
 
    

     

SÖDRA RYDS TORG 
WORKSHOP 
2017-03-20 

SAMMANSTÄLLNING  
WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE 
VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. 

 

 

Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från Billingham 
& Flygare AB på uppdrag av Skövde Kommun. 



    
 

1. VILKA SAKER TYCKER DU ÄR BRA MED 
TORGET IDAG? 
5 MIN FÖR ATT SKRIVA EGNA POST-IT-LAPPAR  

• Allt är nära till hands 
• Rörelse 
• Tryggt 
• Möjlighet till expandering 
• Handskakning-statyn 
• Chabbas grill 
• Kiosken 
• Mat, Affärer, Pizzeria 
• Öppen yta (3 st) 
• Parkering (3 st) 
• Stort område utanför vårdcentralen som man kan göra 

något med 
• Bra sittplatser till sommaren 

KOMMENTARER I SAMBAND MED EFTERFÖLJANDE DISKUSSION  

De flesta deltagare kände att konstverket var ok men att det inte 
måste vara mitt på torget utan gärna kunde flyttas till annan 
plats, tex någon av entréerna till Södra Ryd.  

Målningen ”Södra Ryd är mitt hem” (vid KG) däremot var alla 
mycket stolta över och tyckte var väldigt fin. 

Parkeringen är bra och viktig men den behöver inte ligga där den 
ligger idag, bra med gratis parkering. 



    
 

2. VILKA SAKER TYCKER DU ÄR MINDRE 
BRA MED TORGET IDAG? 
5 MIN FÖR ATT SKRIVA EGNA POST-IT-LAPPAR  

• Finns ej något där 
• Tomt 
• För mycket gubbar på torget 
• Man borde ha mer koll på ungdomarna 
• Rökning utanför kiosken och automaten 
• För få verksamheter (2 st) 
• Lite att göra 
• Borde finnas mer aktiviteter 
• Svårt att cykla från affären österut  
• Dålig belysning (2 st) 
• Saknas ”grönt” vindskydd 
• Svåra lampor 
• Dålig bordsplacering 

KOMMENTARER I SAMBAND MED EFTERFÖLJANDE DISKUSSION  

Alla höll med om att det är för rökigt vid affären. Det borde gå att 
röka någon annanstans än just under taket utanför Hemköp och 
spelbutiken. Det blir skräpigt av alla fimpar och annat vid torget.  

Lamporna är för låga och då sitter ungdomarna på dem och 
hänger vid dem och då sparkas de också lätt sönder. 

En man sa att han inte ville komma till torget från villaområdet för 
att det inte finns något där. Det är inte heller smidigt att köra till 
centrum från öster. Man går bara till tandläkaren där eller 
vårdcentralen. Handlar gör man på stormarknad istället. Övriga 
höll också med om att det inte finns något i centrum som lockar. 

Kvinnorna tyckte att det är för mycket män, ingen plats för dem. 



    
 

3. VAD VILL DU OCH ANDRA KUNNA 
GÖRA PÅ TORGET I FRAMTIDEN – 
SOMMARTID? VINTERTID? 

5 MIN FÖR ATT SKRIVA EGNA POST-IT-LAPPAR  

• Marknadsstånd, Torghandel (4 st) 
• Lyssna på musikframträdanden 
• Plats för kvinnor och tjejer 
• Vad kvinnor vill ha: café, sittplatser, lekplats till barnen  
• Gå till café (4 st) 
• Café med hemlagat och personligt 
• Äta glass 
• Bra vattenlek (2 st) och solstolar 
• Waterslide (2 st) 
• Vattenkrig 
• Lekland 
• Lekplats för barn (4 st) 
• Paradorkester 
• Spela boule 
• Sport 
• Föreläsningar 
• Spaverksamhet (gratis) 
• Gå till restauranger 
• Kulturfestival 
• Festival 
• Fotbollsturnering 
• Wifi 
• Fontän 
• Unika Ryd, något som inte finns inne stan 
• Schack, Backgammon 
• Handla i en saluhall  
• Sommartid behöver vi ett ställe som vi på torget kan sola, 

leka, värma oss och känna oss trygga 



    
 

