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1 Förord
Hela Skövde ska utvecklas hållbart – stad som tätort som landsbygd. 
Tätorterna i Skövde kommun utgör en väsentlig del av kommunens karaktär. 
Här finns unika värden som ska bevaras, samtidigt som det finns områden som 
har stor potential när det kommer till utveckling och tillväxt som kan bidra till 
hela kommunens utveckling.
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2 Bakgrund och metod 
För att skapa bästa möjliga förutsättning för att Skövdes tätorter i ytterområdena 
ska utvecklas arbetar vi med medborgardialoger i tidigt skede. Syftet med dialogerna 
är att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive tätort skapa 
förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft.

Dialogerna väntas mynna ut i ökad kunskap, både av nuläge och önskat läge, om 
hur det är att leva i tätorterna och en gemensam bild om vilka behov som lyfts av 
invånarna för fortsatt utveckling. Resultatet från dialogerna utgör en grund för 
fortsatt arbete tillsammans.

Vi ämnar även skapa en plattform för återkommande dialog med referenspersoner 
från tätorterna och följa upp arbetet som sker. Slutmålet är ökad livskvalitet i hela 
kommunen samt stärkt attraktionskraft utanför Skövde tätort.
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Bakgrund och metod 2

Arbetsprocess
Gemensamt för Skövdes tätorter i ytterområdena, med 
tillhörande landsbygd, är ett stort medborgarengage-
mang, föreningsorganiserandet och viljan att utvecklas. 
Tack vare detta engagemang och en bred politisk enighet 
arbetar Skövde kommun sedan 2018 med tätortsutveck-
ling i ytterområdena.

I januari 2019 hölls ett uppstartsmöte, där nära på samt-
liga tätorter i Skövde kommun var representerade. Inför 
detta möte hade arbetsgruppen tagit fram en processpil 
för arbetets fortsatta gång (se nedan). 

Framtagandet av de gemensamma nulägesbilderna är 
gjord i en process, där tjänstepersoner och representanter 

från orterna deltagit. Det material som samlats in under 
dialoger med medborgare på orten ligger som grund för 
analysen och den gemensamma bilden för orten.

Efter dialogerna har materialet bearbetats, både till-
sammans med en intern arbetsgrupp samt med ortens 
referensgrupp, för att få fram den gemensamma nulä-
gesbilden. 

Arbetet ämnar mynna ut i en plattform för fortsatt dialog 
med lokala referenspersoner på respektive ort. Detta för 
att säkerställa att processen fortlöper samt att det finns 
naturliga vägar där orternas utveckling diskuteras.
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3 Dagens Tidan
I detta avsnitt följer en kort beskrivning av hur Tidan ser ut idag, samt en historisk 
tillbakablick av samhället. Dessa sidor ger oss utgångspunkter och kunskap kring 
nuläget, vilket blir värdefullt när vi ska titta framåt på ortens utvecklingspunkter. 
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Fakta om orten

970
invånare i Tidans tätort

800
invånare i Götlunda församling
(som Tidan tillhör)

1. Ån Tidan
2. Konditori och café
3. Kyrka och församlingshem
4. Verksamhet/industriområde
5. Gamla yllefabriken - loppis
6. Antikvariat
7. Matbutik
8. Förskola, grundskola, bad och 

bibliotek 
9. Äldreboende
10. Mötesplats

11. Vårdcentral
12. Lekplats
13. Busshållplats
14. Motionsspår
15. Järnväg
16. Idrottsplats
17. Olstorps festplats
18. Askeberga skeppsättning
19. Vaholms brohus
20. Bensinmack
21. Pulkabacke 
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Viktiga funktioner i Tidan

Tidan

Skövde

Tidans placering i Skövde kommun

x  Ställplats - vandrarhem

12
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3 Dagens Tidan

Geografi
Tidan ligger cirka 27 km norr om Skövde, nära 
den norra kommungränsen. Tidan är omgiven av 
jordbrukslandskap och ett rikt kulturlandskap. 
Det är också den enda av de mindre tätorterna i 
kommunen som i högre utsträckning karaktäriserats 
som en utpräglad industriort jämfört med andra 
stationssamhällen. Västra stambanan (Stockholm – 
Göteborg) passerar genom tätorten.

Utmed samhället i norr rinner ån Tidan som haft en 
stor betydelse för hur tätorten växt fram och sjön 
Östen är belägen cirka 5 km väster om tätorten.   

