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”Vår exceptionella resa
har bara har börjat”

Skövde –

upplevelsernas stad
Vad är unikt med upplevelserna i
Skövde? Svaret från Anders Ståhl,
affärsutvecklare vid Skövde kommun,
kommer omedelbart: Närheten.
Skövde som besöksmål står på tre starka ben,
säger Anders Ståhl:
– Området på Billingen med alla aktiviteter
och äventyr, upplevelsebadet på Arena Skövde
och stadskärnan med sitt kompletta erbjudande av handel, restauranger, kultur och idrottsevenemang. Allt tätt samlat inom en diameter
på mindre än tre kilometer.
Vad betyder Skövdes attraktioner/
sevärdheter/upplevelser för platsens
attraktivitet?

Skövde satsar
för framtiden
Med en gedigen historia och en ambitiös framtidstro är

Skövde en modig stad som alltid vill mycket mer.
Här i Skövde är kompetens och hållbar utveckling i
ständigt fokus och formar vår omgivning. Med nya arenor
säkerställer vi att vi står stadigt oavsett vad framtiden
visar. Dataspelsutveckling, IT och produktionsteknik är
framtidsbranscher där Skövde, tack vare kraften från vår
historia, ligger i starkt framkant i dag.

För att möjliggöra för tillväxt startar vi nu upp vårt största
utvecklingsprojekt någonsin. En ny kunskapsdriven stadsdel där Tech och forskning möter vardagslivet i ett 24/7
samhälle. Vi är på väg att bli Skövde Science City och alla
som vill vara en del av det är välkomna.
Skövde har en viktig roll som centralort i regionen.
Västra stambanan gör Skövde till ett viktigt nav och kopplar ihop vår region
med Stockholm och Göteborg.
Skövdes utveckling och position
är mycket glädjande, men det
innebär inte att vi kan luta oss
tillbaka. Det gemensamma driv

och viljan att göra något mer och något bättre har format
den här platsen och kommer att fortsätta forma den långt
framöver. Vi vill att du följer med oss på den här resan.
Skövdes näringsliv har en stark tradition av tillverk-

ningsindustri, som bland annat har inneburit att storföretag som Volvo har valt att göra omfattande satsningar
på sina verksamheter här. Vi ser tillbaka med stolthet på
det som har format oss. Vår bakgrund har gett oss stabila
förutsättningar att ta ett stadigt grepp vad gäller teknik
och utveckling och nu blickar vi framåt. Vår högskola
med unik spets inom dataspelsutveckling och våra starka
innovationsarenor utgör två viktiga delar i den regionala
utvecklingen och gör att Skövde både utmanar omvärlden
och fortsätter att bygga stabila pelare
för näringsliv att växa vidare på.
Vår exceptionella resa har bara har
börjat och vi tänker fortsätta med
samma mod och entreprenörskap
in i framtiden. Vi vill att du
hänger med.

Katarina Jonsson

– Tillgång till roliga och stimulerande aktiviteter på fritiden är en av de viktigaste faktorerna vid val av bostadsort, säger Anders Ståhl.
Oavsett om man gillar idrott, kultur, matupplevelser, friluftsliv eller vad man än söker finns
det mesta här och i stadens evenemangskalender finns det årligen över 1000 olika evenemang att välja bland.
Något man absolut inte får missa som besö-

kare i Skövde är Billingen, säger Anders Ståhl.
Det stora friluftsområdet finns i direkt anslutning till stan och har massor att erbjuda:
– Det är ett klassiskt svenskt fritidsområde som de senaste åren utvecklats till ett
besöksmål med ett av Sveriges modernaste
och längsta konstsnöspår, asfalterade pumptracks, mängder av olika motionsspår, nya fina
vandringsleder och trailrunningspår. Här finns
massor med fin natur, ett Skogsmullerike och
ett utomhusbad med fantastisk milsvid utsikt.
– SM-veckan vinter 2023 kommer avgöras i
Skövde och då står Billingen – Skövde värd för
längdskidåkningens grenar.

Tomas Fellbrant

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommundirektör

Anders Ståhl, affärsutvecklare vid Skövde kommun,
på mountainbike.

PROJEKTLEDARE: PETER ROSVALL REDAKTÖR: BITTE ASSARMO
ART DIRECTOR: JULIA NORDH TRYCK: KROONPRESS
FRAMSIDA: FRIDA ERIKSSON

EN TIDNING FRÅN SKÖVDE KOMMUN.

FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV:

MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI,

MALIN SÖRLIN
Näringslivsutvecklare, Skövde kommun
Tel: 0500 - 49 80 87
E-post: malin.sorlin@skovde.se

NOVEMBER 2020.

2

CMYK: 0, 100, 50, 0
RGB: 229, 0, 81
#: e50050
PMS: 1925 C
NCS: S 1575-R10B

CMYK: 0, 0, 0, 85
RGB: 74, 74, 73
#: 4A4A49
PMS: Cool Grey 11 C
NCS: S 8000-N

För information om bilagor och kundtidningar, kontakta Peter Rosvall
på tel: 0700-84 00 62 eller e-post: peter.rosvall@crossmediagroup.se
Crossmedia Communication
Kristallen B, 754 50 Uppsala
crossmediagroup.se

NOW WE GIVE YOU NO THING
CO2

ON NE

PAROC ® NATURA
D E N NYA KO L D I OX I D N E U T R A L A S T E N U L L S I S O L E R I N G E N

U

CA

RB

TR

AL

Z

O CO2
R
E

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun

ANNONS
Gänget bakom filmen om
innovationen i Skövde.

Webbserie och film om

innovation utanför storstäderna
Det här är historien om hur resultatet
av en nationell undersökning kom att
bli en webbserie och dokumentärfilm
om innovation i en svensk stad
belägen mellan Vänern och Vättern.
Det är samtidigt en berättelse om
ett antal innovativa parter som i
filmform dokumenterat vad som går
att åstadkomma när olika människor
med drivkraft och gemensamma
mål drar åt samma håll. Webbserien
släpptes under oktober och
dokumentärfilmen kommer att
lanseras under november.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Storyfire

Ö

ver en lunch för några år sedan
möttes några personer inom näringslivet i Skövde. Under samtalet kom man in på en undersökning om
svenskarnas kännedom om Skövde. Många
i undersökningen associerade då staden med
”inget” eller ”ingenting”. Den bilden var
det självfallet ingen bland lunchgästerna i
sällskapet som ville skriva under på – tvärtom. Ingen runt bordet kunde förstå hur det
undgått svenskarna att staden, i konkurrens
med 350 andra städer, vunnit europeiskt
pris i entreprenörskap, att inkubatorn i
science parken året innan var topp fem i
Sverige, att Skövde har motortillverkning
i världsklass, att stadens högskola har det
största utbudet av akademisk spelutveckling
4

i norra Europa och att många nya spel- och
techbolag fötts och haft en mycket god utveckling. Lunchen avslutades med ett antal
tankar och ett nytt möte bestämdes till bara
några veckor senare.
Gruppen, som då vidgats till ytterliga-

re några parter, konstaterade att Sverige
faktiskt är ett av världens mest innovativa
länder och har varit så i många år och frågade sig var i Sverige denna innovation sker.
Gruppen konstaterade att de berättelser som
förmedlas ofta är knutna till urbana miljöer
och/eller de stora universiteten. Men hur ser
innovation ut utanför storstäderna?
Då föddes idén om ett filmprojekt i
samverkan, som skulle spegla just det och
visa intressanta delar om vad som hänt i näringslivet, studiemiljön och området under
det senaste decenniet. Ett antal filmproduktionsbolag besöktes och kartlades. Valet
föll på Stockholmsbaserade Storyfire, som
var relativt nystartade och som med gott
resultat gjort liknande produktioner för
andra uppdragsgivare.
Storyfire fick uppdraget att göra en dokumentärfilm som skulle ge en rättvis bild
av Skövde och bidra till att öka intresset
för att besöka, flytta till och etablera sig i
staden. Produktionsbolaget såg staden i ett
nytt ljus och föreslog att berättelsen skulle
följa ett antal personer i olika branscher,

alla med en gemensam dröm om att vara
med och skapa något nytt av verkligt värde
för sig själva och sin samtid.
– Det som slog mig mest av allt var att det
var en mycket innovativ miljö och att alla
verkade vara på samma sida i projektet. Jag
insåg att det fanns en sorts vilja av att få till
något bra över gränserna och i samförstånd
– en sorts ”Skövdeanda”, beskriver Tobias
Bringholm, vd på Storyfire. Vi är stolta och
glada över det filmmaterial som finns och vi
tror att det kommer att bidra till att ge en ny
bild av staden, avslutar Bringholm.
Volvo Cars blev tidigt en del av projektet.

