett ”Vi” (ta tillvara på och hjälpas åt) 
• Central informationstavla (kanske utanför ICA) 
• Utveckla det som redan finns, använda det som redan finns 
• Utöka kollektivtrafik, både buss och tåg 
• Alla måste ställa upp och förstå att man har ett eget ansvar för ortens 

utveckling 
• Ta vara på allas förmågor 

Avslutning 
Det var mycket sorl runt borden under dialogpassen och när klockan närmade sig 20.30 återkallades 
uppmärksamheten mot scenen. Rebecka inledde med att tacka för det stora engagemanget och 
informerade och berättade vad som händer efter dialogkvällen. Först kommer resultatet från 
grupperna att sammanställas och skickas ut – denna! – via våra olika kanaler. Dels publiceras 
sammanställningen på www.skovde.se för allmän kännedom. Dels skickas den ut till deltagarna via 
Tidans intresseförenings mailadress samt facebooksida.  

http://www.skovde.se/


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

Deltagarna fick återigen syftet och målet med kvällen presenterade för sig, och alla höll med om att 
det var uppnått. 

1.12.3 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: 

• Hur skulle det bli om Tidans IF inte vill/kan driva badet längre? Vilken roll skulle då 
kommunen ta? Skulle badet hållas öppet? 

• Angående Tidans pott av ”försköningspengar”. Kommunen säger bara nej, nej, till våra bra 
förslag om att försköna vid ”Åna” + Vad och belysning under bron över ”Åna” 

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 inledde Ingemar som representerade referensgruppen med att tacka alla som kommit 
dit och kommunen för en väl genomförd dialog. Han menar att vi nu har i uppgift att titta på allt som 
framkommit, prioritera och skapa en gemensam bild. Därefter har vi ett gemensamt ansvar att göra 
verkstad av de punkter som utkristalliserar sig. Kommunen behöver ta tag i vissa bitar och vi som 
invånare, förening, företagare behöver dra vårt strå för att främja utveckling av Tidan. Det är 
tillsammans som vi utvecklar orten! 

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

Sammanställningen har genomförts av 

Maria Bolin 
Rebecka Thilén 
Maria Palmqvist



 

Bilaga 1  

Dialog med elevrådet vid Tidanskola 
och ungdomar på mötesplatsen 
Tidan 

 
 
Dialogen med ungdomarna på mötesplatsen Tidan genomfördes den 22 maj och dialogen med 
elevrådet på Tidanskolan hölls den 28 maj 2019. Före dialogen med elevrådet hade eleverna fått 
frågorna utskickade till sig för att kunna diskutera med klassen. Nedanstående framkom i dialogen 
med elevrådet. Det var 14 representanter från de sju olika klasserna (F-6) närvarande under dialogen.  

Att röra sig 
De allra yngsta brukar mest cykla om de är 
hemma i sitt eget område. I övrigt så går eller 
åker de bil med sina föräldrar till kompisar 
och andra platser. De lite äldre cyklar överallt 
men har de aktiviteter utanför Tidan efter 
skolan så åker de buss eller bil. Eleverna är 
dock överens om att det finns ett läskigt hus 
bakom pizzerian och att huset som är framför 
pizzerian också är läskigt, de tycker generellt 
att gamla och dåligt skötta hus skapar 
otrygghet. De tycker också att bilarna kör för 
fort vilket är läskigt/otryggt. Vissa tycker också 
att allén vid Elljus-spåret är otrygg, 
tågstationen tycker de också är obehaglig 
likaså fabriken och bakom gymmet. De gillar 
inte heller ”snuskaffären” och vill ha bort den. 
En del känner sig trygga ibland, en del känner 
sig aldrig trygga. Eleverna vill kunna cykla till 
Götlunda. 

Bland de äldre ungdomarna så är det många 
som åker buss till skolan men de hade inga 
kommentarer om förbindelserna eller 
busshållplatsen. Många av de äldre 
ungdomarna vill däremot ha en cykelbana 
mellan Tidan och Väring samt mellan Tidan 
och bygdegården. Det finns ett antal platser 
som de äldre undviker på kvällstid eftersom 

det känns otryggt: skolan, tågrälsen, vägen 
bakom gymmet och Odal. De lyfter också att 
det generellt saknas belysning i Tidan och att 
det därför är väldigt mörkt. 

Mötesplatser och fritid 
Eleverna spenderar sin fritid med att: Hoppa 
studsmatta, spela fotboll, spela Tv-spel, bada, 
leka, kolla på Youtube, ta hand som sina djur, 
umgås med kompisar, cykla runt i Tidan, ofta 
umgås de i grupp. Eleverna vill ha en bättre 
lekplats med klätterställningar och 
hängbroar. Eleverna pratar också om att 
skolgården behöver uppdateras. De saknar en 
cykelklubb och tycker att det borde visas film 
någon gång då och då (lokal-bio). De saknar 
också: en trampolinpark, crossbana, 
skatepark, volleybollplan och 
sportscykelbana. Eleverna har en del 
aktiviteter i Stöpen och i Ulvåker om de håller 
på med idrott. De äldre eleverna tränar på 
gym, spelar instrument, fiskar, är på 
fritidsgården, på Böckernas hus och är i 
stallet.  