Tidan har också närhet till flera närliggande tätorter 
utöver Skövde. Avståndet till Töreboda är cirka 18 
km, till Mariestad är de cirka 19 km och till Tibro 
cirka 24 km. 

Tidan

Skövde
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Dagens Tidan 3

Befolkning och arbetspendling
Tidan definieras enligt SCB som en tätort, vilket innebär 
ett tättbebyggt område med minst 200 invånare, där 
avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där 
andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent.

Idag bor cirka 973 personer i Tidan tätort och 800 
personer i Götlunda församling (närliggande området). 
Bebyggelsen består till stor del av villor, men också 
grupphus och flerbostadshus. 

 Åldersstrukturen för Tidan visar att andelen barn 
(0-15 år) och andelen seniorer (65 år och äldre) är 
högre än genomsnittet i Skövde kommun. Medan 
andelen personer i åldersgrupperna 16-64 år är 
något lägre jämfört med kommunen som helhet. Det 
finns både förskola, skola och äldreboende inklusive 
trygghetsboende på orten. 

Befolkningsutveckling år 1985-2025 (prognos), Tidan tätort. 
Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkningsfördelning år 2018, Tidan tätort

Män % Kvinnor %

Det finns en arbetsmarknad för Tidanborna till större 
orter såsom Töreboda, Mariestad och Tibro utöver 
Skövde vilket bidrar till en utpendling från orten. År 2018 
bodde 347 förvärvsarbetande personer i åldrarna 16 år 
och uppåt i Tidan. Av dessa arbetade 45 personer inom 
Tidan. Övriga 302 personer pendlade ut från orten, varav 
217 personer pendlade till andra delar inom kommunen 
och 85 personer till en annan kommun (främst Töreboda, 
Mariestad och Tibro).

Stora arbetsplatser för utpendling till annat område i 
Skövde kommun var Volvo, Centrum och Skaraborgs 
sjukhus.

Tidan har också en inpendling till orten från andra 
kommundelar i Skövde, 2018 var denna siffra 105 
personer. Av dessa pendlade 34 personer till Tidan från 
andra kommuner (främst Töreboda och Mariestad. 

982 973

0

200

400

600

800

1000

1200

1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025



10

3 Dagens Tidan

Kommunikationer och infrastruktur
Länsväg 200 passerar genom Tidan i nordsydlig riktning 
och går mot Skövde och Töreboda, likaså Västra stam-
banan. Mot väster går Flistavägen ut från tätorten och 
leder så småningom, via småvägar, till riksväg 26 mellan 
Skövde och Mariestad. Österut går Belleforsvägen vidare 
mot väg 201 och Tibro.

Väg 200 är relativt hårt trafikerad, med en del godstrafik 
som passerar tätorten. Hastigheten är begränsad till 
80 km/h, med en del fartkameror längs med sträckan. 
Vägen är relativt smal och det passerar cirka 700–900 
fordon per dygn. Det finns kollektivtrafik till Tidan, 
både busslinje 505 och 610 går mellan Skövde och 
Töreboda och passerar Tidan på vägen. Busslinje 610 
går från Tidan till Skövde via Stöpen. Att åka buss till 
Skövde tar cirka 40 minuter. 

Drygt 1 km norr om Tidan finns Olstorps festplats. 
Festplatsen kopplas till tätorten via väg 200. I dagsläget 
finns ingen lämplig cykelväg längs den kilometerlånga 
sträckan. Söder om Tidan ligger Götlunda bygdegård som 
också kopplas till tätorten via väg 200. På del av sträckan 
finns en cykelväg anlagd.  
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Göteborg (tåg 1h)
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Dagens Tidan 3

Historia
Tidan kännetecknas i hög utsträckning som en industri-
ort som främst växte fram under 1900-talet. Ån Tidan är 
i mångt och mycket upphovet till tätorten som kraftkälla 
för kvarnar, kraftverk och textilindustri. Fortfarande är 
ån Tidan en energitillgång, som i dag håller tre kraftverk 
i drift i centrala Tidan.

Vid det gamla vadstället över ån Tidan byggdes Vads 
kyrka redan på 1100-talet och fram till laga skiftet på 
1840-talet låg Vads by kring sockenkyrkan. Det var på 
platsen för Vads by på norra sidan av ån och Lunne by 
vid landsvägen mot Bällefors på sydsidan av ån Tidan 
som tätort har vuxit fram. 

