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Innehåll
Ekedal

Fastighetsbyrån i
Skövde har mångårig erfarenhet och
lokalkännedom.
– Det är till oss du
ska vända dig när
du behöver bostad,
vi kan den lokala
marknaden bättre
än de flesta, säger
Anders Ahlm.
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Skövde – en region på frammarsch där vi bygger det samhälle vi alla vill leva, verka och bo i.

Vi bygger för att

fler vill
flytta hit

Skövde, en stad med engagerade och

Sidan 12

I ett växande Skövde
görs stora

drivna människor

infrastruktursatsningar

Skövderegionen ska vara en plats som är känd i landet som
en välkomnande och växande region där människor möts,
verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop.”

Sidan 20

Innovation

allt viktigare i den gamla
industristaden
Sidan 24

Nya stadsdelar
växer fram
Nu byggs Trädgårdsstaden
etapp 2 för fullt
Sidan 28

Billingeprojektet ska bli

stans stora
turistmagnet

T

exten är hämtad från Vision Skövde 2025. En vision som är tydlig med att Skövde ska växa och
att vi ska bli fler Skövdebor, närmare bestämt
60 000 senast 2025.

Skövde är inne i en spännande fas där det planeras och
byggs för fullt. Under 2017 ökade Skövde med cirka 800
invånare och det gäller att vi planerar ett samhälle som
är till för alla. Det behövs bostäder med varierande upplåtelseformer (något för alla), lokaler och mark där
näringslivet kan växa, förskolor och skolor för våra barn,
mataffärer och annan service att ta del av, parker och
idrottsanläggningar för välmående, infrastruktur och
kollektivtrafik som gör det lätt att ta sig till och från olika
platser. Ska vi lyckas i vårt uppdrag att planera ett samhälle är det viktigt att vi inte bara fokuserar
på det ena eller det andra, utan tänker
helhet. Det kan låta enkelt, men ska
staden växa på ett hållbart sätt är
det många delar som ska kuggas
ihop och tas hänsyn till. Detta är vad
samhällsbyggandet handlar om,
komplext och spännande!

minst i Skaraborg, men tack vare engagerade och drivna människor utvecklades staden med järnväg, regemente och Volvo. Så småningom kom också högskolan
och mycket mer som satte stor prägel på dagens utformning av staden. Men framför allt har det funnits
och finns ett stort engagemang och driv hos alla som
verkar och bor i kommunen. Många vill vara med och
påverka Skövdes tillväxt och utveckling vilket är fantastiskt. Detta ger goda förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna bygga det samhälle vi alla vill leva, bo
och verka i. Skövde centralort förtätas, nya mötesplatser växer fram samtidigt som infrastrukturen ska hänga
med. Alla kommunens tätorter ska vara levande platser
att trivas på. Landsbygden är en tillgång för alla i
Skövde med vacker natur och ett rikt kulturarv.
När det kommer till bostadsbyggande
och infrastruktur pågår flera spännande projekt i kommunen. Vi hoppas med denna tidning kunna skapa
en tydlig bild av vart vi är på väg och
vad som är på gång.
Trevlig läsning!

Sidan 30

Torget ska fyllas med

liv och
aktiviteter

I dag är Skövde Skaraborgs
största stad när det kommer
till antal kommuninvånare,
men så har det inte alltid varit. På 1850-talet var Skövde

Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef
och Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.
Foto: Rosie Alm
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”MED LOKALKÄNNEDOM OCH
KOMPETENS HJÄLPER VI TILL MED
BOSTÄDER I ETT VÄXANDE SKÖVDE”
ANDERS AHLM TAR EMOT på
sitt kontor i centrala Skövde.
Han är franchisetagare inom
Fastighetsbyrån som är marknadsledande på den svenska
bostadsmarknaden, både när
det gäller omsättning och antal affärer.
astighetsbyrån är ett helägt dotterbolag till Swedbank och har
270 kontor över hela landet. Anders
Ahlm driver fyra av dessa kontor
och har 13 anställda. Företaget är
marknadsledande på sitt försäljningsområde som omfattar Skövde,
Tibro, Hjo och Karlsborg. Utöver
professionell förmedling av villor,
bostadsrätter och fritidshus finns
även fastighetsmäklare med specialistkunskap inom skogs- och jordbruksfastigheter samt kommersiella fastigheter. I det växande Skövde
satsar man även på fördjupad kunskap inom nyproduktion och har
flera mäklare som är diplomerade.
– Den mesta tiden går åt till att
coacha mina medarbetare, säger
Anders Ahlm och ler stort. Men jag

F

är även aktiv som mäklare, och det
har jag varit sedan början av 90-talet. 2001 blev jag franchisetagare för
Fastighetsbyrån.
Du har med andra ord erfarenhet
och lokalkännedom?

– Jo det kan jag nog påstå. Jag kan
ärligt säga att vill du flytta till
Skövde, och det är det många som
vill, så är det till oss du ska vända
dig. Helt enkelt därför att vi, jag och
mina medarbetare, har kompetensen och den genuina lokalkännedomen. Vi är ju mycket ute och pratar
med människor som kanske är på
gång att sälja men ännu inte lagt ut
sin bostad offentligt. På så vis kan vi
vara steget före när det gäller objekt
som kommer att bli lediga. Ibland är
det kedjor av objekt som ska pusslas
ihop. En vill sälja sin stora villa och
letar efter en bostadsrätt, en annan
vill köpa villan och sälja sitt mindre
hus och så vidare. Då är det bra att
känna marknaden och kunna skräddarsy lösningar.
Anders Ahlm och hans medarbetare ser även till att vara informerade om kommunens byggplaner.

– Ja det är viktigt, och att vi även
har en bra dialog både med kommunen och byggentreprenörerna. Dessutom finns vi med tidigt i projekteringen – för just nu byggs det bostäder om aldrig förr i Skövde. Det första man tänker på är Trädgårdsstaden
där etapp två är i full gång, och där
vi både är och har varit delaktiga i
ett antal projekt. Sedan vill vi naturligtvis vara med och se till att staden
utvecklas och är attraktiv med ett
levande centrum där många människor kan bo. Får vi en stark citykärna så får vi även bra restauranger
och handel. Kanske ska vi vänja oss
vid att vi även i Skövde måste bygga
mer på höjden för att alla ska få
plats. Och vi får inte glömma kringtätorterna där det händer en hel del,
Stöpen är exempel på en levande
landsbygd där det planeras för fler
bostäder.
Men det är inte bara bostäder
som måste byggas, det behövs även
arbetstillfällen och markområden
för företag att etablera sig.
– Vi förmedlar även kommersiella fastigheter, säger Anders Ahlm.
Det kan ju vara så att du vill både

www.skovde.se
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flytta ditt företag till Skövde, och
även hitta en bostad här för familjen, då är vi gärna med och hittar
lösningar.
Vad är viktigast för dig
som mäklare?