– Skövde är verkligen en plats där man
kan lyckas. Samarbetet kring den här filmen
är bara ett exempel på det goda samarbete
som finns i Skövde, säger Lena Bergqvist,
platschef på Volvo Cars i Skövde.
En annan som följt projektet sedan
starten är kommunstyrelsens ordförande i
Skövde – Katarina Jonsson.
– Det är en häftig känsla när man ser
dessa berättelser kring utveckling som skett

i Skövde samlade på det här sättet. Det
är ett bevis på att vårt innovationssystem
fungerar, säger Katarina.
Högskolan i Skövde är också en viktig
aktör i det framgångsrika innovationssystemet i Skövde. Tillsammans med Science
Park Skövde skapar de förutsättningar för
att både förse företagen med kompetens
och med kunskap som ger möjligheter för
nya företag att bildas och befintliga att
utvecklas ytterligare.
– Vi samproducerar kunskap i Skövde och
nyttiggör den för varandra. Den här filmen
visar upp olika perspektiv på det, säger Lars
Niklasson, rektor på Högskolan i Skövde.
Vad är det då som driver dagens innovatörer och vad krävs för att de ska lyckas? Det
får man ta del av i den kommande filmen
Storverk i småstadsmiljö Skövde – En del
av Det nya Innovativa Sverige. Filmen i sin
helhet kommer att släppas under november,
men en försmak av innehållet ges genom
den webbserie i fyra avsnitt som släpptes
den 6 oktober. l

PROJEKTETS PARTNERS:
Volvo Cars, InExchange, Untie Group/Bricknode, Stunlock Studios, Coffee Stain
Studios, IUS innovation/Zcooly, Högskolan i Skövde, Science Park Skövde,
Näringslivsforum, Skövde kommun, Next Skövde, Wincent Marketing samt
Storyfire. Medfinansiärer är Sparbanksstiftelsen Alfa och Stiftelsen Grevillis Fond.
Läs mer på innovativasverige.se

ALLT INOM LYFT,

TRANSPORTER & MASKINFLYTT
SEDAN 1959 HAR VI VARIT VERKSAMMA &
MARKNADSLEDANDE INOM REGION SKARABORG.
Med en bred kunskapsbas & maskinpark kan vi möta
framtidens, samhällets och kundernas behov på bästa sätt. Vi
tillhandahåller tjänster inom områdena lyft, transport,
maskinﬂytt- & maskininstallation. Vi erbjuder även möjligheter
att mellanlagra.

0500-436060

www.truckokrantjanst.se info@truckokrantjanst.se

I framkant med CEJN
På CEJN verkar vi inom många intressanta och spännande applikationer och affärsområden. Inom ett flertal av dessa ser vi ett ökat
behov av våra innovativa snabbkopplingslösningar, bland annat
för att bidra till bränsleeffektiva hydraulsystem på anläggningsmaskiner såväl som för effektiv kylning av elektronik, både inom
förnybar energi som inom kraftelektronik.
För att fortsatt ligga i framkant i branschen och möta den ökade
efterfrågan bygger vi nu ut vår huvudanläggning i Skövde med mer
produktionsyta, effektivare logistik och mervärde för våra kunder
som resultat. En investering för vår globala verksamhet och
fortsatta tillväxtresa.

Följ @cejngroup på sociala medier

www.cejn.com
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Högskolan i Skövde bidrar till
en hållbar utveckling.

Högskolan i Skövde
En stark aktör inom
kommunens spetsområden
Med digitalisering för hållbar
utveckling som samlande tema har
Högskolan i Skövde en stark profil.
Flera IT-utbildningar och stark
forskning inom digitalisering gör
Högskolan till en viktig aktör inom
Skövdes olika spetsområden.

Inom ämnesområdet har Högskolan
forskning och utbildning inom både spel
för underhållning och spel för andra
tillämningar, ofta kallat serious gaming
eller gamification.
En tredje samverkansarena för Högskolan

är Skaraborgs hälsoteknikcentrum som
2019 fick ta emot pris för bästa digitaliseringsinitiativ av Västra Götalandsregionen.
Skaraborgs hälsoteknikcentrum är en samverkansarena där olika tekniker kan testas
småskaligt innan de införs inom hälso- och
sjukvården. Skaraborgs hälsoteknikcentrum fungerar också som en viktig samverkansresurs för forskningsmiljön, DHEAR,
(Digital HEAlth Research).

Text: Bitte Assarmo • Foto: Högskolan i Skövde

H

ögskolan i Skövdes forskning och
utbildning täcker in flera perspektiv på digitalisering. Högskolan
har den teknologiska delen, till exempel
programvaruutveckling och digital produktionsteknik. Men Högskolan har också utbildning och forskning som handlar
om hur den digitala tekniken används och
påverkar människan och samhället.
– Vi är framstående utbildnings- och
forskningsmässigt inom båda dessa delar.
Vi knyter dessutom ihop hela vår kompetens i Högskolans övergripande tema,
Digitalisering för hållbar utveckling,
säger Lars Niklasson, som är rektor för
Högskolan i Skövde.

För att kunskapen som finns på Högskolan

ska komma till nytta har lärosätet flera arenor som är skapade för samverkan med det
omgivande samhället. En av arenorna är
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Lars Niklasson, som är rektor
för Högskolan i Skövde.

ASSAR Innovation Arena, en mötesplats
där tillverkningsindustri och teknikföretag
kan ta del av och vara delaktig i aktiviteter som stärker företagen. Här samverkar
Högskolan med Science Park Skövde,
Industrial Development Center West
Sweden AB och Volvobolagen i Skövde.
Högskolan bidrar bland annat med de
senaste forskningsrönen inom informationsteknologi och virtuell produktion.
Ett annat viktigt forum för Högskolans

samverkan är Sweden Game Arena som
har utvecklats ur Högskolans unika och
omfattande kompetens inom dataspelsområdet och Science Park Skövdes inkubator
för nya spelföretag.
Det finns flera exempel på hur duktiga
studenter på Högskolans dataspelsutbildningar har tagit sina spelidéer till inkubatorn, fått inkubatorns hjälp att kommersialisera idéerna och omvandla dem till
världssuccéer.

Det går inte att missta sig på att Lars

Niklasson är stolt över hur Högskolan i
Skövde bidrar till en klok digitalisering av
samhället.
– Att finnas på arenor som ASSAR,
Sweden Game Arena och Skaraborgs
hälsoteknikcentrum är en mycket viktig del
av vår verksamhet. Högskolan har en stark
och bred kompetens inom digitaliseringsområdet. Samverkansarenorna gör att vår
kunskap kommer till stor nytta, både inom
privat- och offentlig sektor, avslutar han. l

En snabb och långsiktig samarbetspartner
för legotillverkning inom svarvning och fräsning
läs mer på vår hemsida, www.jonssonsmekaniska.se

DIN NYA
ADRESS?
SKRÄDDARSYDDA LOKALER
EFTER DINA BEHOV I HJÄRTAT
AV INNOVATIONSSTADEN
SKÖVDE
1 TIMMA FRÅN GÖTEBORG
2 TIMMAR FRÅN STOCKHOLM
MITT I SVERIGE
STEFAN REGSTORP
Fastighetschef, Rapp Fastigheter
stefan.regstorp@rappfastigheter.se | 0500 - 44 54 52

.se
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Klimatneutralt i Skövde

Volvo Cars investerar
för miljön
Med en klimatneutral fabrik och stora investeringar för en ny, mer miljö
vänlig teknik ser Volvo Cars ljust på framtiden. I Skövde är det lätt att hitta
samarbetspartners och kompetens, säger Lena Bergqvist, platschef.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Volvo Cars

V

olvo Cars är en global
leverantör av motorer, med
tyngdpunkten på Europa,
men också med export till
USA och Kina.
Nyligen gjorde man
mycket stora investeringar i
Skövde, för att ta in den nya tekniken, så kallad
mildhybrid. Mildhybrider är utrustade med en
elmotor som fungerar både som startmotor och
generator, vilket ger en lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläppsnivåer.
Miljötänket går som en röd tråd genom
Volvo Cars verksamhet. Sedan två år tillbaka
är fabriken i Skövde helt klimatneutral, berättar Lena Bergqvist:
– Det innebär att både den el vi köper och
den uppvärmning vi behöver är förnybar. År
2025 ska alla våra produktionsanläggningar
vara klimatneutrala, men Skövde var först.
Det som blev avgörande, tillägger hon, är
det nära samarbetet med Skövde energi och
möjligheten att köpa förnybar energi från
fjärrvärmeverket.
– Det är fördelen med att vara just i Skövde.
Här är det lätt att hitta samarbetspartners,
säger hon.
En annan fördel med att verka inom indu-

En fyrcylindrig bensin hybridmotor
som tillverkas i Skövdefabriken.

strin i Skövde är att det finns god tillgång på
kompetensförsörjning, från operatörer upp till
ingenjörer:
– Vi har vårt eget tekniska gymnasium, som
är ett samarbete med Volvo GTO, och skapar

våra egna medarbetare. Samarbetet mellan
akademin är oerhört viktig, liksom ASSAR,
en arena där flera industrigrenar träffas.
Att Skövde är en stad som vilar på
många ben betyder mycket för att attrahera
arbetskraft.
– I en stad som är alltför industrityngd kan
det uppstå medföljandeproblematik, om det
inte finns sysselsättning för den som flyttar
med. Skövde däremot är en levande stad med
många näringar, menar Lena Bergqvist.
Under våren 2020, med den härjande coronapandemin, stängde man ner fabriken under en
månad.
– Vi ändrade rutinerna tidigt, för att säkra
produktionen, men när våra underleverantörer
inte längre kunde ha öppet var vi tvungna
att stänga. Men när vi öppnade igen kom vi
snabbt upp i höga volymer igen, säger Lena
Bergqvist.
Under den märkliga perioden när fabriken
var stängd såg man en del intressanta effekter,
fortsätter hon:
– Då våra gymnasieelever från vårt tekniska
gymnasium inte kunde komma ut på ordinarie praktik under våren så fick vi tänka
om. Istället för praktik i fabriken fick de vara
kvar på skolan och tillverka plastförkläden
åt kommunen. Det visar att vi har en stor
innovationskraft och kreativitet i utbildningen
och att det går att få till bra saker när man
samarbetar på det sätt som vi gör i Skövde
kommun. l

Volvo Cars i Skövde
Fabriken invigdes 1991
Cirka 2000 anställda
Motormodeller: 4-cylinder bensin,
4-cylinder diesel
Leverantör till Polestar: Electric
Rear Axle Drive (ERAD)