Startskottet för utvecklingen av Tidan tätort kom 1910 
när Westergötlands Yllefabrik etablerades av en grupp 
fabrikörer som köpte in Vads kvarn. Jämfört med ett 
vanligt stationssamhälle kom Tidan i mycket högre 
grad att karaktäriseras av fabrikens stora inflytande 
över ortens utveckling och samhällsliv. Westergötlands 
yllefabrik lades ner 1966 och är idag ett av Skövdes 
främsta industriminnen.

Förutom textilindustrin som satt stark prägel på Tidan 
är tätorten också ett centrum för den omgivande 
jordbruksbygden. I spänningsfältet mellan industri- 
och jordbruksnäringar har mycket av tätortens liv 
och verksamheter formats. Sedan nedläggningen av 

yllefabriken, mejeriet och Sahlströms mekaniska har 
industritraditionen förts vidare av mindre persons-
lukande, men i gengäld mer kunskapskrävande, företag. 
Alla dessa har till största delen ett lokalt ägande.

Samhällets historiska konturer markeras tydligt av infra-
strukturens betydelse för Tidan, vilka även påverkat 
bebyggelsemönstret i tätorten. 

Västra stambanan, järnvägen mellan Göteborg-
Stockholm, har i och med järnvägsstationen varit en 
annan avgörande drivkraft i tätortens uppkomst och 
utveckling. Väg 200 mellan Skövde och Töreboda löper 
rakt genom tätorten och är också en betydelsefull faktor 
i tätortens utveckling. Detta återspeglas i att många 
åkerirörelser har startats här och är fortfarande väl 
representerade i bygden.

Handeln har sedan storhetstiden på 40-, 50- och 60-talen 
minskat i antal enheter. Detta uppvägs idag av några 
väletablerade företag som bensinstation, kafé och livs-
medelsbutik, som alla ligger strategisk till utmed väg 200.

Vård och skola har en stark förankring i Tidan, vilket är 
en tillgång för den omkringliggande bygden. Jordbruk, 
industri och handel har varit och är de viktigaste 
verksamheter som Tidan och bygden sätter sin tillit till.
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3 Dagens Tidan

Landskap och natur
Tidan är omgivet av jordbruksbygd, odlingslandskap och 
kulturbygd. Här finns rikt med fornlämningar (bland 
annat gravfält, gravhögar, stensättningar och fornåker).

Vallby Sörgården, som ligger söder om Tidan, är 
Skaraborgs enda kulturreservat. Norra delen av Tidans 
tätort ligger inom riksintresse för kulturminnesvård. 
Här ligger också Vaholms brohus samt Askeberga 
skeppssättning.

En bit väster om tätorten ligger sjön Östen som är känd 
för sitt rika fågelliv. Sjön Östen är skyddad genom 
naturreservat. 

Ån Tidan rinner utmed samhället i norr och korsar 
väg 200 precis söder om Vads kyrka. Delar av ån Tidan 
omfattas av strandskydd.
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Dagens Tidan 3

Fysiska strukturer
Mitt genom Tidans tätort går väg 200 i nordsydlig 
riktning (Töreboda-Skövde). Västra stambanan passerar 
också rakt genom samhället och idag finns fortfarande 
spåren av en tidigare tågstation i Tidan kvar. I norra 
delen av tätorten rinner ån Tidan i nordväst-sydostlig 
riktning. Vägen, järnvägen och ån kan i vissa fall 
uppfattas som barriärer genom samhället.

Orten är utsträckt i nord-sydlig riktning. Här finns 
både villabebyggelse och flerbostadshus. Ungefär mitt  
i tätorten, i anslutning till vägskälet mellan Skövdevägen 
och Flistadsvägen, ligger samhällets centrum med 
bland annat butik, kafé och pizzeria.

Bebyggelsen i Tidan består idag av både småhus och 
flerbostadshus samt några specialbostäder och övriga 
hus. Totalt fanns år 2018 drygt 500 bostäder på orten och 
hälften av dem bestod av hyresrätter. Det finns några 
områden med äldre detaljplaner för bostadsbebyggelse 
som ännu inte är utbyggda.