– Det viktigaste för oss är att ha
nöjda kunder. De flesta av våra kunder kommer i dag via rekommendationer. Att någon som anlitat oss tipsar sina vänner är det bästa betyget
en mäklare kan få. Endast en kund
som är riktigt, riktigt nöjd tipsar någon annan. Runt det här finns inga
genvägar, inget sätt att fuska. Det
enda vi kan göra för att fortsätta få
fler fina rekommendationer är att
göra ett bra jobb. Varje dag, hela tiden.

fastighetsbyran.se/skovde
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I Trädgårdsstaden, med närhet till såväl stadsliv som natur
uppför vi 32 välplanerade lägenheter om 2 till 4 rum och kök
i vackra hus med rymliga balkonger, stora uteplatser och pool.

Text: Anders Post
Foto: Skövde kommun

Det byggs som aldrig förr i kommunen, satsningar görs på

Genom kloka lösningar, traditionella former och ett väl
genomarbetat byggsystem bygger SverigeBOgården
kostnadseffektiva hus för moderna, prismedvetna människor
med höga krav på funktion och utseende.

fler arbetstillfällen, besöksnäringen och att stärka Skövdes
attraktivitet. Varför gör vi allt det här? Vad är den långsiktiga strategiska
planen? Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson svarar.

För att kunna vara en attraktiv kommun måste det finnas tillgång till bra skolor, goda kommunikationer med omvärlden, och möjlighet till
ett rikt friluftsliv.

Satsningar

ska trygga
framtidens välfärd

S

Foto: Rosie Alm

kövdes och Sveriges befolkning lever allt längre samtidigt som det
föds många barn och
det är en väldigt positiv
utveckling. I stort sett vartannat
flickebarn som föds kommer att
få uppleva sin hundraårsdag, säger Katarina Jonsson.
– I Skövde föds runt 650 barn
varje år, vilket innebär att under
de kommande tio åren föds 1500
barn i Skövde som statistiskt
kommer att fylla 100 år. I dag har
Skövde runt tio invånare som har
nått denna aktningsvärda ålder.
Katarina Jonsson understryker
att politiken måste utformas utifrån
förändringarna i åldersstruktur som
vi står inför. Och här är Skövde inget
undantag.
– Inom en tioårsperiod ökar antalet unga och äldre mycket kraftigt i
relation till den arbetsföra befolkningen. De två grupperna behöver
våra gemensamma resurser mest
och det samtidigt.
Hur ska Skövde förhålla sig för att
klara den här utvecklingen?
– Vi har en långsiktig plan för att
skapa nya resurser till framtidens
välfärd. Skövde behöver nya intäkter
och fler människor i arbetsför ålder
som betalar skatt här. Någon annan
lösning finns inte.
Det är inte bara resurserna till välfärden som påverkas, konkurrensen

om dem som jobbar hårdnar och redan
i dag är det huggsexa om att locka till
sig kompetens.
– Skövde ska vara en attraktiv kommun som lockar yngre personer att
vilja jobba och bo här. Vi är i ett vägskäl för Skövde, kommunen måste
bli större för att också vara ett starkt
draglok för hela Skaraborg.

SVERIGE

Arbetsgivarna är tydliga med att
platsens attraktivitet är avgörande
när de ska rekrytera”

Vill man rekrytera spetskompetens
måste det även finnas attraktiva
arbetstillfällen, hur ser du på det?
– Vi har gjort riktade insatser för
att skapa arbetstillfällen inom till exempel IT och dataspel. Därför är vi
nu den fjärde största dataspelstaden i
landet. Vi ser att den här dynamiska
miljön attraherar unga människor att

möjligheter till friluftsliv. I det sammanhanget kan jag nämna Arena
Skövde och vår storsatsning på
Billingens fritidsområde, som ska bli
ett av södra och västra Sveriges största
besöksmål – sommar som vinter. Men
det är så mycket mer än en turistmagnet, det handlar också om att ge alla
invånare chansen till ett bredare utbud på hemmaplan och möjliggöra ett
mer aktivt och friskare liv.
– En av Skövdes stora styrkor är att vi
politiska partier jobbar bra tillsammans
och med stor respekt för varandra. Det
är grunden för att vi oftast har samsyn i
de stora frågorna och till Skövdes positiva utveckling. Vår gemensamma målsättning är att erbjuda Skövdeborna ett
gott och långt liv. Det är det som är
Skövdeandan, avslutar Katarina Jonsson.

Ditt boende ska såväl underlätta vardagen som ge
IANR¼N@APEHHHERAP%¼NłJJOPE@BÌN=RGKLLHEJC HAG
och skratt. Det känns därför roligt att komplettera
trädgårdsstadens grönska med en saknad kvalitet
- poolen. Här simmar man några längder innan
jobbet, slappar i en solbädd till melodikrysset på
lördagsförmiddagen och avrundar arbetsveckan en
ljummen kväll.

Brf

SOLROSEN

SKÖVDE

SverigeBOgårdens hus består av smala huskroppar i två våningar
med fyra lägenheter per hus. Detta ger en mycket omtyckt och
behaglig storlek på bebyggelsen. En skala där besökare och boende
lätt känner sig hemmastadda och med goda förutsättningar för att
grannsämja skapas.
En genomarbetad detaljering, såsom träpanel i spontat utförande
utan lock och fönster monterade långt ut i fasad med smäckra
plåtbeslag, ger SverigeBOgården ett modernt arkitektoniskt uttryck.
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– Om vi vill att fler ska flytta hit så
måste vi kunna erbjuda bostäder, både
för att hyra och äga, samt i olika delar
av kommunen. Ytterområdena hamnar mer i fokus under nästa mandatperiod, hela Skövde kommun ska utvecklas. Att vi började mer centralt
beror bara på att det var där vi kunde
få fram flest nya bostäder på kortast
tid.

Poolen

VÄLKOMNAR ER TILL

flytta hit och bli en del av den svenska tekniksektorns framgångssaga.
Du talar mycket om attraktivitet
i samband med utveckling.
– Arbetsgivarna är tydliga med att
platsens attraktivitet är avgörande när
de ska rekrytera. Det blir allt viktigare
att ha tillgång till bra skolor och goda

BO GÅRDEN

Lägenheterna
m²

Alla lägenheter har en genomtänkt
planlösning, god standard och bra
förvaringsutrymmen. De präglas i sin
utformning av god tillgänglighet med
avseende på rummens storlek och
placering.
I direkt anslutning till entrén möts man av
en generös, dagsljusbelyst hall som också
går att få avskiljd till en klädkammare
som tillval. Med närhet till hall och
föräldrarsovrum ligger det generösa
badrummet, dagsljusbelyst och utrustat
med en kombimaskin under tvättbänk.
I våra 3 rok och har såväl vardagsrum
som sovrum fönster över hörn som ger
ljusinsläpp från två håll. Köket ligger nära
hallen så att matvarorna snabbt kan ställas
av på bänken och lastas in i kyl och frys.
Balkongen eller uteplatsen nås neutralt
från vardagsrummet.