Volvo GTO investerar för samtid och framtid
Volvo GTO är Skövdes största
arbetsgivare, med omkring 3000
anställda, och tillsammans Volvo Cars
ett av världens största kluster för
bearbetning av komponenter.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Volvo GTO

V

Platschef Lennart Richardsson.
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i gjuter och bearbetar komponenter
som skickas ut till fabriker runt om
i världen, som Brasilien, USA och
Frankrike. Vi monterar även motorer. Att ha
dessa tre olika processer inom företaget ger
oss en stor konkurrensfördel. Kompetensen
som finns här i Skövde och Skaraborg är unik i
världen, säger Lennart Richardsson, platschef.
– Vårt gjuteri är norra Europas största
gråjärnsgjuteri. Just nu investerar Volvo
GTO i ett nytt gjuteri. Det är en flexibel
anläggning som ger möjlighet att tillverka

dagens och framtida komponenter i båda höga
och låga volymer. Investeringen är ett stort
förtroende från Volvos ledning, säger Lennart
Richardsson.
Att kompetensen är så hög just här beror,
menar Lennart Richardsson, på företagets
långa tradition av produktionstekniskt arbete.
Den kunskap som finns gör också att företaget
blir attraktivt för anställda som gillar arbete
inom verkstadsindustrin.
Lennart Richardsson påpekar att Skövde
kommun är duktig på att vara med och skapa
nya industriområden i attraktiva lägen och
även gör mycket för att väcka intresset för
teknik redan i tidiga åldrar och hos båda
könen.
– Vi har Balthazar Science Center, som är
ett område för unga och som är inriktat på
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”I Skövde är
det lätt att hitta
samarbetspartners”

RS LÄGENHETSHOTELL
Skövdes enda lägenhetshotell är ett bekvämt och prisvärt
alternativ för tillfälligt boende – de rymliga lägenheterna är
fullt möblerade och utrustade med kabel-tv och internet.
Varje lägenhet har ett badrum, ett kök med köksredskap,
kyl/frys, mikrovågsugn och kaffebryggare för eget hushåll.
Rena handdukar och en nybäddad säng finns på
rummet när du kommer. Det finns också tillgång till fri
parkering, tvättstuga och bastu.

RS KONFERENSLOKALER
Vi har i folkmun Skövdes finaste aula. Den rymmer 149
personer och är uppbyggd i bekväm biosittning med
vadderade stolar och hopfällbara bord till varje plats. Aulan
är fullt utrustad med modern teknik. Vi har också fräsch
lektionssal med skolsittning för ca 20–25 personer. Vi
ordnar fika, lunch och middag – vi kan ordna det mesta
enligt era önskemål.

VÅRA MEST EFTERFRÅGADE

UTBILDNINGAR
Volvo Cars i Skövde är en global
levantör av motorer till Volvo
och Polestar.

att väcka intresse för teknik och industri,
och som ligger i anslutning till oss. Det är
viktigt att skapa teknikintresse, det jobbar
vi väldigt mycket med, och vi tror mycket
på att öka andelen kvinnor som jobbar i
den här branschen. Sen har vi förstås också
Volvogymnasiet, som funnits sedan 1950,
och som är en oerhört bra och viktig rekryteringsbas. Här finns ju också en fantastiskt
fin högskola som vi har en väldigt bra dialog och goda samarbeten med, och ASSAR
Industrial Innovation Arena är oerhört bra
för utveckling och innovation.
Skövde har lyckats med att bygga upp en bra

samverkan mellan näringslivet, akademin,
kommunen och civilsamhället, tillägger han:
– Vi respekterar varandras olikheter men
kommer också fram till goda lösningar.

• Grundläggande brandutbildning
• Heta arbeten
• Brandfarliga arbeten
• Anläggningsskötare brand
• Anläggningsskötare sprinkler
• HLR-utbildningar med hjärtstartare

Här finns en röd tråd från de absolut minsta
barnen och fram till ASSAR, Science
Park Skövde och Högskolan i Skövde.
Kommunen lyssnar på näringslivet och
det är en satsning som bär frukt, avslutar
Lennart Richardsson. l

VOLVO GTO I SKÖVDE
Cirka 3000 anställda
1868 grundades Sköfde Gjuteri
och Mekaniska verkstad, ett litet
bruksföretag som sedan utvecklades
till det som idag är Volvo i Skövde.
Exporterar motorer och
motorkomponenter till Volvo
koncernens produktionsanläggningar
runt om i världen.

FÖR MER INFORMATION

besök www.raddningsskolanskovde.se,
eller kontakta oss via telefon: 0500 - 46 40 00
eller mejl: info@raddningsskolanskovde.se.
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Aptics medarbetare utvecklar
framtidens finansteknologi.

Ett bra näringslivsklimat

Därför är Skövde en spets för finansteknologi
Techbolaget Aptic levererar
betalteknik till såväl banker som
e-handlare. Här berättar företagets
COO Ingi Jonasson om varför
just Skövde blivit ett kluster för
finansteknologi.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Toby Photography

D

et hela började redan i början av
1980-talet, då inkassofirman Jurist
data började utveckla ett datoriserat
system för inkasso. Allt eftersom företaget
växte började personalen röra sig åt olika håll
och nya företag bildades, bland dem Aptic.
– Att Juristdata fick sitt säte just i Skövde

på 1980-talet lade
grunden till det
kluster vi har idag,
men det som skapat
spetskompetensen är
att kommunen vågat
satsa på entrepreIngi Jonasson
nörskap och ett bra
näringslivsklimat,
säger Ingi Jonasson.
– Högskolan är förstås också extremt
viktig, fortsätter han, och Science Park
Skövde har också varit en viktig bas. Där
fanns det redan tidigt tillgång till infrastruktur och en miljö med liknande företag

som inspirerade och gav möjligheter till
samarbete. Framväxten av spelindustrin har
också spelat en stor roll. Steget från fintech
till dataspelsvärlden är mindre än man tror.
Ingi Jonasson tycker att fler i branschen
borde se åt Skövde:
– Vi har högskolan, där vi etablerar nära
kontakter och där utbildningarna finns.
I Science Park har vi en infrastruktur
som ger mycket fina förutsättningar för
nyetableringar. Ju fler vi blir och ju större
volymen blir, desto bättre förutsättningar
får vi att attrahera fler kompetenta och
duktiga människor.

Trots att Aptic idag har Europa som sin
arena är ägandet fortfarande koncentrerat
till Skaraborg.
– Det lokala är viktigt. Skövde är huvudorten för Aptic, avslutar Ingi Jonasson. l

FAKTA: FINTECH
Fintech (förkortning för
finansteknologi) är ett
samlingsbegrepp för den senaste
IT-teknologin inom finansvärlden.
Fintech-bolag är specialiserade
aktörer som kombinerar finansiella
tjänster med mjukvaruteknik.

”I Skövde får entreprenörerna ta plats”
Sedan starten 2008 har InExchange
vuxit allt mer. Idag är det Nordens
största affärsnätverk, som
underlättar finansteknologin för
hundratusentals företag, och en del
av Skövdes kluster för fintech.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Per Gustafsson

A

nders Jonsson har varit med i ledningen sedan starten och är sedan
två år vd.
– Vad man hela
tiden velat uppnå är
den positiva spiralen,
där man samarbetar,
delar med sig och
därmed skapar ett
bättre innovationsklimat. Många av
Anders Jonsson
experterna inom
området finns just i Skövde, säger han.
En av orsakerna är att känslan för det
goda entreprenörskapet har funnits hos
10

kommunpolitikerna, menar han.
– Man har gett entreprenörerna plats och
orsak att stanna i Skövde, inte minst genom
bra kommunikationer. Från Skövde tar det
bara timme till Göteborg och två timmar
till Stockholm. Den konsekventa satsningen och uthålligheten i att bygga miljön har
varit viktig, säger Anders Jonsson.
Varför bör fler i branschen se åt Skövdes
håll vid etablering?

–Klustret har blivit tillräckligt stort för att
det ska finnas en positiv kraft som skapas
när tillräckligt många samlas på samma
ställe. Det finns också ett gott samarbete
med högskolan, och en bra rekryteringsbas
hos storföretag med verksamhet i Skövde.
Under de 20 år som gått sedan Anders

Jonsson återvände hem har Skövde gått
från ett ensidigt fokus på verkstadsindustri
till att bygga upp nya yrkeskårer. Och han
ser ljust på framtiden:

Samarbete skapar bättre
innovationsklimat

– InExchange kommer att fortsätta
växa, och vi ser positivt på att växa just
här, vilket gör fintech-klustret starkare.
Vi är också en del i Skövdes dragningskraft. Från kommunens sida är det viktigt

att våga fortsätta satsa på tillgänglighet,
kontaktytor mellan företagen och skapa
underlag för att fylla på underifrån, och en
stark grogrund för att kunna dra igång nya
verksamheter. l

Maria Jansson (Swedbank), Daniel Gustafsson (Elcenter i Skövde) och Lars Ljungkvist (Swedbank).