Miljön i ortens norra del domineras fortfarande 
av den nedlagda yllefabriken kring ån Tidan. 
Fabriksbyggnaderna är av betydelse som historiska 
”minnesmärken”. Arbetarbostäderna Norrgården, 
Storegården och Lillgården vid den nerlagda 

järnvägsstationen kan lätt glömmas bort idag, då de 
är avgränsade från fabriken och en lång allé finns 
mellan dem, men de ingår också i den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön.

Tätortens olika delar är tydliga tidsmarkörer och 
återberättar Tidans historia på ett mycket konkret sätt, 
bland annat genom bebyggelsens arkitektur.

I ortens södra del ligger ett industriområde med bland 
annat Lantmännens spannmålssilo.
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3 Dagens Tidan

Funktioner och folkliv
Tidan fungerar som en serviceort och har funktionen att 
vara en central tätort för den nordöstra kommundelen 
enligt Skövde kommuns översiktsplan. Det finns ett 
bra serviceutbud med livsmedelsaffär med kassatjänst, 
bensinstation och vårdcentral. I tätorten finns också ett 
flertal kommunala servicefunktioner såsom förskola, 
grundskola (F-6), fritidshem, mötesplats för unga (f d 
fritidsgård), hemvård samt Solgårdens äldreboende, en 
träffpunkt och sex kommunala trygghetsbostäder. Det 
finns ett folkbibliotek integrerat i skolans lokaler som 
även fungerar som skolbibliotek. 

Det finns ett starkt företagsengagemang och en entrepre-
nörsanda på orten med flertal verksamheter såsom ICA 
Nära, Migu Mekaniska AB och Tidan konditori. Likaså åke-
rier och flera företag inom byggsektorn samt jordbrukare i 
närområdet. Största arbetsgivaren i Tidan är Skövde kom-
mun genom de kommunala verksamheterna som finns.   

I Tidan har den nybyggda kommunala förskolan plats 
för cirka 60 barn. Det finns förskoleklass för sexåringar 
samt årskurs 1-6 med cirka 120 elever. På skolan finns ett 
fritidshem integrerat i samma lokaler. Elever som går på 
högstadiet har cirka 12 km till närmaste skola i Stöpen 
och gymnasieelever har cirka 27 km till Skövde.   

Tidan har ett rikt föreningsliv. I norra delen ligger en 
idrottsplats och vid Tidanskolan finns ett tempererat 

friluftsbad (Tidanbadet) som är öppet under sommar-
halvåret. Utmed ån Tidan finns ett elbelyst motionsspår 
(2,5 km) som sköts av Tidans IF.

Strax norr om samhället ligger Olstorps festplats och 
fikaställen. Generellt sett har Tidanbygden en stor 
potential med flera kulturhistoriska värden, arrangemang 
och besöksanläggningar. Det finns också några butiker, 
pizzeria, loppis och en antikvarisk bokhandel.

Hemvården Tidan
Tidanskolan
Äldreboendet Solgården
Migu Mekaniska AB
ICA Nära Tidan
Vårdcentral Tidan
LEAB Tak
Tidan Konditori AB
Tidans Bensin och Kiosk AB
KE Lundbergs Åkeri AB
Lantmännen ek. för.
Virasa AB

20-49
20-49
20-49
10-19
10-19
10-19

5-6
5-6
5-6
3-4
3-4
3-4

Företagsnamn                     Antal anställda
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Översiktsplanen redovisar två områden för fram-
tida bostadsbebyggelse (34) och (35). Vid fortsatt 
planering av det centrala bostadsområdet (35) ska 
Skeppsbrobäckens höga vattenstånd beaktas.

I några av de befintliga, icke utbyggda bostads-
områdena är detaljplanerna gamla. Dessa bör ses 
över för att få bättre anpassade tomter och bo-
stadsområden till dagens behov och efterfrågan.

Mark för nya verksamheter föreslås i tätortens söd-
ra del i anslutning till befintliga verksamheter (63).

Skövde kommuns 
översiktsplan
Av Skövde kommuns översiktsplan, ÖP2025, framgår 
en föreslagen framtida användning av mark och vatten. 
En översiktsplan är vägledande och visar på den tänkta 
inriktningen för framtiden. För Tidan kan man bland 
annat läsa följande ur ÖP2025:
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4 Analys av dialogen
Dialog är en central del i arbetet med utvecklingen av Skövdes tätorter. Dialogen är en 
förutsättning för att få invånarnas perspektiv på orten och för att tillsammans skapa 
en gemensam bild av behov och utvecklingsmöjligheter.