De äldre ungdomarna brukar spendera sin 
fritid med att: spela datorspel/Tv-spel, fotboll, 
vara med kompisar, vara på fritidsgården, åka 
epa, musik, chilla, pingis, snappa, Netflix, 
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cykla MTB, spela gitarr. Ungdomarna 
spenderar sin fritid främst: hemma, på 
fritidsgården och på Vadsbovallen. De flesta 
ungdomarna hänger som sagt på fritidsgården 
men ser att den skulle kunna bli bättre på 
följande sätt: större chillrum, biljardbord, 
godisautomat, baguetter, moppeparkering. 

Boende och service 
Eleverna tycker det är bra att bo i Tidan av 
följande anledningar: De tycker att skolan är 
bra, Tidans IF är bra, alla trivs bra i Tidan. 
Tidan är 100 % bra, bra butik, nära till allt, bra 
vänner, lagom stor by, fritidsgården är bra, 
macken är bra, Vårdcentralen är bra, det finns 
frisör, motionsspåret är bra, en del 
Bussförbindelser är bra. Det som eleverna 
tycker inte är så bra: det inte finns några 
större affärer och annat som finns i Skövde 
men som saknas i Tidan.  

Gällande hur det är att bo i Tidan svarade de 
äldre ungdomarna följande: 2 st tycker att det 
är super, 5 st tycker det är bra, 2 st varken 
eller, 2 st sådär och 2 st tycker det är dåligt. 
För att beskriva detta sa de att följande saker 
är bra: mötesplatsen/fritidsgården, 
mataffären, brohuset, Tidanbadet, nära till 
allt, alla känner alla, hem, litet stället, 
barndom, intressant, ändå coolt, roligt att bo i 
Tidan. Följande saker var dåliga: oroligt, 
sunkigt, tråkigt, ocoolt, kan bli bättre, inget 
för mig, skit, tråkigt, pinsamt att bo i Tidan.  

Vad borde alla veta om 
Tidan?  

Eleverna nämner: IP, gym, bra plats att bo på, 
bra gemenskap, bad i skolan, fotbollsklubben, 
Vårdcentral, Tidanbad, tryggt, Tidan är bäst, 
Lugn trafik, Affären, fina promenadleder, 
motionsspår, konditoriet, macken.  

De äldre ungdomarna nämner: Badet, 
pizzerian, fritidsgården, porrbutiken, 

matbutiken, Olstorp, Kondis, brohuset, 
domarringen, Vadsbovallen, nya dagiset, 
Tidans IF, Centralföreningen. 

Vad skulle kunna göras 
bättre?  

Eleverna nämner: Tåget ska stanna i Tidan, 
cykelväg (200), skatepark, fler restauranger 
inte bara pizzeria, fler affärer, affär där en kan 
köpa större saker så som TV (elektronik) eller 
möbler, fler papperskorgar utomhus (som 
töms oftare) för att motverkar att folk slänger 
saker i naturen, fler lekplatser. Många vill ha 
fler och bättre saker på skolgården, även till 
rastutrustning så som rockringar. Staket runt 
hela skolgården, ska inte finnas någon 
gångväg genom skolgården. Vid allén vid 
elljusspåret kan en bygga ett utegym (för 
barn). Bilarna ska köra långsammare i hela 
samhället. Trampolinpark/hoppborg och 
klätterställning. Lägenheterna behöver bättre 
standard och det finns många hus som inte är 
så vackra. Olstorp är störande. De tycker att 
lekplatsen är bra men skulle kunna bli bättre. 
De vill också ha en lekplats vid IP. Saknar en 
cykelväg till Götlunda. De vill ha mindre läxor 
så de kan lägga mer av sin fritid på att syssla 
med sina intressen. 

De äldre ungdomarna nämner: Vissa hus är 
väldigt sunkiga, borde fixas iordning, mera 
fritidsgård, modernisera, elbil-
laddningsstation, bättre grönområden, 
serietidnings-butik, mer aktiviteter, 
sushirestaurang, skaffa tågstation, asfaltera 
trottoarerna, utegym, fräscha upp hela Tidan, 
fler butiker, mataffären stänger för tidigt. 

 

Hållbarhet + vara med 
och påverka 

 Vad är hållbarhet för dig? 

• Inte slänga skräp i naturen 
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• Släcka lampor 
• Inte klottra på skolan 
• Fixa husen så att folk kommer vill 

flytta till Tidan så att Tidan lever kvar. 
• Sänk bensinskatten.  
• Mer sociala event.  
• Mera elbilar.  
• Blir det fler bostäder så kommer det 

bli fler som köper bil. Då blir utsläpp 
som kommer att bli en förhöjd 
växthuseffekt och i slutändan en 
klimatkris.  

• Mera cykel- och gångvägar. 

Hur skulle du vilja vara med och påverka 
sådant som berör dig och din ort? 

• Skriva namnlistor.  
• Skapa en ungdomsgrupp som 

politikerna lyssnar på.  
• Ungdomsdialoger på fritidsgården och 

på skolan.  
• De vill att vi kommet tillbaka och 

återkopplar vad som händer i 
processen. 

• Vet inte. 
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