Swedbank Skaraborg
– all kompetens under ett tak

JÄTTADALEN
Fastighets AB

www.jattadalen.se

et?
d
n
a
l
r
n elle
leva,

e där Du vill l.
Stad
s
Vi finn
arje va
rhet i v

ba
hållKantelementen
för alla
typer av grunder

På Swedbank Skaraborg möts kunden av ett team som jobbar lokalt och
som kopplar ihop alla delar till en helhet, så att kunden får hjälp med både
företagets och den privata ekonomin.
– Vi bygger något tillsammans
med företagen och erbjuder hjälp med
allt från rådgivning och krediter till
placeringar och juridik. Vill du fördela
din förmögenhet? Överlåta företaget
till dina barn? Försäkra dig och nyckelpersonerna i ditt bolag? Kompetensen
finns här i Skaraborg, och teamet
står till förfogande under hela resans
gång, säger Christina Helenius, bankchef Swedbank Skaraborg.
Vilket behov kunden än har så har
Swedbank Skaraborg alltid expertis
att koppla in. Lokalt, där kunden
finns. Och det skapar trygghet

Unikt byggsystem för väggar
ovan och under mark

och stabilitet för alla våra kunder i
Skaraborg.
Bland bankens många nöjda kunder
finns Elcenter i Skövde, som grundades 2013 av Daniel Gustafsson och
Niklas Klint, och som successivt vuxit
under åren.
– Att ha en lokal bank där all kompetens finns samlad under ett tak är
oerhört betydelsefullt för oss. Vi har
ett mycket nära samarbete och kan
alltid få till ett möte med våra kontaktpersoner, Maria och Lars. Vi kan
snabbt och enkelt få hjälp med det vi
behöver och det är precis så en bank
ska fungera, säger Daniel Gustafsson.

Utvändig isolering och dränering
av källarvägg

Jackon växer tillsammans med Skövde!

Lokal produktion av isolering, byggsystem och
specialprodukter till byggbranschen och industrin.
Jackon kompetenscenter
- byggbranschens största utbildningsplats

Lätta lösningar för ett bättre klimat!

11

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun

ANNONS

Idag har Science Park
Skövde satt Skövde
på världskartan inom
dataspelsutveckling
genom Sweden Game
Arena.

Så har Skövde

blivit spelnavet
i Sverige
Det började i liten skala, när Högskolan i Skövde
startade utbildning i spelutveckling 2002. Idag
har de, tillsammans med bland annat Science
Park Skövde, satt Skövde på världskartan inom
dataspelsutveckling genom projekten Sweden
Game Arena och The Game Incubator.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Sweden Game Arena

I

dag har Science Park Skövde två
varumärken för profilering inom
dataspel, The Game Incubator och
Sweden Game Arena.
The Game Incubator bidrar till att
det startas och utvecklas livskraftiga spelföretag för en internationell
marknad, och har idag runt 30 företag i sitt
program i Skövde och Göteborg. Under
tiden bidrar Sweden Game Arena med
branschnätverk och internationella aktiviteter för att öka försäljning och investeringar i
företagen som ingår i dess community.
– Vad som gör Sweden Game Arena
unikt är möjligheten att utvecklas inom
dataspelsutveckling på olika sätt. Det gäller
oavsett om du vill studera eller forska inom
dataspel, starta ditt eget företag, etablera

ditt befintliga spelföretag eller börja arbeta
på ett företag inom Sweden Game Arenas
community. Varje år anordnar även Sweden
Game Arena det viktiga evenemanget
Sweden Game Conference, som är en av
Sveriges största branschsamlingar med över
1000 deltagare och som har ett uppskattat
medievärde på 15 miljoner kronor, berättar
Kenneth.
Sweden Game Arena har byggts upp strate-

giskt under en längre tid genom internationella
nätverk och bevakning av trender inom branschen. Tillsammans med The Game Incubator
skapar det stora möjligheter att starta, utveckla
och etablera företag i denna unika miljö.
– Här finns även forskning och utbildning, men också viktiga industrikanaler och
nätverk som möjliggör en snabbare väg till
kunskap och etablering på den internationella marknaden. Vi har också fått kontakt med
många investerare samtidigt som vi hittar
sätt för våra mer etablerade företag att återinvestera i företag inom vårt community. Ett
exempel är Coffee Stain Studios som under
2019 valde att investera i Iron Gate Studio
som är en del av The Game Incubators program i Skövde, säger Kenneth.
Coffee Stain Studios, vars grundare stu-

Magnus Ling, Per Backlund, Kenneth Johansson och Per Micael Nyberg.

12

derade dataspelsutveckling på Högskolan i
Skövde och startade företaget under sin tid

på The Game Incubator, är ett av de företag
inom Sweden Game Arena som har nått stor
internationell framgång. Med sitt senaste
spel Satisfactory, blev de i somras ett av de
fem toppsäljande spel på Steam. De hade
sällskap av ytterligare ett Skövdeföretag,
Redbeet Interactive med spelet Raft, som
under 2019 valde att flytta till Skövde från
Gotland.
– Det finns flera goda exempel inom
Sweden Game Arenas community, som
innehåller över 100 företag, förläggare och
investerare. Det bidrar till snabb internationell acceleration för företagen och kunskapsutveckling av dataspelsbranchen i stort. På så
sätt positionerar sig både Skövde och Sverige
som den självklara platsen att starta och utveckla sitt företag inom dataspelsutveckling,
säger Kenneth.
Magnus Ling har varit projektledare för
Sweden Game Arena sedan 2015, och redan
då fanns behov bland företagen inom dess
community att positionera sig internationellt.
– Företagen ville synas och samverka för
att förstärka sina varumärken och positionera
sig internationellt, vilket var möjligt med
finansiering från Västra Götalandsregionen.
Det är också det vi har fokuserat mycket
på sedan 2015, genom att delta på internationella mässor och konferenser, så som
Game Developers Conference (GDC) i San
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Dataspelsbranschens index
• Svenska spelutvecklares omsättning
växte till 19,2 miljarder kronor under
2018 vilket är en ökning med 42%. Det
är en tredubbling på fem år, och största
procentuella ökningen sedan 2014.
• Merparten av spelföretagen går med
vinst och branschen redovisar ett
sammanlagt positivt resultat för tionde
året i rad.
• 2018 rapporterades 38 investeringar
och förvärv med ett sammanlagt värde
av knappt 4 miljarder kronor. I 28 av
dessa var ett svenskt bolag köpare.
Portalen

Tanja Lundberg, projektledare
på ASSAR Industrial Innovation
Arena, presenterar en av arenans
demonstratorer för besökare.
Foto: Tobias Andersson

Sweden Game Arena
• Sweden Game Arena erbjuder
spelutvecklare och dataspelsföretag
möjlighet att utvecklas genom
riktade community-aktiviteter
och synliggörande på den globala
spelmarknaden.
• Med bas i Skövde och verksamhet
även i Göteborg, har Sweden
Game Arena ett sammansvetsat
community som består av fler än 200
professionella spelutvecklare och 500
dataspelsutvecklingsstudenter på
Högskolan i Skövde.
• Varje år organiserar Sweden Game
Arena Europas ledande konferens,
Sweden Game Conference, för
studenter, startups och indieutvecklare.
• Sweden Game Arena finansieras av
Science Park Skövde, Högskolan i
Skövde, Skövde kommun och Västra
Götalandsregionen.
• Läs mer på swedengamearena.com.

Francisco och Gamescom i Köln, säger
Magnus.
Arbetet har varit så framgångsrikt att
Sweden Game Arena under de senaste åren
har representerat den svenska spelindustrin
på Europas största spelmässa, Gamescom,
och har haft med sig ett 30-tal företag från
sitt community och övriga Sverige.
Det var på just spelmässan Gamescom

för två år sedan som en spelutvecklare från
Sundsvall besökte Sweden Game Arenas
monter med en intressant spelidé. Den
presenterade han för The Game Incubators
affärsutvecklare Per Micael Nyberg, som
numera är coach för företaget Sideline
Labs i Sundsvall, som befinner sig mitt i
inkubatorsprocessen.
– Stefan Sångberg på Sideline Labs kom
fram till oss och behövde hjälp med att ta
sin idé vidare. Vi har alltid haft ambitionen
att ta in fler företag nationellt i The Game
Incubator, och vi kände att detta var en bra
möjlighet att prova att göra just det, säger
Per Micael.

Högskolan i Skövde fortsätter den

uthålliga satsningen på utbildning och
forskning inom dataspelsutveckling. Med
Sveriges största dataspelsutbildningar
har Högskolan i Skövde unika program,
där de bland annat har gemensamma

gränsöverskridande projekt för att skapa en
tydlig koppling till de olika yrkeskategorier
som finns inom dataspelsutveckling.
– Under utbildningens gång får studenterna lära sig att arbeta tillsammans inom
alla yrkeskategorier i dataspelsutveckling,
till exempel grafik och musik. Att studenterna sedan har möjlighet att välja att starta
eget företag genom The Game Incubator
eller börja arbeta på ett av företagen inom
Sweden Game Arenas community skapar
mycket goda förutsättningar, säger Per
Backlund, professor i informationsteknologi på Högskolan i Skövde.
Det finns även ett växande intresse för
utbildningarna från Asien, och framför allt
Kina.
–Våra internationella magisterprogram
består ungefär till hälften av internationella
studenter. Det stärker det internationella
inflödet och skapar nya spännande och
intressanta grupper som gör att vi förbättrar
den sammanlagda kunskapsnivån, säger Per.