Varje lägenhet har en privat plats vid
AJPNÀJ%¼NłJJOIÌHECDAP=PPL=NGAN=
barnvagn nära ytterdörren eller möblera
med en stol och ett cafébord. Detta
berikar såväl den enskilda bostaden som
det gemensamma gaturummet.
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Billingeprojektet

ANNONS

Norra Ryd
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Här växer
vår stad

29
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Satsningar i Skövde tätort
Under åren 2010–2016 har det i genomsnitt
färdigställts cirka 160 bostäder varje år. Den
politiska målsättningen är nu att det ska
byggas 400 bostäder per år. Under 2017 färdigställdes totalt 427 bostäder. Inte sedan i
början av 90-talet då Trängen-området byggdes i Skövde har det byggts så mycket i kommunen. Bostäderna som byggs är jämt fördelade mellan olika upplåtelseformer, det

30

32. Skövde kommun har en vision om att utveckla Billingen
till att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta
besöksmål, såväl sommar som vinter. Just nu håller
detaljplaner för området på att tas fram.

38. I Norra Ryd byggs ett nytt område för verksamheter,
med inriktning logistik, lager och service. I samband
med detta görs även en ny trafiklösning, med
planskild korsning, på väg 26.

18
13

vill säga hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
Skövde växer och det ökar inte bara behovet
av fler bostäder, utan även andra verksamheter som förskolor, skolor, fritidsområden
och handel samt satsningar på infrastrukturen måste tillkomma. På kartan finns några
av dessa projekt.
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Trädgårdsstaden

Bostäder
PÅGÅENDE
1. Trädgårdsstaden, etapp 1, klart 2019
2. Trädgårdsstaden, etapp 2, 2016-2021
3. Frostaliden, 2016-2020
4. Grubbagården, 2017-2019
5. Hasslum, etapp 3, 2017-2019
6. Ekedal södra, 2016-2019
7. Rönnen, 2017-2018
PLANERADE
8. Trädgårdsstaden, etapp 3, 2019-2027
9. Mossagården, 2019-2022
10. Soldaten, 2019-2020
11. Ekedal norra, 2020-2023
12. Kurorten, 2019-2020
FRAMTIDA
13. Stadsskogen
14. Södra Ryd
15. Trädgårdsstaden, etapp 4
16. Norra Trädgårdsstaden, etapp 1
17. Norra Trädgårdsstaden, etapp 2
18. Hälsans Park
19. Storegården
20. Karl Magnussons väg
21. Mariesjö
22. Arenan
23. Vallen
24. Diana
25. Vadden
26. S:t Johannes
es
27. Karl Dahlinss väg
28. General
g
Ericsons väg

31
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39 35

Kvarteret Diana
4

19

1

45
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2. Trädgårdsstaden är Skövdes nyaste stadsdel och växer
fram i olika etapper. Just nu pågår främst byggnation i
etapp 2. Fullt utbyggt kommer stadsdelen innehålla
bostäder för uppemot 4000 skövdebor.

5
25
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22
24

24. Kvarteret Diana ligger centralt i Skövde. Här planeras för
ett flerbostadshus, med både hyres- och bostadsrätter,
samt lokaler för handel- och kontorsverksamhet som
vänder sig ut mot Staketgatan och stärker
gaturummet.
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37
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Infrastruktur och
verksamheter

11

12
6

41

Hertig Johans torg
och gata

27

PÅGÅENDE
29. Lövängen, 2017-2023, utökat sjukhus
30. Torget i Södra Ryd, 2017-2018
31. Stallsiken, 2017-2020, handel 91 000 kmv
32. Billingens fritidsområde, 2017-2020, skidspår mm
33. Hasslum, -2018, industri
34. Timboholm, -2019, industri/kontor
3
35. Nolhagavägen/Gustaf Adolfs gata, kapacitetsökning
3
3
36. Hertig Johans torg och gata, 2017-2020,
centrumutveckling
37. Regionens hus och parkeringshuset Mode
3
2017-2018, kontor och p-hus

Ekedal norra

34
26

PLANERADE
38. Norra Ryd, etapp 1, 2019-2024, lager, service,
3
tillverkning, handel 130 000 kvm
39. Elins Esplanad, butiker
3
4
40. Motorblocket, 2021-2024, industri 95 000 kvm
41. Risatorp, 2020-2024, industri 95 000 kvm
4
42. Nolhagavägen, Trädgårdsstaden 4
4
43. Heneporten, kapacitetsökning
4

46

28

36. Just nu pågår ombyggnationen för fullt av Hertig
Johans torg och gata! Vårt nya vardagsrum att ha fler
mötesplatser, mer utrymme för uteserveringar och
bättre framkomlighet för alla.

43
6

11. I Ekedal norra planeras för flerbostadshus. Med utsikt
över Boulognersjön och nära centrum får bostäderna ett
attraktivt läge i Skövde och kan samtidigt bätre
länka samman Östermalm med de mer
centrala delarna av staden.

7

FRAMTIDA
44. Norra Ryd, etapp 2-3, lager, service, tillverkning,
4
handel 280 000 kvm
45. Södra Stallsiken, handel 66 000 kvm
4
4
46. Södra Aspelundsvägen, industri 151 000 kvm

1

Lokalt engagemang för stadens
utveckling
Rapp Fastigheter bidrar aktivt
till ett levande Skövde,
bland annat genom
samarbete med
kommunen som
moderniserar
torget och Hertig
Johans gata.
– Vi har flera
fastigheter i anslutning till utvecklingsstråken och ser fram emot
att staden nu öppnar upp för uteserveringar och olika aktiviteter
som gör stadskärnan levande, säger Adam Rapp.
Rapp Fastigheter deltar även
aktivt i en rad centrumgrupper,
föreningar och utvecklingsprojekt
som syftar till att stärka Skövdes
identitet och attraktionskraft.
– Vårt engagemang för Skövde
uttrycks även genom sponsring
av lokala idrottsföreningar och
kultur, säger Adam Rapp. Han
nämner bland annat IFK Skövde
handboll, Skövde AIK fotboll,
Skövde HF, S:t Helena basket och
Skövde handikappidrott. När det
gäller kultur stödjer vi till exempel Revymakarna, Skövde
Storband, Göteborgsoperans
Skövdescen och Skövdes allmänna konstförening.
Dessutom bidrar Rapp
Fastigheter till stadens offentliga
miljö genom en rad installationer
av konst.