I Tidan genomfördes tre dialoger under maj 2019 för att fånga in barn och ungas  
perspektiv på orten. Dessa genomfördes inför dialogkvällen i juni 2019, som hölls  
i Tidanskolans gymnastiksal dit närmare 60 invånare, föreningsaktiva och företagare  
på orten kom, tillsammans med 10 tjänstepersoner från Skövde kommun.

Dialogerna med barn och unga genomfördes på flera sätt, dels förde förskolepeda-
goger samtal med förskolebarnen, två tjänstepersoner hade dialog med elevrådet 
vid Tidanskolan. Dels genomfördes en dialog med ungdomarna som besökte Tidans 
mötesplats.

I detta avsnitt presenteras en analys av resultatet som utkristalliserats under samt-
liga dialoger i Tidan. Resultatet har arbetats fram tillsammans med en grupp bestå-
ende av lokala representanter från orten samt en intern arbetsgrupp inom Skövde 
kommun. 

Det är väldigt bra service i Tidan, 
med affären och en vårdcentral i 
världsklass, samtidigt som det är 
lugnt och fint.

Det var stor skillnad på 
Tidan förr, när det fanns en 
järnvägsstation, polis, frivillig 
brandkår, biograf med mera.

Mötesplatsen är väldigt bra för 
ungdomarna och Tidanbadet för 
att det finns simskola och är gratis 
för alla under 15 år att hänga där 
under somrarna.

Det finns en skola och 
mataffär, man slipper att ta 
sig så långt bort!

Citat från ortsbor som speglar Tidan som ort:
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• Hyreslägenheter för unga och seniorer

• Tågstopp/tågförbindelse

• Bygga fler bostäder/lägenheter

• Fartkamera vid infarterna på väg 200

• Vägbulor/asfaltering överallt

• Bussförbindelser på helgerna

• Övergångsställe vid IP

• Sopsortering vid centrum flyttas

• Cykelväg till Götlunda

• Boulehall

• Vårdcentralen/närhälsan

• Mataffären

• Skolan

• Byggklara tomter finns till lågt pris

• Västsvenska lantmännen

• Många småföretag med hög kompetens

• Naturen

• Idrottsplatsen

• Trygghet

• Tidans IF

FörbättringsområdenStyrkor

Analys 4

Identitet, anda och mentalitet
Troligen finns det lika många berättelser om Tidan som det finns invånare. För att utkristallisera 
vad som är specifikt för Tidan skickades ett vykort ut till alla hushåll i bygden inför dialogkvällen. 
På vykortet ställdes frågan ”Vad är Tidan för dig?”. Svaren presenteras i ordmolnet nedanför. Servi-
cen, naturnära och trygghet, likaså servicen och barnvänligt, är begrepp som lyfts många gånger 
när invånare ska beskriva Tidan som ort. Orden speglas även i de berättelser som tre personer från 
bygden lyfter under dialogkvällen när de ger sin bild av orten (se citat på sida 16).

Här under presenteras Tidans främsta styrkor och förbättringsområden enligt deltagarna under 
dialogkvällen. Varje diskussionsgrupp fick komma överens om fem styrkor samt förbättringsom-
råden var, vilka sedan sammanställdes under kvällen. Vid kvällens slut fick samtliga deltagare 
prioritera vilka som de upplevde som mest aktuella.
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5 Ett bättre Tidan
I detta avsnitt sammanfattas invånarnas perspektiv på Tidans behov för en fortsatt 
utveckling av tätorten. Punkterna som lyfts har framkommit när Tidans förutsättningar, 
identitet samt styrkor och förbättringsområden har analyserats av lokala representan-
ter och intern arbetsgrupp utifrån genomförda dialoger.

Punkterna kan ses som pusselbitar i ett gemensamt arbete för att i sin tur stärka 
attraktionskraften i kommunen. Ansvaret för att arbeta vidare med punkterna vilar 
gemensamt på flera aktörer, där ibland Skövde kommun, föreningslivet, företagen 
och invånarna. Tillsammans kan vi utgå från punkterna när vi planerar, förändrar 
och utvecklar Tidan.

Resultatet från dialogerna utgör en grund för fortsatt arbete mellan Skövde kommun 
och respektive tätort. Med aktuellt dokument som underlag kommer Skövde kommun  
i dialog med respektive tätort arbeta fram en handlingsplan.