• Sommaraktivitet 
• Sevärdhet med sittplatser 
• Sittplatser (2 st) 
• Soffor 
• Anslagstavla 
• Cykelstråk ”genom” 
• Fika och leka med kompisar 
• Fika och mat från olika kulturer 
• Skridskobana 
• Julmarknad 
• Slalom 
• Paintball, inte nödvändigtvis på torget men någonstans 

KOMMENTARER I SAMBAND MED EFTERFÖLJANDE DISKUSSION  

Alla var mycket positiva till varandras förslag och höll med 
varandra om det mesta som kom upp. Det måste finnas fler saker 
att göra på torget och i anslutning till torget. Det måste finnas 
något för alla åldrar och som riktar sig både till kvinnor och män. 
Alla ska vara välkomna.  

Alla kvinnorna som var med på workshopen höll med om att café 
och lekplats skulle göra att de hade något att komma till och att 
de skulle känna att det fanns en plats för dem. 

Vi frågade om vad de hade tyckt om Vinterkalaset och de hade 
upplevt det som mycket positivt trots det dåliga vädret. 



    
 

4. VILKA SORTS BUTIKER OCH 
VERKSAMHETER VILL DU HA I 
ANSLUTNING TILL TORGET? 
5 MIN FÖR ATT SKRIVA EGNA POST-IT-LAPPAR  

• Apotek 
• Kulturhus med olika inslag 
• Burger King 
• Orientalisk restaurang 
• Glassbar inne i saluhall 
• Saluhall 
• Lokal för kampsport 
• Utebio på sommaren 
• Föreningslokaler 
• Gym (3 st) 
• Olika typer av affärer 
• Butiker: Stc, Dollar Store, One dollar 
• Pub (2 st) 
• Stor scen som har tak, bra för festivaler, framträdanden 
• Grill 
• Glass 
• Café  

KOMMENTARER I SAMBAND MED EFTERFÖLJANDE DISKUSSION  

Det borde gå att göra något unikt i Södra Ryd med den matkultur 
som finns här. Något som skulle göra att andra vill komma hit och 
handla, äta. 

Det är viktigt att inte allt finns i Södra Ryd också så att man måste 
åka härifrån också, det får inte bli för segregerat. 

 



    
 

5. HUR TYCKER DU ATT TORGET SKA SE 
UT? VAD SKULLE GÖRA ATT DU KÄNNER 
STOLTHET ÖVER SÖDRA RYDS TORG?  
5 MIN FÖR ATT SKRIVA EGNA POST-IT-LAPPAR  

• Mycket grönt, ta vara på naturen (2 st)  
• Bra drift och städning 
• Snygg belysning i luft och på mark 
• Papperskorgar 
• Återvinningsmöjlighet i närheten 
• Markering kring automat så att man inte får stå för nära 
• Högtalare (2 st) 
• Schack- och backgammonbord 
• Många flaggor, tex assyriska, somaliska osv 
• Fontän eller liknande (2 st) 
• Blommor (2 st) 
• Flaggstång 
• Vattenkonst 
• Lekplats 
• Sittplatser 
• Julpynt vintertid (3 st) 

KOMMENTARER I SAMBAND MED EFTERFÖLJANDE DISKUSSION  

Hur det ska se ut upplevdes som en svår fråga att svara på. ”Det 
står helt stilla” som någon utryckte det. De flesta höll med om att 
det ska vara mer grönt och det viktigaste var att det var en plats 
som alla ska känna att de vill vara på och kunna samlas. Det ska 
vara renare och finare än idag och gubbarna ska få ett annat tak 
att vara under och röka än det framför Hemköp där alla går. 