VI HITTAR
ALLTID DE BÄSTA
LÖSNINGARNA
FÖR VÅRA
HYRESGÄSTER

– NÅGOT SOM GYNNAR ETT VÄXANDE SKÖVDE

2

Fastighetschefen Stefan Regstorp tillsammans med Rapp Fastigheters vd Adam Rapp högt upp i en av företagets centralt belägna fastigheter, HERMOD.

MÅNGA FÖRETAG I SKÖVDE
växer snabbt, inte minst i ITbranschen, som behöver rekrytera
kompetent personal och hitta de
rätta lokalerna för sin verksamhet.
Att få fram de optimala lösningarna för sina hyresgästers specifika behov är en av Rapp
Fastigheters bärande affärsidéer.
tt besöka Rapp Fastigheters kontor i Skövde är som att komma in
på ett konstmuseum. Tavlor och
skulpturer finns överallt, i entrén, i
korridorer och i kontorsrummen.
Smakfullt och noga utvalt. Det här är
inte bara ett företag som äger och förvaltar fastigheter – här finns även intresset för ett levande Skövde med
sponsring av bland annat idrott och
kultur.
Det smakfulla har inte minst manifesterats i renoveringen av det gamla bankpalatset på Hertig Johans gata 6. Huset
ägs av Rapp Fastigheter där Västra
Götalandsregionen har varit hyresgäst
länge, men i januari 2019 flyttar de till nya
Regionens hus som då är färdigbyggt.

– Det här är vår största hyresgäst,
och flytten lämnar ett stort tomrum efter sig, säger Adam Rapp, vd för Rapp
Fastigheter. Vi är positiva till Regionens
hus, som vi tycker bidrar till Skövdes
utveckling. Men flytten blev vårt företags största utmaning i modern tid.
Totalt ger avflyttningen 5 000 kvadrat-

meter tomma ytor i olika lokaler, varav
2 400 ryms i det gamla bankpalatset.
Utmaningen med de tomma kvadratmetrarna blev tillslut en stor framgång. Men mer om detta längre fram.
Rapp Fastigheter köper, förvaltar
och förädlar fastigheter. Adam Rapp

A

tar Kvarteret Hermod som exempel.
Fastigheten ligger mitt över gatan från
stationen.
– Den var på 3 000 kvadratmeter när vi
köpte den, sedan har vi byggt på 6 000
kvadrat så att huset numera är åtta våningar i ena änden, och fyra våningar i
den andra. Här ryms bland annat TV4,
vårdcentral, reklambyrå, Folktandvården,
Försäkringskassan och Trafikverket. I
den ursprungliga äldre delen är det hotellverksamhet.
Rapp Fastigheters affärsidé är att
hitta rätt lösning för företagens specifika behov.
– Större delen av vårt fastighetsbestånd är centralt belägna kontor och butiker, där vi alltid försöker hitta det som
passar för var och en, säger Adam Rapp.
Hur går ni till väga när ett företag som
ska flytta till Skövde kontaktar er?

Rapp Fastigheter är ett sammansvetsat vinnarlag som spelar i Fastighetssveriges högsta division. Det reflekteras i den positiva anda som är utmärkande för företagets kunniga personal.

– Tillsammans går vi igenom det
specifika behovet, vilken typ av företag
är det? Inriktning på kontoret, vilken
profil vill man ha? Sedan försöker vi
hitta den rätta matchningen tillsammans med bland annat arkitekter som
vi samarbetar med. Väldigt ofta hand-

3

1. Det centralt belägna så kallade Biohuset. 2. I kvarteret Hermod ligger denna fastighet mitt över gatan från Resecentrum. Det är en äldre
fastighet som Rapp Fastigheter har byggt på med 6 000 kvadratmeter. 3. Bankpalatset på Hertig Johans gata 6 där ett IT-företag nu flyttar in
med hela sin företagsgrupp.

lar det om rockader där ett företag behöver större lokaler, andra vill ha mindre, eller så är det en butik som behöver förändra sin säljyta. Det blir mycket
pusslande så att alla blir nöjda.
Adam Rapp berättar om en av fördelarna man kan ha som expanderande
företag och hyresgäst hos Rapp
Fastigheter.
– Många företag i Skövde växer och
behöver rekrytera kompetent personal, som i sin tur måste ha någonstans
att bo till en början. Och det kan vara
nog så svårt i Skövde där det inte finns
tillräckligt med bostäder centralt. Här
kan vi ofta hjälpa våra hyresgäster med
boende tack vare att vi har ett förhållandevis stort bestånd av lägenheter i
stadskärnan.
Hur gick det då med det gamla bankpalatset som skulle tömmas när Västra
Götalandsregionen flyttade ut? Att fylla
huset med ny hyresgäst var ju en av
Rapp Fastigheters största utmaningar i
modern tid.
Utmaningen kröntes med framgång.
Det är ett växande IT-företag som i januari 2019 flyttar in hela sin företags-

grupp i bankpalatset. Bricknode, som
företaget heter, har haft Rapp
Fastigheter som hyresvärd sedan 2006
då man började med ett litet kontorsutrymme, och genom åren har företaget
sedan flyttat till nya adresser i Skövde
– varje gång med allt större yta.
– Vi är väldigt glada för att nu kunna
erbjuda detta fantastiska kontor till ett
växande företag vars utveckling vi följt
genom åren, säger Adam Rapp. På
90-talet gjorde vi en genomgripande
och pietetsfull renovering av bankpalatset som är från 1894. Det är ett toppmodernt kontor som nu får en toppmodern hyresgäst.

FAKTA:
• Hela fastighetsbeståndet centrerat till
Skövde innerstad
• Äger och förvaltar ca 120.000 m2
• Lägenhetsbeståndet uppgår till ca
635 lägenheter
• Familjeföretag i 3:e generationen
• Medlemmar i Fastighetsägarna
• Har 20 anställda
• Har en helt egen fastighetsförvaltning
och maskin/utrustnings-park

www.rappfastigheter.se

”Jag har
nog världens
roligaste jobb”
Det är företagets fastighetschef Stefan Regstorp
som utrycker sig så
entusiastiskt.
– Mitt jobb går
ut på att kombinera människor
med lägenheter och företag med
rätt lokaler för deras behov. Det är ett
jättepussel som vi lägger
dagligen för att alla våra hyresgäster ska få så bra lösningar som
möjligt.
Stefan Regstorp är tämligen ny
på sin post inom företaget, men
han har en gedigen personalstyrka bakom sig.
– Ja det är ett sammansvetsat
vinnarlag som jobbar tätt med hyresgästerna och har en mycket
hög servicegrad, säger Stefan
Regstorp. Här finns specialkompetens inom fastighetsskötselns
olika områden. Jag upplever att
det är en väldigt fin anda inom
Rapp Fastigheter. Så för mig är det
som sagt världens roligaste jobb.

ANNONS
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Hyr & Häpna!