SKARABORG

– DEN TILLVERKANDE REGIONEN
I den nordöstra delen av Västra Götaland hittar
man Skaraborg, som är ett samlingsnamn för
de 15 kommuner som ligger här. Här verkar
Business Region Skaraborg, ett regionkontor till
Business Sweden, vars uppdrag är att stärka det
investeringsfrämjande arbetet samt attrahera nya
verksamheter och kompetens till regionen.
Skaraborg har ett differentierat näringsliv med många företag
som är ledande inom sina branscher. Här finns en blandning
av etablerade företag som utvecklar nya generationers
produkter, yngre bolag som skapar affärsmöjligheter i framtidens
högteknologiska branscher och unika kluster som attraherar
talanger och bidrar till innovation. Kombinationen av tillväxtfokus
och långsiktig hållbarhet är en strategisk framgångsfaktor
som gör Skaraborg till en av Skandinavens mest spännande
framtidsregioner.
Skaraborg är framförallt en tillverkande region, här finns ett starkt
arv inom fordonsbranschen och hela underleverantörskedjan. Ända
sedan Volvobolagen grundades är de en stark aktör som fortsätter
driva utveckling av såväl verksamhet som kompetens i regionen.
En annan snabbväxande bransch, som även är en av Skaraborgs
spetsar, är spelutvecklingen. Här finns ett nära samarbete mellan
Högskolan i Skövde och Science Park Skövde.
I Skaraborg är man bra på att samarbeta. Här finns viljan,
förmågan och kraften att samlas kring viktiga frågor och bygga
nätverk som stärker företag och människor. Ett konkret exempel är
Assar som är en av Sveriges främsta mötesplatser för framtidens
industri med en fysisk miljö där utbildning, innovation och forskning
möts och tillsammans skapar nya lösningar. Namnet kommer från
Volvos grundare Assar Gabrielsson. Ett annat exempel är IDC West
Sweden, ett utvecklingsbolag för Skaraborgs tillverkande industri
som består av ett nätverk med ca 160 tillverkande företag, som
är en viktig aktör för regionen. I Skaraborg finns ett prestigelöst,
entreprenörsdrivet och lösningsorienterat företagsklimat som gör det
enkelt att skapa personliga relationer och komma till viktiga beslut.
Framtiden ser ljus ut för Skaraborgsregionen och på
Business Region Skaraborg jobbar man hårt med det fortsatta
utvecklingsarbetet och marknadsföringen.
– Det ska bli spännande att se hur det utvecklas. Vi har fått en bra
start och det finns ett stort engagemang för att samverka kring det
investerings- och etableringsfrämjande arbetet, som skapar goda
förutsättningar att lyckas, avslutar Alexandra Norlander Tornberg på
Business Region Skaraborg.

De som har gjort satsningen på Sweden

Game Arena möjligt är finansiärerna,
menar Kenneth.
–Vi har hela tiden haft Skövde kommun
och Västra Götalandsregionen med oss.
Genom starka och engagerade finansiärer från
dag ett har vi kunnat åstadkomma detta. l
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Från Kina till Skövde

”Den perfekta
platsen att
bedriva forskning”
Bonny och Sutor var båda mycket
framgångsrika universitetslärare
i speldesign och spelutveckling
i Kina. Idag är de en del av
dataspelsindustrin i Skövde och
Sweden Game Arena.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Högskolan i Skövde

B

onny, Ran Zhang, och Sutor,
Yanhui Su, kommer båda från Kina
och har examen från ett av Kinas
mest berömda universitet för animation.
Efter examen begav de sig till Shanghai för
att arbeta som universitetslärare. Bonny arbetade som lärare i speldesign medan Sutor
undervisade om mjukvara för spel.
Sutor påbörjade sin yrkesbana inom
spelindustrin när han under 2009 började
som produktchef, och kom senare att anta
flera positioner i flera välkända spelföretag.
Under 2015 tog han anställning på EA
Chillingo, där han bland annat arbetade
med att introducera det välkända mobilspelet Angry Birds på den kinesiska
marknaden.

Bonny och Sutor kände tidigt till att

Sverige har en välutvecklad spelindustri.

Under 2015 fick de en inbjudan från
professor Per Backlund på Högskolan
i Skövde och Sweden Game Arena, att
gästföreläsa för svenska dataspelsutvecklare
om den kinesiska spelmarknaden.
– Det blev startskottet för en ny och
djupare förståelse för hur spelutvecklingen
och spelindustrin i Sverige fungerar. Vi
kände verkligen att spelutbildningen vid
Högskolan i Skövde var nära integrerad
med spelindustrin, säger Sutor.
Efter besöket fortsatte kontakten, då
Bonny och Sutor bland annat hjälpte Per
med kontakter i Kina. Det ledde till att
Bonny och Sutor under 2018 valde att ta
steget att flytta till Skövde och bli en del av
Sweden Game Arena.
Den perfekta platsen att bedriva forskning, menar Sutor, som också uttrycker
stor tacksamhet mot Per Backlund och de
andra forskarna som ingår i teamet.
Idag arbetar både Bonny och Sutor på
Högskolan i Skövde, Bonny som lektor vid
institutionen för informationsteknologi och
Sutor som doktorand. Han forskar om hur
oberoende spelutvecklare inom mobilspel
kan förstå marknaden genom en datastyrd

modell som han kallar the Fish Tank Model.
– Den här modellen kan underlätta för
oberoende spelutvecklare att lättare förstå
hur de kan publicera sina spel, kategorisera
spelare, marknadsföra sig och maximera
intäkterna. Alla beslut baseras på dataanalyser, och vi har även definierat system för
att mäta olika prestationer hos användarna,
såväl som tänkbara problem, säger Sutor.
Passion för katter, hundar och spel

I arbetet med modellen har det varit ett
framgångsrikt samarbete tillsammans med
Science Park Skövdes program för startups

inom spel, The Game Incubator, och det
lokala mobilspelsföretaget PocApp Studios.
PocApp Studios grundades 2015 och
består idag av 12 spelutvecklare som
tidigare har studerat dataspelsutveckling
på Högskolan i Skövde. Sedan dess har de
utvecklat flera spel, varav ett är det framgångsrika spelet Castle Cats vars universum
nu har expanderat till hundar sedan de
under hösten släppte spelet Dungeon Dogs.
Samarbetet tillsammans med The Game
Incubator och Sweden Game Arena har varit en betydande faktor för PocApp Studios.
– De är anledningen till att vi finns som

Hiber lockar investerare från Norden och
Göteborgsbolaget Hiber har lockat
miljontals användare till att spela
och skapa egna spel i deras speloch underhållningsplattform
HiberWorld. Nu har de tagit
in ytterligare kapital på över
20 miljoner SEK, för att möta
användarnas efterfrågan.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Hiber

H

iber grundades i Göteborg 2017,
av Michael Yngfors och Mattias
Johansson, när de var en del av
Sweden Game Arena och The Game
Incubators program för startups inom spel.
Bolagets grundidé är att skapa en spel- och
underhållningsplattform där användare
både kan spela och skapa spel på mobil och
dator. Bara under 2020 har över 300 000
spel skapats globalt, vilket innebär att
det alltid finns något nytt att upptäcka i
plattformen.
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– Under 2015 började vi utforskade
nya webbteknologier som används för att
skapa i 3D. När vi gick med i The Game
Incubator fick vi tillgång till resurser och
support, vilket gjorde att vi kunde fokusera
på vår minimum viable product (MVP) och
testa marknaden. Detta banade vägen för
vår första finansiering i juli 2019 och vår
tillväxt sedan dess, säger Michael Yngfors,
vd och medgrundare av Hiber.
Hiber har haft snabb tillväxt genom att vara

lyhörd mot användarna, och på så sätt öka
utbud och innehåll på sin spel- och underhållningsplattform HiberWorld.
– Flera efterfrågade funktioner så som
multiplayer, chatt, personliga och offentliga
spelsidor samt möjligheten att spela och
skapa egna shooter-spel. Det har lett till
att både engagemang och återkommande
besökare har ökat exponentiellt de senaste
månaderna, menar Michael.

Grundarna Mattias Johansson och Michael Yngfors tillsammans med medarbetare på Hiber.

ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun

Bonny, Ran Zhang, och Sutor,
Yanhui Su, kommer båda
från Kina och arbetar idag på
Högskolan i Skövde.

JAG BYGGER,
ALLTSÅ ÄR JAG.

Vi söker fler lagspelare. Nyfiken?

Välkommen till Brixly, din lokala byggare. Kontakta oss gärna på: 0500-797000
eller surfa in på: www.brixly.se för mer information.

företag överhuvudtaget. Vi motiverades till
att starta vårt eget företag efter att vi vann
Skövde Academic Game Award (SAGA)
med vårt första spel som studenter vid
Högskolan i Skövde. Stödet från The Game
Incubator och Sweden Game Arena finansierade sedan kontorsutrymme, utrustning
och affärsresor innan vi släppte Castle
Cats. Det gjorde att vi nu kan stå på egna
ben utan externa investerare, säger Dilaram
Massimova, vd PocApp Studios.
I de framtida planerna för att bidra till

Sweden Game Arenas community ingår att

ytterligare förbättra the Fish Tank Model.
Sutor hoppas också kunna hjälpa fler oberoende spelutvecklare i Sverige att förstå
hur man ger ut och marknadsför sina egna
mobilspel, och hur de bättre ska kunna
utvärdera sina speluppdateringar för att öka
intäkterna.
– Jag vill också utnyttja mina samlade
kunskaper och kontakter för att bygga
en bro för de svenska spelutvecklarna till
marknaden i Asien, särskilt genom att söka
externa investerare och introducera Sweden
Game Arena till fler potentiella samarbetspartners, säger Sutor. l

Silicon Valley
För att kunna fortsätta möta den växan-

de efterfrågan har Hiber tagit in ytterligare kapital på över 20 miljoner SEK
från Bumble Ventures, SYBO, Konvoy
Ventures och GFR Fund. Sedan tidigare
har Luminar Ventures och Wild Sloths OY
investerat i bolaget, vilket de även gjorde
denna gång.
– Det ger oss tillgång till den erfarenhet vi behöver då de nya investerarna
bidrar med unik expertis och kunskap som
sträcker sig från vår primära målgrupp
Generation Z, till den asiatiska marknaden
och innovativa affärsmodeller inom underhållning, säger Michael.