• Ökad trafiksäkerhet och trygghet

• Försköning av utemiljön

• Stärka förutsättningarna för boende

• Aktiviteter för unga

• Stärka kommunikation och marknadsföring

• Mötas och stärka gemenskapen

• Stärka näringslivet och servicen

• Arbeta för ett hållbart resande till och från orten

• Främja en god dialog

• Lyfta arkitekturen och kulturbygden

10 punkter för ett bättre Tidan
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Ökad trafiksäkerhet och 
trygghet
Ett förbättringsområde som gemensamt lyfts fram  
i alla dialoger är trafiksituationen på orten. Genom- 
fartsleden upplevs som otrygg på sina ställen efter- 
som det är många fordon och mycket tung trafik 
som passerar genom Tidan. Främst ser de boende  
ett behov av vägbulor, sänkta hastigheter och fart- 
kameror vid infarterna på väg 200. De ser också ett 
behov av att se över antal övergångsställen och var 
de är placerade, exempelvis vid busshållplatserna. 
Det är många som passerar väg 200, inte minst barn 
på väg till och från skolan. 

I dialogerna framkommer det ett behov av att kom-
plettera dagens cykelvägnät i och runt Tidan. Främst 
lyfter de boende en gång- och cykelväg till Götlunda. 
Idag finns det en cykelväg på halva sträckan, från  
bygdegården till Götlunda, men det saknas cykelväg 
från Götlunda till Tidan. De boende och elever vid 
Tidanskolan ser ett behov av att kunna nå bygde-
gården utan att behöva gå eller cykla på väg 200. 
Invånarna lyfter även fram att gång- och cykelvägar 
bör under-hållas bättre och att det finns ett behov av 
en gångbana över bron på Flistavägen.

Dialogerna visar också på ett behov av att generellt se 
över belysningen i Tidan, då boende upplever det som 
mörkt, framförallt vid busshållplatserna. 

Ett bättre Tidan 5

Försköning av utemiljön
Ett av de förbättringsområden som invånarna lyfter i dialog-
erna är försköning av ortens utemiljö. Tidanån upplevs 
som en stor kvalitet för orten med stor potential. Här lyfter 
boende fram behovet av att återvinningsstationen i centrum 
bör flyttas, för att istället ge plats åt bättre strövområde 
samt bad- och sittmöjligheter och tillgänglighetsanpassa 
området för exempelvis rullstol. Invånarna föreslår också att 
återvinningsstationen görs om till en ställplats och att ha en 
tydlig informationstavla på orten.  

Boende lyfter också fram behovet av att se över promenad-
stråken i Tidan så att promenad- och gångvägar blir mer 
sammanhållna. Likaså att se över och utveckla kommunhus-
parken till en trivsam plats. I dialogerna nämner invånarna 
också hundrastgård som ett alternativ till en mötesplats. 

Fabriksområdet och byggnaderna runt omkring är ett 
område som lyfts upp i dialogerna och där boende föreslår 
bland annat belysning på fabriken för att öka tryggheten 
och för att skapa ett landmärke. Ett annat område som lyfts 
är ytorna runt elljusspåret och allén. De unga lyfter allén 
som otrygg och de boende uppger även att elljusspåret sak-
nar belysning på hösten, vintern och till viss del kvällstid 
då det kan vara mörkt. De boende lyfter fram områdets 
placering invid ån Tidan som en fördel och föreslår bland 
annat att området utvecklas med en bro över till ön. Utegym 
nämner de boende också i dialogen. 

Likaså lyfter de boende ett behov av årensning och att man 
ser över växtligheten vid Skeppsbrobäcken som vuxit igen. 
Utsmyckning av järnvägsundergången är också något som 
invånarna lyfter som ett behov i dialogen för att försköna 
utemiljön i Tidan. 
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 5 Ett bättre Tidan

Stärka förutsättningarna 
för boende
I dagsläget lyfter de boende fram de byggklara tom-
terna som finns till ett lågt pris i Tidan som en fördel. 
Invånarna anser att det främst finns behov av att 
prioritera olika former av hyresrätter för unga och se-
niorer, såsom trygghetsboende/seniorboende, parhus/
radhus, marknära boende alternativt med hiss eller 
serviceboenden.

Likaså lyfter invånarna vikten av att underlätta för 
de som vill bygga nytt. En mix av bostäder är viktigt 
för att öka förutsättningar för flyttkedjor.    