Text: Anders Post
Foto: Skövde kommun

Attraktiva tätorter ska ge

Vi bygger framtidens
Skövde – i dag!

tillväxt och en levande landsbygd
V

i har under många år fokuserat på centralorten Skövde,
säger Caroline Hagström som
är samhällsbyggnadschef. Här har en
stadigt ökad inflyttning gjort att
trycket på bostäder och samhällsservice är stort. Men även tätorterna
och landsbygden ska utvecklas.
Caroline Hagström menar att det tidigare delvis har varit tätorterna själva
som tryckt på för att skapa tillväxt
och en levande landsbygd. Nu ska
man arbeta lite annorlunda där kommunen har ambitionen att ta ett större initiativ för att hjälpa tätorterna att
driva på utvecklingen.
– Det har pratats mycket genom
åren om ett bra näringslivsklimat
med nya växande företag som ska
skapa sysselsättning och hållbar tillväxt även för landsbygden. Nu har vi
ett politiskt uppdrag att ta fram utvecklingsstrategier för varje tätort –
ett arbete som påbörjats och en plan
för detta arbete ska vara klart under
hösten 2018, säger Caroline Hagström

Foto: Rosie Alm

2010 fattade kommunfullmäktige ett
enhälligt beslut om att ta fram ett
landsbygdsprogram i två delar. Den
första delen är en förstudie och sammanställning om hur befolkningsutvecklingen ser ut, boendekvaliteter,
livskvalitet, tillväxt och näringsliv.
Tanken är att dessa fokusområden

ska ligga till grund för att vägleda beslutsfattare och inspirera andra aktörer som vill bidra till landsbygdens
utveckling i kommunen. Del två i
programmet belyser ett antal konkreta faktorer som främjar tillväxten
på landsbygden. Uppdraget att ta
fram en utvecklingsplan är på sätt
och vis ett mer handfast omtag med
avstamp i verkligheten.
– Hela kommunen ska lyfta, det
finns så oerhört mycket fina kvaliteter utanför centralorten, säger
Caroline Hagström. Flera av yttertätorterna som har bra samhällsservice
går att bygga vidare på, till exempel
Timmersdala, Stöpen, Tidan, Värsås
och Skultorp. Även de mindre tätorterna som ligger i närheten ska kunna dra nytta av den här servicen genom ännu bättre kommunikationer
mellan orterna, som säkra cykelvägar och bra kollektivtrafik. Det ska
kännas att alla har nära till samhällsservice. Ett exempel är den kommande gång- och cykelvägen som knyter
ihop Ulvåker med Stöpen och därmed ökar möjligheten att säkert ta
sig mellan orterna.
I det skarpa politiska uppdraget att ta
fram
utvecklingsstrategier
som
Caroline Hagström och hennes medarbetare har fått ska man titta specifikt på varje tätort, främst när det gäller planering av nya bostads- och
verksamhetsområden, men även hur
det ser ut i övrigt: Vad är det man behöver? Vilka kvaliteter finns?
Mötesplatser och föreningsliv?
Flera tätorter är igång med bostadsbyggande. I Timmersdala pågår
en detaljplan som kommer att tillåta
lägenheter i två plan, och i Stöpen är
en större detaljplan på gång där det
bedöms att ett par hundra bostäder
kan byggas med både villor och lägenheter.
– Men för att landsbygden
en
ska leva måste det även finnas
as
jobb och utrymme för lokala
la
näringsidkare. Det är viktigt
att arbeta med en orts attraktivitet, intresset ökar då
naturligt. Samhällsservice
är ju en naturlig mötesplats, men även aktivt föreningsliv och idrottsanläggningar kan öka attraktiviteten för en ort. Allt det här
kommer vi att titta på – ort
för ort i utvecklingsplanen,
säger Caroline Hagström.

Här är en del av vår satsning på
3 000 nya bostäder fram till år 2030:

Tidan

Stöpen

FROSTALIDEN
På Frostaliden bygger vi 189 lägenheter på 2–5 rum
och kök – med trästomme och låg energiförbrukning
i vackra omgivningar med nära till allt.
Inflyttning 2019–2020.

Tidan

1

Timmersdala
T

8

Väring
Stöpen

23 6
7

Ulvåker

PÅGÅENDE
1. Närlunda: bostäder
2. Björkebacken 2: bostäder
3. Björkebacken 3-4: bostäder
4. Bissgården 3: bostäder
5. Stensborg: bostäder

Fjället
Igelstorp

Värsås
Skultorp 5
4

10

Timmersdala
Skultorp

SKÖVDE

Caroline Hagström
är samhällsbyggnadschef.

Värsås

PLANERADE
6. Gång- och cykelbana mellan
Stöpen och Ulvåker
7. Gångpassager och
pendelparkering, väg 26
8. Vallgatan, bostäder

GRUBBAGÅRDEN
I Havstena bygger vi ett punkthus på 12 våningar
med 44 lägenheter – treor och fyror i ett populärt
bostadsområde nära både skola och natur.
Foto: Rosie Alm

Tätorterna runt Skövde är
många, vissa tappar befolkning,
andra trycker på för att utvecklas
med fler bostäder och social service. Kommunen kommer att göra stora satsningar framöver för
att stärka tätorterna och skapa
tillväxt.

ANNONS

–Hela kommunen ska lyfta, därför satsar vi nu stort på landsbygden och kringtätorterna. Sektor samhällsbyggnad har fått ett skarpt uppdrag från politikerna där man
ska titta specifikt på hur varje ort ska kunna utvecklas. Från vänster Katarina Jonsson,
kommunstyrelsens ordförande (M), samt kommunalråden Ulrica Johansson (C), och
Marie Ekman (S).

skovdebostader.se
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SKÖVDE KOMMUNS ÅTGÄRDER

Södra Ryd

12

Ulveket

5
2
Dälderna

Trädgårdsstaden
Lunden

4

2

På kartan ses
infrastruktur
satsningar som
Skövde kommun
och Trafikverket
kommer genomföra kommande
år för att förbättra
trafikflödena i
staden.