Kenneth Johansson, verksamhetsansvarig

för startups på Science Park Skövde, menar
att Hiber är ett lysande exempel som visar
att The Game Incubators program och
erbjudande är unikt i form av kompetent
personal som bidrar till att skapa fler

Ditt lokala
alternativ
20 ekonomiexperter till ditt
förfogande – med personligt
bemötande mitt i Skövde!

kunskapsintensiva bolag med kvalificerade
arbetstillfällen.
– Hiber är en flexibel startup inom spel
som har undersökt vilka möjligheter och
behov som finns på marknaden och sedan
skapat en ny teknikplattform. Genom att
våga lyfta blicken och analysera de olika
värdekedjor som finns inom dataspelsbranschen så har Hiber genom sin produkt
hittat en plats högre upp i näringskedjan
som skapar stort värde för sina användare,
säger Kenneth Johansson.
Hiber har precis tagit in såddfinansiering

och är numera 25 anställda inom bolaget.
Nästa steg är att lägga till intäktsgenerering till plattformen och växa när det gäller
användare och intäkter.
– Vi hoppas vara en global plattform som
gör det möjligt för människor runt om i
världen att uttrycka sig och kommunicera
genom spel, säger Michael. l

revisorscentrum.se
AU K TO R I S E R A D E R E V I S O R E R
AU K TO R I S E R A D E R E D OV I S N I N G S KO N S U LT E R
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Skövde stadskärna –

ett bultande hjärta
Ingen stad är starkare än stadskärnans pulserande hjärta,
Skövdes är mer än 600år och har aldrig känts yngre.
Text: Maria Leo • Foto: Skövde kommun

I

mer än 10 000 år har stadskärnan
varit central för stadens utveckling. I
takt med att våra samhällen växt har
även stadskärnan frodats. Stadens
kärna har alltid varit den centrala
handelsplatsen, dess sociala centrum
och den naturliga mötesplatsen för
den som vill äta och dricka. Men vi lever i
en unik tid, en tid när flera tusen år gamla
sanningar sätts på prov. I denna nya tid av
e- handel, sociala medier och digitala upplevelser ställs helt nya krav. Stadskärnans värde
ifrågasätts och samtidigt har den på ett sätt
aldrig varit viktigare.

Med projektet
City 2020 tar
Skövde sikte på
att vinna årets
stadskärna 2020.
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För att möta framtiden krävs mod, en-

gagemang och tålamod. Initiativ som
Handelskraft Skövde, Cityföreningen och
bildandet av destinationsbolaget NEXT sår
livsviktiga frön för det som komma skall.
När Skövde kommun i Juni 2010 antar
Vision 2025 står Skövde längst fram på
förändringens barrikader. Detta blir den
solida punkt att enas kring som behövts för
att på allvar påbörja resan mot framtidens
stadskärna.
Samverkan har alltid varit viktig och 2017

Hållbar matkultur, saluhall och internationella influenser möts i stadskärnan.

intensifieras arbetet med att få alla aktörer
och intressenter i stadskärnan att jobba i
en och samma riktning. Cityföreningens
uppdrag blir större och en dröm föds om att
bli Sveriges bästa stadskärna. Kommun, fastighetsägare och näringsliv tar nu allt större
steg för att tillsammans utveckla vad alla är
ense om är en central del i Skövdes framtid.
Med projektet City 2020 tar Skövde sikte
på att vinna årets stadskärna 2020. Redan
från start är det tydligt att detta dock bara

är ett delmål. Skövde siktar på att skapa en
attraktiv, händelserik och trygg plats där alla
aktörer tillsammans vill och kan bidra till
stadskärnans utveckling.
Likt en grodd som slår ut och sprider sina
gröna blad mot solen börjar nu allt hårt arbete att synas även på ytan. Verksamheter och
affärsidéer föds nu i allt snabbare takt. Nya
restauranger slår upp sina portar och numera
erbjuds tillsammans med klassiska koncept

ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun

Nya utmaningar ställer
stora krav men Skövde är
redo att skapa Sveriges
bästa stadskärna.

Mariesjö kommer att bli en
modern och levande stadsdel.

Mariesjö – levande
kvarter i myllrande
stadskärna
Gångavstånd till stadskärna,
tågstation, högskola och science
park. I den nya stadsdelen Mariesjö
ska man kunna bo, arbeta och leva
i en hållbar miljö.
Text: Bitte Assarmo
Visionsbilder: Okidoki Arkitekter

I
även folklig fine dining, hållbar matkultur,
saluhall, internationella influenser och
hälsofrämjande raw food.
Stadskärnan är också skådeplatsen för

en av Sveriges äldsta stadsfestivaler,
Matfestivalen. Denna inspirerande händelse, en gång i tiden en ensam jätte är idag i
gott sällskap. I Skövdes pridefestival hyllas
jämlikheten, Stad i ljus lyser upp den mörka
december natten, Junikalaset är sommarens höjdpunkt, Skövde City Run förvandlar staden till ett milslångt stadslopp,
Restaurangveckan bjuder alla till bords och
tillsammans gör näringslivet, kommunen
och fastighetsägare staden mer levande.
Det är inte bara stadskärnans erbjudande
som utvecklas och förbättras. Även den
fysiska platsen genomgår ett omfattande
förändringsa rbete. Hela Hertig Johans torg
och gata byggs om, Kulturhustorget och
Kyrkparken med ett tydligt syfte att skapa
en rymlig och välkommande plats som
bjuder in till möten och evenemang.
Genom utökning av alternativ parkering
och hållbar kommunikation görs staden
mer tillgänglig och med ljussättning,

plantering och utsmyckning skapas en mer
inbjudande stadskärna.
Listan på allt som skett dom senaste
åren kan göras lång men det finns en sak,
viktigare än allt annat. Bakom alla dessa
verksamheter, aktiviteter, ombyggnationer
och initiativ har det lagts en grund för
framtiden. I en värld där förändring är
det enda konstanta är dessa grundstenar
nyckeln till en genuin, genial och spontan stadskärna inte bara idag utan alltid.
Lösningen är enkel men samtidigt ändlöst
komplex, det handlar om strukturer och
former för samverkan. Genom att ifrågasätta gamla modeller samt skapa nya
forum och samverkansplattformer skapar
vi en katalysator för hållbar och långsiktig
utveckling. Fysisk närhet, interaktion och
gemenskap människor emellan har alltid
varit central i människans utveckling, så
även i framtiden. När vi nu tillsammans tar
sats mot morgondagens samhälle tror vi i
Skövde att stadskärnans roll är viktigare
än någonsin. För oss är den stadens trygga
lägereld där vi alla kan mötas öga mot öga
och dela med oss av livets historier. l

dag är Mariesjö ett verksamhetsområde med mindre företag och industrier
centralt i staden. Men planeringen för
det nya bostadsområdet pågår för fullt,
både på ett övergripande plan och i detalj.
– Detaljplanen för första etappen av
omvandlingen har precis vunnit laga
kraft och i slutet av året sätter vi igång
med nästa, berättar Caroline Hagström,
sektorchef Samhällsbyggnad. Mariesjö
blir en modern och oerhört central stadsdel, där man ska kombinera sin livsstil,
med gångavstånd till jobbet och närhet
till pulsen i stadskärnan.

I planeringen av det nya bostadsområdet
finns mycket fokus på Tech verksamhet,
med högskolan i spetsen och de företag
som finns inom Skövde Science Park.
– Det blir helt enkelt en levande

stadsdel, där man både bor och jobbar.
Det är nära till goda pendlingsmöjligheter och det kommer också att finnas
ett utbud för aktiviteter efter jobbet Vi
bygger som man byggde stadskärnor förr,
en riktigt tät kvartersstad, med den myllrande staden utanför porten men också
med avskilda innergårdar som erbjuder en
vila från stadspulsen.
Mariesjö ska vara en hållbar stadsdel

och i planeringen tittar man både på den
teknik som idag finns, såsom exempelvis
solceller, men också ny teknik som är under utveckling. Och Caroline Hagström
är övertygad om att det centrala läget,
och närheten till både Högskolan i
Skövde och till pendlingsförbindelser, utgör en stor konkurrensfördel för
Skövde:
– Det är få städer som har möjligheten
att bygga så centralt, dessutom med en
högskola i centrum med möjligheter att
utvecklas och utvidgas. Jag är övertygad om att det kommer att locka både
människor, som vill bo här, och nyetableringar av företag, avslutar Caroline
Hagström. l
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Trähusprojektet Frostaliden
har blivit en succé.

Klimatsmart byggande

Trähus och innovativa
lösningar för framtiden
I expansiva Skövde är det ett högt
tryck på bostadsmarknaden. 33 000
personer står i kö och av dem är hela
3000 aktiva sökande. Det ställer krav
på byggföretag som Skövdebostäder
och Jättadalen.

2012”. Vi ville gärna vara med och förverkliga den och bidra till att utveckla kunskapen
kring att bygga flerbostadshus i trä.
Att bygga i trä är klimatsmart, säger
hon, men det finns också konstruktionstekniska utmaningar att förfina.
– Kanske kan det även bli ekonomiskt
fördelaktigt på sikt när teknik och kunskap
kommit längre. En mycket viktig lärdom
är att använda rätt material på rätt plats.
Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter
och hoppas att området utvecklas vidare.,
avslutar Katarina Prick.