Aktiviteter för unga
För att stärka en hållbar utveckling av orten lyfter 
invånarna fram behovet av att det finns aktiviteter 
för barn och ungdomar i Tidan. Mötesplatser på or-
ten som lyfts fram som betydelsefulla, och där barn 
och ungdomar tillbringar sin fritid, är idrottsplatsen, 
Mötesplatsen och vid Tidanbadet (under sommaren).

Invånarna lyfter fram ett behov av lekplatser som 
förenar. I dialogen lyfter de boende fram att Tidan-
skolan blivit en ofrivillig mötesplats för ungdomar. 

Andra aktiviteter som invånarna lyfter som förslag 
är filmkvällar på storbild, crossbana, skatepark, 
volleybollplan eller sportcykelbana. 
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Stärka kommunikation 
och marknadsföring
Gemensamt i alla dialoger lyfter de boende vikten 
av att bättre kommunicera och marknadsföra orten. 
De föreslår också att informationen om tätorterna 
utanför Skövde exempelvis kommuniceras tydligare 
på kommunens webbplats, det vill säga bättre infor-
mation om orten Tidan och Tidan som boendeort, 
där exempelvis lediga villatomter och olika boende- 
alternativ kommuniceras, men också lyfta orten 
som alternativ för byggnation i marknadsföring och 
kommunikation. Likaså att bli bättre på att sprida 
budskap som återspeglar dagens Tidan, inte vad 
orten en gång varit.

Boende lyfter också att marknadsföringen av det 
lokala näringslivet och möjligheter för företag att 
etablera sig på orten kan stärkas. Likaså lyfter de  
i dialogen att ”vi” Tidanbor borde bli bättre på att 
kontakta media och marknadsföra allt som händer  
i och runt om Tidan. 

Boende föreslår att det finns ortsskyltar vid ortsgrän-
sen ”Välkommen till Tidan i Skövde kommun” samt 
göra det lättare för entreprenörer att skylta till sina 
verksamheter. 

Mötas och stärka  
gemenskapen
Föreningslivet lyfter invånarna som en styrka i Tidan 
och det finns ett rikt föreningsliv med många ideellt 
engagerade. Samtidigt föreslår de boende i dialogerna 
ett behov av att på olika sätt stärka gemenskapen på 
orten och möjligheterna till nätverkande. Det gäller 
både mellan invånare, föreningar och det lokala 
näringslivet i Tidan.

De boende lyfter vikten av att bättre ta tillvara på 
varandra och hjälpas åt, det vill säga skapa en större 
vi-känsla på orten. Det är viktigt att allas förmågor tas 
tillvara och att boende tillsammans hjälps åt och drar 
åt samma håll för en fortsatt utveckling av Tidan.

Vikten av att alla boende har ett gemensamt ansvar 
lyfts i dialogerna och fler behöver bli delaktiga i ortens 
utveckling.
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 5 Ett bättre Tidan

Stärka näringslivet  
och servicen
Invånarna i Tidan anser att näringslivet har en bety-
delsefull roll för samhället och de arbetsplatser som 
finns anses viktiga för orten. Invånarna uppger att 
det finns många småföretag/småindustrier med hög 
kompetens, samtidigt som det finns lantbruk runt 
omkring orten.

I dialogerna framkommer det en stolthet över den 
service (vårdcentral, mataffär, skola, bad etc) som 
erbjuds på orten. Boende lyfter vikten av att skapa 
möjligheter för både nya och gamla verksamheter att 
drivas vidare. 

För att stärka företagandet på orten ser de boende att 
det behövs bättre nätverkande och kompetensutbyte 
mellan företagare, bättre lokalutnyttjande på orten 
och att göra iordning lokaler som inte nyttjas idag 
för exempelvis företagshotell.  

Arbeta för ett hållbart  
resande till och från orten
Boende uppger idag att de åker bil, men flera vill åka 
mer buss, exempelvis under helger och kvällstid. För 
att underlätta kollektivtrafikanvändandet och mins-
ka bilåkandet lyfts i dialogerna att det behövs tydli-
gare information om Närtrafiken, bättre biljettpris 
och tätare turer under helger och kvällar. Boende 
lyfter att det behöver bli lättare att pendla till och 
från Tidan, likaså förbindelserna till landsbygden 
runt om exempelvis till Flistad.