Hasslum

2

Norrmalm

3
Centrum

13

Östermalm

Våmb

1. Vadsbovägen, tvåfältiga
rondeller
2. Vadsbovägen, busskörfält
3. Hjovägen, kapacitetsökning
4. Nolhagavägen, kapacitetsökning och ny rondell
5. Nolhagavägen, förlängning
till väg 200
6. Mörkekorset, kapacitetsökning
7. Heneporten, breddning av
järnvägsport
8. Stallsikenrondellen, ny planskild trafikplats på 26:an och ny
trafiklösning i handelsområdet
(tillsammans med Trafikverket)
9. Hasslumsvägen, anpassning
för tung trafik
10. Gruvgatan, ny vägkoppling
11. Gustav Adolfs gata, omvandling till stadsgata
12. Gamla Törebodavägen,
kapacitetsökning
13. Kvarteret Vipan, förbättrad
framkomlighet till området
14. Volvo PV, ny vägkoppling

TRAFIKVERKETS ÅTGÄRDER
15. Hallenbergsrondellen
(utredning)
16. Kapacitetshöjande åtgärder
(ex. tvåfältiga rondeller)
17. Norra Aspelundsvägen, ny
tvåfältig cirkulationsplats
18. Hjovägen, busskörfält

14
Hentorp

Minskade bilköer
och fler färdsätt i fokus
Skövde har under senare år
byggts ut med bostäder och verksamheter i en historiskt snabb
takt. Skövdeborna blir allt fler,
från nuvarande 55 000, till beräknat 63 000 år 2030. Behovet av
bostäder ökar, men även infrastrukturen måste hänga med.

I

I och med den snabba befolkningsökningen har infrastruktursatsningarna inte alltid följt med.
Köbildning har blivit vanligare, särskilt i tätorten. Nu görs stora satsningar på framkomlighet, inte bara
genom att öka kapaciteten i vägsystemen, utan även för att ge fler möjlighet att använda cykel och kollektiv-

trafik. Dessutom förbereds den förväntade ökningen av elbilar med utbyggda laddningsmöjligheter.
– När det gäller framkomlighet vid
trafikplatser som rondeller, där det i
dag bara finns ett körfält in, kan vi
bygga två körfält. Sådana trimningsåtgärder ökar framkomligheten till
en rimlig kostnad, säger kommunens
tillförordnade gatu- och naturchef
Daniel Lindh. Det här gäller exempelvis Vadsbovägen där vi bygger om våra
två största cirkulationsplatser, Badhusrondellen och Lillegårdsrondellen.
Nolhagavägen, som går igenom den
nya stadsdelen Trädgårdsstaden, byggs
ut vartefter Trädgårdsstaden växer i
olika etapper.
Ansvaret för vägarna runt och ge-

nom Skövde delas mellan Skövde
kommun och Trafikverket. Därför
har man tillsammans med Trafikverket genomfört en studie med åtgärder som ska dämpa trafikökningen. Ett exempel är Hjovägen som trafikeras av regionbusstrafik från Hjo,
Tibro och Karlsborg samt stadstrafiken i Skövde. Vid morgonrusningen
uppstår köbildning, och på kvällen
ökar köerna ut från Skövde. Det
handlar om ungefär 16 500 fordonsrörelser varje dygn.
– En annan viktig insats för att
minska köerna är det ständigt pågående arbetet med att få fler att välja
cykel eller buss i stället för bilen, avslutar Daniel Lindh.

Skövde satsar stort på cykelvägnät
Cykelvägarna i Skövde ska bli fler och
tydligare. Det har hittills inte funnits
någon övergripande strategi, där man
lätt kan se vilka cykelvägar som är prioriterade som huvudstråk, och hur man
snabbast tar sig fram med sin cykel.

C

ykelnätet är ganska väl utbyggt redan, säger Birgit
Bjelkengren som är översiktsplanerare på kommunen. Men det
som är gjort har inte ingått i någon

helhetsplan. Och det är en sådan
plan, eller strategi, som vi nu har tagit fram och som varit ute på remiss.
Det prioriterade stråket ska gå genom hela Skövde från norr till söder.
En cykelvägarnas motorväg om man
så vill, där framkomligheten är prioriterad. Därutöver finns ett nätverk
av huvudstråk som tangerar de olika
stadsdelarna. För att det ska vara lätt
att orientera sig får cykelstråken olika
färger och dessutom vägskyltar.
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– I den nya cykelstrategin ska vi åtgärda de brister som finns, så att man
på det snabbaste sättet kommer ut till
de stråk som leder till resans mål, säger
Birgit Bjelkengren. Men det är inte
bara Skövdes centrala delar som berörs av cykelsatsningen. Vi tittar även
på kommunen som helhet med ett antal tätorter. Då handlar det om cykelvägar in till stan, mellan orterna, eller
till anslutande kollektivtrafik.

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SKÖVDE KOMMUN
Foto: iStockphoto
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VI VILL SE FLER KVINNOR I BYGGBRANSCHEN

I Sverige finns i dag 47 000 elbilar och
siffran nära på dubbleras för varje år.
Prognoser visar att över en miljon
svenskar kommer att äga en elbil år
2030.

Kommunen
förbereder för
ökning av elbilar
– plan för laddplatser tas fram
Ökningen av elbilar är ett faktum. För att möta efterfrågan
satsar Skövde på fler laddplatser. Bland annat kommer det
nya parkeringshuset Mode att
innehålla flertalet laddstolpar.

I

höstas påbörjades arbetet med
att bygga det nya parkeringshuset i kvarteret Mode. P-huset
är centralt placerat och genom att
koncentrera parkeringsplatserna
till ett ställe frigörs ytor som nu
används som parkeringsplatser. I
det nya p-huset, som beräknas stå
klart till hösten, kommer ett flertal laddstolpar för elbilar att installeras.
Men det är inte bara där som
laddningsmöjligheterna blir fler.
Kommunen satsar på att underlätta för elbilar på många ställen.
– Miljöfördelen med elbilar är
uppenbar, men elbilar är också
billigare att äga än en motsvarande bensin- eller dieselbil, säger
Ludvig Isacsson som är energistrateg på Skövde kommun. Ungefär
nittio procent av energin som används av elbilarna laddas i hemmet. Men därutöver behövs laddningsmöjligheter på andra ställen,
och det arbetet har vi nu påbörjat.
Planen, som det arbetas febrilt
med, ska beskriva var det bör installeras laddare, hur många laddare som behövs på varje plats,
samt vilken effekt laddarna ska ha.
Effekten styr hur snabbt batteriet
kan laddas – ju högre effekt desto
snabbare laddning, men högre effekt belastar också elnätet mer. De
flesta laddarna hamnar inom tätorten, och resultatet av planen
kommer därför att användas som
underlag för framtida investeringar i elnätet.
– Det är viktigt att vi redan nu
börjar rusta samhället för en framtida fossilfri fordonsflotta. Med
det här första steget möjliggör vi
för fler invånare i Skövde att skaffa
laddbara fordon, säger Ludvig
Isacsson.