Text: Bitte Assarmo
Foto: Jättadalen och Skövdebostäder

V

i arbetar aktivt med att bygga nytt
till rimliga priser och bibehålla en
variation av lägenheter för att möta
behovet på bästa sätt. Hälften av nybyggnationen under kommande fyraårsperiod
kommer att riktas mot målgrupperna
yngre och äldre där efterfrågan är stor.
Vi samarbetar med kommunen och andra
aktörer för att planera och hitta lösningar
som fungerar på kort och lång sikt, berättar
Katarina Prick, vd Skövdebostäder.
Målsättningen är att bygga 600 lägenheter under perioden 2020-2023 och lika
många till under nästa fyraårsperiod.
– Det är höga ambitioner och ett viktigt
arbete där vi bidrar till Skövdes utveckling
genom att bygga framtidens bostäder där
människor vill leva och bo, säger Katarina
Prick.
18

David Larsson, VD Jättadalen.

Både Skövdebostäder och Jättadalen har
valt att bygga i trä, något som innebär både
utmaningar och möjligheter.
– Träbyggnation är på stark frammarsch,
säger Katarina Prick, och på Frostaliden hade
Skövde kommun en vision om en trästad,
som en del av det nationella projektet ”Trähus

Familjeföretaget Jättadalen ägs och förvaltas av David Larsson. Bolaget har cirka
409 lägenheter, varav 80 i trähusprojektet
Frostaliden.
– För oss var det naturligt att ta oss an
trähusprojektet, säger David, för vi hade ju
haft en trähusfabrik så vi tyckte inte det var
konstigt att bygga i trä på höjden.
Och Frostaliden har blivit en succé.
Till de 80 lägenheterna kommer minst en
intresseanmälan dagligen och 2018 fick det
Skövdes miljöpris för sina nya, innovativa
lösningar.
– Det handlar förstås om materialet,

i förhållande till att vi i projektet har en
värmepumpsteknik som optimerar energiförbrukningen, och att vi främjar cykelanvändning med automatiska dörröppnare.
Vi har även förbundit oss att betala för
en bilpool under en femårsperiod, för att
människor ska börja prova bilpool även i
mindre städer, berättar David.
David Larsson brinner också för utvecklingen på landsbygden och i småorterna.
Jättadalen är en av Skaraborgs största
landsbygdförvaltare, och gör gärna det
där lilla extra för att skapa extra trivsel för
hyresgästerna. handlar det inte bara om att
bygga och förvalta hyreshus utan också om
att vara en del av samhället.
– Det är inte alltid människor vill bo i
stan, men de tvingas göra det eftersom de
inte har något alternativ. Där vill vi vara
med och göra skillnad. Och Skövde kommun har samma syn. För ett antal år sedan
tog man beslutet att satsa mer på att driva
utvecklingen framåt, både när det gäller
stadskärnan och landsorten. I de båda världarna finns enorma kvaliteter när det gäller
innovationskraft. Tillsammans bygger vi
det goda livet, avslutar David Larsson. l
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En av Jackons byggplatser där
hus med termomur tar form.

Centrum för Mellansverige

Jackon AB storsatsar på Skövde
När det familjeägda Jackon satsar
på framtiden är det Skövde som
står i centrum. Här kommer det
svenska huvudkontoret att ligga,
med allt vad det innebär av nya
arbetstillfällen och nya smarta
logistiklösningar.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Jackon

J

ackon är ett norskt, familjeägt företag med huvudkontor i Fredrikstad
och verksamhet i hela Europa. Som
en av Europas ledande producenter av
isolering, byggsystem, specialprodukter
och emballage till byggbranschen och
annan industri satsar man nu på att göra
Skövde till centrum för verksamheten i hela
Mellansverige.
– Skövde kommer att bli vårt huvudkontor på den svenska marknaden. Tidigare
hade vi en liten del av administrationen här
men vid årsskiftet började vi flytta över hela
vår orderavdelning, säger Peter Torkilsson,
försäljningschef.
Och Skövde är ett självklart val, menar

Peter Torkilsson, försäljningschef, visa en

Fabrikschef Sören Eliasson, fabrikschef, slår upp

termomurvägg.

dörren till en ny fabriksdel .

Caroline Jansson, marknadschef, med
tanke på det strategiska viktiga läget mitt
emellan två storstäder och den kompetensförsörjning som finns i staden. Peter
Torkilsson, försäljningschef, tillägger:
– Vår stora satsning började för två år
sedan när vi invigde vårt kompetenscenter
i Skövde. Det är ett helt unikt verktyg som
vi tagit fram och erbjuder till marknaden.
Där har vi en utställningsyta på 1000 kvm,
där hela vårt sortiment är fullskaligt uppbyggt, säger fortsätter han.

Försäljningen sker via återförsäljare, och
samarbetet är tätt, ända fram till slutkunden, som främst består av entreprenörer.
– Vi jobbar mycket med kunskapsöverföring i vårt sortiment för att skapa en
större förståelse för våra produkter och för
att få återkoppling från entreprenören så
att vi kan utveckla och förbättra ännu mer,
fortsätter Peter Torkilsson.
Den nya satsningen på Skövde har redan
börjat ge resultat på arbetsmarknaden, med
fem nya heltidstjänster på kundcenter och

VI VILL VÄXA MED SKÖVDE
HSBs strävan är att underlätta vardagen för våra boende. Ingen har nog den
erfarenhet, kompetens och närvaro som HSB, vi har snart hundra års erfarenhet av
att skapa goda boenden. För oss är det självklart att satsa på Skövde och växa med
staden.
Och vi är långsiktiga i vårt åtagande; vi bygger och stannar kvar!

VÄLKOMMEN HEM!
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en tjänst på teknisk support. Och satsningen får inte bara en positiv effekt för
arbetsmarknaden och kunderna utan också
för speditören man arbetar med, med nya
smarta logistiklösningar som bland annat
bilar som utrustas med påhängstruckar som
lossas för kunden ute på arbetsplatsen. Man
kommer också att lagerföra ett komplett
sortiment av systemprodukter så att hela
beställningar ska kunna levereras direkt
från Skövdefabriken till kunder i närområdet. Det innebär minskade transporter,
vilket blir enklare för kunden och bättre för
miljön.
– Vi bygger upp vår nya produktionslinje
i Skövde och planerar att driftsätta den
runt årsskiftet. Utöver ny produktionslinje av EPS tillverkas XPS sedan många
tillbaka vid fabriken i Skövde. Med den nya
produktionslinjen blir vi självförsörjande
på den svenska marknaden. Målsättningen
för Skövde är att vi ska växa och bli ett centrum för hela Mellansverige och sannolikt
kommer det att bli behov av nyrekryteringar framöver, avslutar Sören Eliasson. l

KREATIVA HUS SKÖVDE
HITTAR DET BÄSTA FÖR DIG
OCH DITT FÖRETAG
I den innovativa miljö som är Science Park Skövde sker både nyetableringar
och expansioner. Och det är Kreativa Hus Skövde AB som möjliggör det.
– Vårt uppdrag är att förse parken med attraktiva och flexibla lokaler, och stärka både nyetablerade företag och företag som expanderar, säger
Karolina Sahlström, vd Kreativa Hus Skövde.
Vi förvaltar och bygger nytt men skapar också
attraktiva miljöer som träningslokal och gott om
både parkeringsplatser och elbilsladdare.
En av alla nöjda hyresgäster är Jonas Bjering,
vd Piktiv AB. När han först kom till Science Park
Skövde 2009 var hans företag ett enmansföretag.

Jonas Bjering, vd Piktiv AB tillsammans med
Karolina Sahlström, vd Kreativa Hus Skövde.

Sedan dess har han expanderat flera gånger och vuxit ur fyra lokaler och har numera 25
anställda.
– När jag hittade Science Park var det självklart att flytta in här. Det här är en väldigt bra
miljö för ett mindre företag, för det hjälpte verkligen till att vara en del av något större. Det gav
också en trygghet vid rekrytering, för alla känner
till parken.
Det har också varit en fantastisk miljö att växa
i, fortsätter han:
– Kreativa Hus Skövde har varit oerhört lyhörda för våra behov och är väldigt tillmötesgående
vid expansionsbehov. Just nu sitter vi i det allra
nyaste huset, i otroligt ljusa och fräscha lokaler,
och det är sånt vi värdesätter.
Karolina Sahlström ser Kreativa Hus Skövde
som ett verktyg och en möjliggörare för att stärka
den unika miljön i parken:
– Vi är alltid lyhörda för de behov som finns
och vill också att bolagen känner att de tillhör
gemenskapen, med de möjligheter det ger.

Bli en del av Science Park Skövde
– hyr kontor av oss!
Vi erbjuder en stimulerande och
affärsdrivande miljö med möjligheter
till flexibla, inspirerande och innovativa
kontorslokaler.
Karolina Sahlström, vd Kreativa Hus Skövde
utanför Pergolan, Science Park Skövde.

Hör av dig så hittar vi det bästa för dig
Vill du vara en del av den unika miljön i Science Park
och
dittHör
företag.
Skövde?
av dig till oss, så hittar vi det bästa för dig
och ditt företag.