Andra behov som framkommer i dialogerna är möjlig-
heten till ett tågstopp, erbjuda minibussar för bättre 
turtäthet och gratis busskort för 70+.

De boende anser att hållplatserna är rätt belägna 
längs väg 200, men framhäver vikten av att håll-
platsen vid bensinstationen bör flyttas då den idag 
är direkt farlig. Ett förslag är att hållplatsen istället 
placeras bakom bensinstationen med möjlighet till 
pendlarparkering.

Övergångsställen i samband med hållplatserna upp-
levs inte vara optimala. De boende uppger att belys-
ningen vid busshållplatserna bör ses över och att alla 
bör ha en kur. 
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Främja en god dialog
För ett hållbart Skövde lyfter invånarna fram vikten 
av dialog och en aktiv intresseförening. De boende 
framhåller vikten av att lyfta en liten orts fördelar 
om trygghet och gemenskap. 

Invånarna anser att alla kan bidra till en orts ut-
veckling. I dialogerna framhålls vikten av att stärka 
dialogen mellan aktörer/föreningar/representanter 
på orten och Skövde kommun. Invånarna framhåller 
vikten av att använda och utveckla det som redan 
finns. På så vis anser invånarna att vi tillsammans 
kan stärka alla delar av kommunens geografiska yta 
och därmed en mer hållbar utveckling.  

Lyfta arkitekturen 
och kulturbygden
Invånarna visar gärna upp platser som kulturbygden 
Vallby Sörgården, festplatsen och omgivningarna 
runt om Tidan såsom sjön Östen, Kung Ranes hög, 
Vaholms brohus och Askeberga skeppssättning. 
Ett annat kännetecken som på olika sätt lyfts i 
dialogerna är arkitekturen som på många sätt är 
unikt för Tidan och som det finns en lokal stolthet 
kring. Ett exempel är konditoriet på orten.

Ett förbättringsområde som de boende föreslår är att 
arkitekturen och kulturbygden bör kommuniceras 
mer, samordnas och göra det lättare för besökare 
att hitta sevärdheterna. Att kommunicera och lyfta 
ortens arkitektur kan bidra till att förbättra ”imagen” 
av Tidan som ort. 
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Fortsatta processer
Under det nu pågående arbetet sammanställs dialogerna 
till gemensamma nulägesbilder för följande tätorter: 
Timmersdala, Tidan, Värsås, Lerdala, Igelstorp, Väring 
och Ulvåker. Tillsammans kommer dessa nulägesbilder 
ge en samlad bild av vad invånarna i kommunens tätor-
ter ser som behov för att stärka Skövdes attraktionskraft.

Punkterna som anges under avsnitt 5, Ett bättre Tidan, 
ska ses som en grund för fortsatt arbete. Samtliga aktörer 
bär ett gemensamt ansvar för den fortsatta processen.

För att Skövde ska utvecklas hållbart är det av stor vikt 
att resultatet av nulägesbilderna kommer in i kommu-
nens ordinarie processer och planeringsarbete. Invån-
arnas perspektiv för ett bättre Tidan är ett viktigt stöd 
och en vägledning vid kommunens planering av fortsatta 
åtgärder och insatser.

Nulägesbilden är också ett viktigt led i arbetet med kom-
munens översiktliga planering och blir ett underlag vid 
framtagandet av en övergripande utvecklingsstruktur 
för Skövde kommun.

Återkommande dialoger kommer att ske mellan kom-
munen och lokala representanter från tätorterna genom 
den nyskapade plattformen för fortsatt dialog med lokala 
referenspersoner på respektive ort, som detta arbete 
ämnar skapa.

Ett bättre Tidan 5



På illustrationen över Tidan 
visar vi upp ett urval av både 
projekt på invånarnas förslag 
(gul) samt igångsatta/klara 
projekt (blå). 

Gång- och 

cykelväg till 

Götlunda

Förslag:

Utveckla 
genomfart-
sleden med 
övergång-
ställen

Förslag:

Parkbänkar 
har ställts 

ut!



Bygg om till 
företags-
hotell

Förslag:

Flytta ÅVC
Förslag:

Här finns 
lediga 

villatomter!Tidanparken 
byggs om!

Utökade 
öppettider 

Tidans 
mötesplats.

Utegym har 
satts upp

Belysning 
på gamla 
fabriken  
och ån!
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