DET VAR KARL-ERIK
Erlandsson som startade
Erlandsson Bygg på 50-talet i
Kungsbacka. Sedan dess har
det familjeägda företaget vuxit
rejält och finns över en stor del
av landet. Att få in fler tjejer i
företaget är en målsättning.

rer, samt Krystyna Johansson som är
inköpare.
– Hur det är att vara tjej i en mansdominerad bransch som den här,
beror på var i produktionen man
jobbar, säger Fredrika Lundberg. De
flesta av oss finns på tjänstemannasidan. Men på en byggarbetsplats är
det skillnad.

yggbranschen har alltid varit en
mansdominerad värld, och så är
det fortfarande – men mycket har
blivit annorlunda de senaste åren
och fler kvinnor välkomnas. Inte
minst hos Erlandsson Bygg.
I företagets vision nämns ledorden Närvaro, Långsiktighet och
Bredd. Just bredd kan betyda mycket, till exempel bred byggkompetens
inom flera områden.
Bredd kan även betyda att medarbetarna både är män och kvinnor i
olika åldrar, med olika bakgrund
och erfarenhet.
– Att vara en ”Erlandsonnare”
innebär att vi med våra olika personligheter tar ansvar för lagbygget
som är en förutsättning för ett välfungerande företag, säger Mikael
Nykvist, som är chef för Skövdekontoret. Då är det för oss självklart
att medarbetarna är av båda könen.
På företagets kontor i Skövde arbetar Fredrika Lundberg och Sofie
Kaiberger, båda entreprenadingenjö-

Sofie Kaiberger har erfarenhet
som arbetsledare ute på byggarbetsplatser.
– Där fanns länge ett gammalt
mansdominerat synsätt kvar. Men
den mentaliteten verkar försvinna
mer och mer, och jag har i stort sett
bara positiva erfarenheter av att vara ute i produktionen.
Krystyna Johansson kommer ursprungligen från Polen och har andra erfarenheter. Hon kom till
Sverige för fjorton år sedan.
– I Polen är det inte många kvinnor
som jobbar inom byggbranschen, så
det är stor skillnad mot Sverige. Här
har man kommit mycket längre när
det gäller jämställdheten.

B

Hur ser intresset ut för kvinnor
att söka sig till byggbranschen?

– Vi är ju inne i en extrem högkonjunktur, säger Fredrika Lundberg.
Det byggs överallt, och inte minst
här i Skövde. Därför är det ett sug
efter arbetskraft, och jag tror att vi

Tre tjejer i byggbranschen, från vänster Sofie Kaiberger, Krystyna Johansson och
Fredrika Lundberg utanför kvarteret Rönnen där Erlandson bygger bostäder.

kommer att se fler tjejer som söker
sig hit efter byggingenjörsutbildning.
Märker ni av ett ökat intresse
här på Erlandson Bygg?

– Definitvt, säger Fredrika Lundberg. Vi ha många förfrågningar både
från tjejer och killar som går på byggteknisk linje och vill ha praktik.
– Det är en målsättning här på
Erlandssons, att få balans i rekryteringen, säger Sofie Kaiberger.
– Det intressanta i det här jobbet
är att vi är med hela vägen i projektet
– från att vi fått uppdraget av till exempel kommunen – till kontakt med

arkitekter, kostnadskalkylering och
inköp – ja hela vägen tills uppdraget
är klart, säger Fredrika Lundberg.
Alla tre är överens om att man behöver locka fler kvinnor till byggbranschen, och ingen av dem ångrar för en sekund att de valde de
jobb de har i dag.

www.erlandssonbygg.se

Cement för ett växande Skövde
I SNART 100 ÅR har cementfabriken funnits i Skövde. Sedan starten
har arbetet i kalkstenstäkten och fabriken moderniserats och effektiviserats betydligt, men industrin fyller fortfarande en lika viktig funktion i ett växande Skövde med omnejd.
– Cementen från Skövde är en nyckel i samhällsbyggandet och
vi producerar idag med näst intill full kapacitet, berättar fabrikschef
Matilda Hoffstedt (bilden till vänster).
Fabriken tillverkar cement som i första hand går till betong för
bostadsbyggande. För infrastruktur som vägar och broar används så
kallad anläggningscement som produceras vid Cementas andra två
fabriker på Gotland och Öland.

Ett positivt bidrag till staden
Med en stadsnära cementfabrik som går för högtryck är det
viktigt att kunna ge något tillbaka.
– Vi på Cementa månar om Skövde, och inte minst den unga
befolkningen. Därför är vi bland annat med och bidrar i utbyggnaden av Skogsmulleriket på Billingen, som ska bli ett roligt
och lärorikt besöksmål för barnfamiljer i Skövde.
När Cementa efterhand utvidgar kalkstenstäkten så görs det
på ett ansvarsfullt sätt med största möjliga hänsyn till både
natur, djur och människor. Experter på alla områden har anlitats
för varje steg i planeringen. Öppenhet är ett ledord.
– Vi uppmuntrar alltid till dialog med våra närboende. Och
passa gärna på att besöka oss vid de tillfällen då vi öppnar upp
verksamheten för allmänheten, uppmanar Matilda Hoffstedt.

Betongen en nyckel i stadsutvecklingen
Cementa levererar cement till en rad aktuella projekt i Skövde. I ombyggnationen av Skaraborgs sjukhus har betongen en given roll. I
kvarteret Ekedal byggs ett antal prisvärda hyreslägenheter för ungdomar. Området Trädgårdsstaden utökas med nya etapper, för att skapa
fler bostäder åt Skövdes växande befolkning. Dessutom levereras
mycket cement till lantbrukssektorn med sina gris- och hönsfarmar.
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Detta är en
visualisering över
byggherrarnas
tänkta projekt
framtagen av
Studio Däversjö.

Billingskolan som stod färdig 2014 byggs nu ut ytterligare.

Här byggs Skövdes nyaste skolor
Kommunen gör stora satsningar
på nya och utbyggda skolor.
Billingskolan, som invigdes 2014,
har satsat mycket på elevernas
lärande. Från och med årskurs tre
har alla elever en egen iPad till
exempel. Här finns förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och
fritidshem. Nu byggs skolan ut
ytterligare.
Skolan ligger vackert belägen på
Billingesluttningen och har ritats av
White arkitekter, som själva beskriver byggnaden som ”ett utmärkt exempel på hur framtidens skola kan
utformas – med lekfull öppenhet, annorlunda lokaler, hög miljöklassning
och i samspel med sin omvärld”.
Trots att Billingskolan bara har ett par
år på nacken så måste den byggas ut.
– Vi har ett jättestort tryck på att kunna ta emot alla elever, säger kommu-

Attraktivt läge
för Ekedal norra

vid Boulognersjön och nära centrum
Utsikt mot Boulognerskogen och
östra delen av Boulognersjön,
och samtidigt nära centrum – det
planerade bostadsområdet
Ekedal norra på Östermalm får
ett attraktivt läge i staden.