Kontakta Gustaf Wikblom:
kreativahus@skovde.se

gustaf.wikblom@scienceparkskovde.se
Tel: 0767-122022

Tekniska resurser när du behöver dem.
Vi erbjuder ditt företag stöd och kompetens inom:
PRODUKTIONSTEKNIK | LEDNINGSSYSTEM | FÖRETAGSUTVECKLING

Peter Svahn
0705-208 966

Patrik Jansson
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VI SERVERAR
MAT MED KÄNSLA

Vår
Vår herrgård
herrgård på
på den
den västgötska
västgötska slätten
slätten med
med hotell
hotell och
och unika
unika weekendpaket
weekendpaket har
har fått
fått ett
ett
nytt
nytt restaurangkoncept
restaurangkoncept som
som andas
andas skog,
skog, gård
gård och
och mark
mark ii vår
vår nyrenoverade
nyrenoverade restaurang.
restaurang.
Välkommen
Välkommen till
till hjärtat
hjärtat av
av vår
vår lantliga
lantliga njutningsoas
njutningsoas –
– känn
känn dig
dig som
som hemma
hemma ii Vinterträdgården.
Vinterträdgården. Med
Med en
en oslagbar
oslagbar vy
vy
över
den
västgötska
nejden
presenterar
vi
måltidsupplevelser
med
direkt
ursprung
från
bygden
och
vår
över den västgötska nejden presenterar vi måltidsupplevelser med direkt ursprung från bygden och vår
gastronomiska
gastronomiska karta.
karta. Med
Med närhet
närhet till
till växtlighet
växtlighet och
och med
med en
en ombonad
ombonad känsla
känsla har
har vi
vi flera
flera olika
olika matsalar
matsalar
där
vi
bjuder
dig
till
bords
med
genuinitet,
hemvävt
linne
och
vacker
servering.
där vi bjuder dig till bords med genuinitet, hemvävt linne och vacker servering.

“Livet
“Livet är
är exempelvis
exempelvis för
för kort
kort för
för att
att slarvas
slarvas bort
bort på
på illa
illa lagrade
lagrade ostar,
ostar,
för
slarvigt
fermenterade
cigarrer
och
ljusbruna
bilar.
Livet
är
också
för slarvigt fermenterade cigarrer och ljusbruna bilar. Livet är också
för
för kort
kort för
för att
att bara
bara äta
äta gott
gott på
på fredagar,
fredagar, bara
bara älska
älska på
på lördagar,
lördagar,
samt
att
dricka
dessertsnaps
till
sillen.”
samt att dricka dessertsnaps till sillen.”
Steffo
Steffo Törnqvist
Törnqvist
Delägare Knistad
Delägare Knistad

Läs
Läs mer
mer om
om vår
vår restaurang
restaurang och
och boka
boka
på
på knistad.se
knistad.se eller
eller ring
ring 0500-49
0500-49 90
90 00.
00.

STOCKHOLM
STOCKHOLM

GÖTEBORG
GÖTEBORG

VICEREKTORNS UPPDRAG:

LIVSLÅNGT
LÄRANDE
TILL FLER

Tehseen Aslam var den första att disputera inom Högskolan i Skövdes egna examensrättigheter för
doktorsgrad. I dag kan han titulera sig vicerektor. Tehseen Aslam talar om den tekniska utvecklingen som
skaftet på en hockeyklubba, rakt uppåt i ett rasande tempo och han poängterar vikten av ett livslångt
lärande. Här ser han samverkan mellan Högskolan och näringslivet som en nyckel till framgång.
Den tiden då människor stannade på samma
arbetsplats eller framför allt i samma yrke hela
livet är redan förbi. Tehseen Aslam konstaterar
att hans döttrar som är i förskoleåldern med stor
sannolikhet kommer att arbeta i yrken som ännu
inte finns. Det ger ett tydligt perspektiv. Arbetslivet
förändras och därmed självklart kraven på
kunskap och kompetens. Den tekniska och
digitala utvecklingen är som en lavin som rullar
fortare och fortare.
– Barn och ungdomar som växer upp nu
har en helt annan kravbild på tekniken. Digital
iseringen gör att världen är öppen på ett helt
annat sätt än tidigare. Vi är på väg mot en
annan verklighet, säger han.

En fot i vardera värld

Tehseen Aslam, vicerektor och lektor i automati
seringsteknik är tillbaka på Högskolan i Skövde
efter en tid på Volvo Cars, men det är tydligt att
han inte lämnat industrin helt. Och det är en styrka.
För honom, för Högskolan och för näringslivet. I
uppdraget som vicerektor har han ett strategiskt
ansvar över Högskolans samverkan med närings
livet och det passar honom. Han står med en fot
i akademin och en i näringslivet, och har gedigen
erfarenhet av och förståelse för båda.
– För mig är det en enorm nytta. Jag har
en helt annan förståelse för behoven och har
lättare för att utforma idéer och prata med
projektledare inom industrin. Att kunna prata
med industrin på industrins språk, säger han.

Lära mer och lära om

Han lyfter vikten av att industrin ser möjlig
heterna med det livslånga lärandet och att
låta personal få möjlighet att lära mer och lära
om. Tehseen Aslam talar om industrins behov
att snabbt kunna få en kompetenshöjning av
medarbetare i den nya tekniska utvecklingen och

hur organisationer måste bli mer anpassnings
bara både vad gäller att tänka kring framtidens
ledare och framtidens personal.
– Digitaliseringen påverkar alla, från offentlig
sektor till näringsliv. Därför är det livslånga
lärandet så viktigt eftersom vi ser att arbetstill
fällena förändras. Det är en myt att robotar tar
över. De tar en mängd jobb, men de skapar också
många nya arbetstillfällen. Jobben förändras
och det blir en viktig konkurrenskraft att föra in ny
kunskap och behålla den i Sverige, säger han.

Nå fler branscher och fler människor

Att kompetensutveckla människor som redan har
många års yrkeserfarenhet är en avgörande del
i det livslånga lärandet. Högskolan i Skövde har
redan en rad olika utbildningsinsatser som bland
annat Volvo använder för att kompetensutveckla
sina medarbetare. I rollen som vicerektor
arbetar Tehseen Aslam med att utveckla dessa
insatser. Målet är att Högskolans erbjudande om
kompetensutveckling ska nå fler branscher, fler
företag och fler människor.
– Näringslivet har mycket att vinna på om
personalen kan vidareutbildas när arbets
uppgifterna förändras genom den tekniska
utvecklingen. Men det är både möjligheter
och stora utmaningar för både industrin och
akademin.
Två världar. Den ena är van vid snabba beslut
och korta ställtider. För den andra, akademin, är
processen längre. Men behovet är identifierat
och från sitt kontor i kanslihuset driver Tehseen
Aslam arbetet på Högskolan.
– Det är givetvis en utmaning där samverkan
och anpassning är nyckelord. Kan inte vi leverera
det livslånga lärandet, gör någon annan det.
Men genom en rad projekt och utbildningar är
arbetet redan i full gång och intresset är stort.
Han konstaterar att digitaliseringen gör att

vi står inför ett paradigmskifte som påverkar
samhället i stort.
– Vi pratar mycket om industrin, men det går
självklart in i många andra områden också,
säger han och nämner både sjukvården och
bankväsendet. Det är en förändringstakt vi inte
sett tidigare och det ger en rad synergier mellan
olika tekniker och det kommer förändra våra liv.

Brinner för samarbete och samverkan

Ett stenkast från Högskolan i Skövde och granne
med en av Volvofabrikerna, ligger ASSAR
Industrial Innovation Arena en mötesplats för
utbildning, innovation och forskning. Här finns
sedan många år ett väletablerat samarbete
mellan Högskolan, industriföretagen och Skövde
kommun. En språngbräda för nya lösningar och
här, liksom i föreläsningssalarna på Högskolan,
diskuteras och omsätts teori till praktik av både
studenter och yrkesverksamma.
Med en vicerektor som brinner för samarbete
och samverkan på en rad olika nivåer finns bara
möjligheter. Möjligheter till ett livslångt lärande
för att inte tappa kunskap och fart när den
digitala utvecklingen fortsätter rakt uppåt, som en
hockeyklubba.
På väg mot en annan verklighet. En verklighet
där Högskolan i Skövde tänker vara en del.
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Har du tänkt på

Skövde
den senaste tiden?
Det har jag.
Jag har också tänkt på ansvar.
Som nybliven vd på Skövdebostäder har jag hamnat i en
spännande position. Skövdebostäder, vars bostäder blivit
nationellt och internationellt uppmärksammade och prisade,
är nämligen stadens allmännyttiga bostadsbolag.
Vi tar ansvar för bostäder åt alla. Idag bor 15% av Sveriges
befolkning i en lägenhet som ägs av ett allmännyttigt
bostadsbolag. Skövdebostäder tillhandahåller 5 300
bostäder. Några är särskilt anpassade för studenter, andra för
seniorer. Några ligger centralt, andra i yttertätorter. Några är
byggda vid början av seklet, andra är byggda i nutid. Oavsett
vem du är som söker ett hem ska det finnas alternativ hos
oss. Det ansvaret tar allmännyttan.
Allmännyttan har också till uppgift att hjälpa till att bidra
till ett bättre samhälle vilket gynnar alla, inte bara våra
hyresgäster. Hur vi och våra kollegor i branschen åstadkommer detta finns det tusentals exempel på. Det kan
vara allt från att plantera växtlighet för att främja biologisk mångfald till att bidra till ökad medvetenhet om
våld i nära relationer för att skapa ett tryggare samhälle.
Förutom att bygga bort bostadsbrister och bygga nytt på
rätt plats till rätt pris möter Skövdebostäder utmaningarna
inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Bland
annat arbetar vi för att minska energiförbrukningen i
hushållen, förbättra integrationsprocessen och därmed
minska segregation och utanförskap, energioptimera våra
fastigheter, bli fossilfria år 2030, och mer därtill. Genom vår
verksamhet bidrar vi till att realisera flera av FN:s globala mål
för hållbar utveckling.
Som vd ser jag fram emot att ta det ansvaret tillsammans
med mina medarbetare. Vi bidrar till hållbar utveckling
och bostäder för alla i vår naturnära och vackra stad.

Katarina Prick, vd Skövdebostäder