V

i har länge sneglat på området
och det finns med i översiktsplanen sedan 2005, säger planarkitekt Ingemar Frid vid Skövde kommun. På det här sättet bygger vi ihop
staden så att Östermalm bättre hänger
samman med Boulognerskogen och
centrum.
Ekedal norra ingår i ett större utvecklingsområde på Östermalm på
båda sidor om Ekedals äldreboende
och den nya förskolan. Det ska omfatta
tre kvarter med cirka 180 bostäder i
storlekarna ett till fyra rum, med tonvikt på två-, tre- och fyrarummare.
De L-formade husen föreslås bli
mellan fem och tio våningar höga
med förskjutna placeringar. Gårdarna
öppnar sig mot Boulognersjön och
parken för att ge ljus, rymd och utsikt. All boendeparkering förläggs till
underjordiska garage.
– Variationen i höjder och förskjutningen av bebyggelse bottnar i hänsyn till omgivningen, parken, trafi-

ken och trafikbuller, säger Ingemar
Frid. När man bygger så här centralt
vill man ha en hög exploateringsnivå, det vill säga utnyttja ytan på ett
effektivt sätt.
Kommunen äger marken, exploatörer är Riksbyggen, Peab och Skeppsviken. Ekedal norra kommer uteslutande att innehålla bostadsrätter, till
skillnad från södra delen av området
med hyresrätter, bland annat i
Skövdebostäders regi. Där är 150 av
den detaljplanens ca 200 bostäder
färdigställda, med många mindre lägenheter som passar yngre hyresgäster. Allt har blivit uthyrt.
– Vi ser ett stort behov av att få
blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer, både hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter, säger Sara
Johansson som är mark- och exploateringsingenjör och projektledare för
Ekedal norra. På Östermalm är det i
dag ett stort underskott på bostadsrätter, därför kommer denna nya bebyggelse att hjälpa till att skapa en
bättre balans i området.
Från februari till mars var detaljplanen för Ekedal norra ute på samråd.
Nu ska inkomna synpunkter bemötas
och eventuella justeringar göras innan planen ställs ut för granskning då
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nens fastighetschef Ingemar Linusson.
De tillbyggda lokalerna kommer att
innehålla sex klassrum, hemkunskapssal, uppehållsrum och bibliotek.
Dessutom kompletteras utomhusmiljön med bland annat en sagoträdgård.
Allt ska stå klart under våren 2018.

I Skövde har COWI 40 anställda som är involverade i ett antal av
kommunens projekt.

Efter sommarlovet öppnar Trädgårdsstadens skola med förskoleklass samt
årskurs ett och två. De högre årskurserna blir aktuella efter hand som
Trädgårdsstaden byggs ut och elevunderlaget därmed blir tillräckligt.
Inom området finns redan en förskola och ytterligare två ska byggas i de
kommande etapperna.
Den gamla typen av gymnastiksalar
är numera inte tillräcklig för att klara
elevernas olika behov av gymnastik och
idrott. Därför byggs idrottshallar i anslutning till skolorna. I Skövde blir det
tre nya hallar under fyra år – vid
Trädgårdsstadens skola, Kavelbrogymnasiet och Lundenskolan.

VIKTIG AKTÖR
I KOMMUNENS
UTVECKLING
COWI ÄR ETT världsledande
teknikkonsultföretag med
6 200 anställda som arbetar
med bland annat samhällsplanering, industri, energi
och byggande. Moderbolaget ligger i Danmark
och kontoren är spridda
över hela världen. I Skövde
finns ett av de större av
företagets 15 Sverigekontor
och är en viktig aktör i kommunens utveckling.

Äldreboendet Ekedal
byggs ut för 180 miljoner
Antalet personer som är över 80 år kommer att öka dramatiskt fram till
2030. Det är 40-talsgenerationen som står för den största ökningen.
Äldreboendet Ekedal i Skövde kommer därför att växa betydligt de närmaste åren. I juni sätts spaden i backen för en utbyggnad med 40 nya
vårdplatser.
Äldreboendet Ekedal ligger naturskönt vid Boulognerparken och nära till Skövdes stadskärna. Boendet har i dagsläget fem våningar med
tio lägenheter på varje våningsplan. 20 lägenheter för äldreboende och
20 för boende med demenssjukdom. Dessutom finns lägenheter för
korttidsboende. Utanför har man anlagt en sinnenas trädgård, och de
boende har tillgång till spa med avkopplande bad.
Nu finns bygglov klart för att bygga ut Ekedal. Det innebär att man
river den skolbyggnad som ligger intill äldreboendet. Det kommer att
bli två huskroppar som går i vinkel från de befintliga byggnaderna.

OWI Skövde på Skaraborgsgatan har 40 anställda. Verksamheten har flera avdelningar,
som byggteknik, elteknik, utbildning och stadsutveckling. Miljötänkande och hållbarhet är nyckelbegrepp i den helhetssyn –
"360-graderslösningar" – som
präglar verksamheten. Projekten
innefattar nära samarbete med
kommuner, industrin, entreprenörer och Trafikverket.
– Här i Skövde arbetar vi just
nu med bland annat Skaraborgs
Sjukhus och viktiga trafiklösningar som Nolhagarondellen
och anslutande vägar, säger
Anders Lokrantz, gruppchef och
stadsutvecklare på COWI. I arbetet med sjukhuset är vi huvudkonstruktörer för nya byggna-

C

Ett nytt gruppboende varje år
Flera byggföretag är involverade i bostadsområdet som ska omfatta tre kvarter med
cirka 180 bostäder.

Länsstyrelsen, kommunala sektorer,
allmänheten med flera återigen får
möjlighet att tycka till om förslaget.
Projektet har stöd i både översiktsplanen och fördjupningen för denna i
centrum, vilket betyder att området
sedan tidigare föreslås bebyggas med
bostäder. Det är enbart beslutet om
den slutgiltiga utformningen som

alltså återstår.
Byggstart är planerad till i början
av år 2020, och två år senare väntas
Ekedal norra stå klart.
– Det är för tidigt att säga något om
priserna på bostadsrätterna, säger
Ingemar Frid. Men intresset verkar
stort och det har redan kommit flera
förfrågningar till exploatörerna.

Skövdes befolkning ökar och därmed även behovet av LSS-gruppbostäder,
vilket innebär en bostad som är anpassad för personer med psykiska eller
fysiska funktionsnedsättningar.
I Skövde byggs ungefär en ny gruppbostad om året för att möta behovet.
Det betyder en byggnad med cirka fem lägenheter och personalutrymmen. I
kommunen finns ett tjugotal gruppboenden i såväl friliggande hus som i hyreshus.
2016 var det invigning av en gruppbostad på Skyttedealsvägen som ligger
på Billingesluttningen, där de boende är mellan 20 och 25 år, och med en
personalstyrka på åtta personer. Lägenheterna har uteplats, cyklar och del i
leasingbil, som körs av personalen och används för exempelvis utflykter. Det
senast byggda gruppboendet ligger i Trädgårdsstaden.

der, gör markprojekteringen och
ger rådgivning i elfrågor.
I det omfattande Billingeprojektet står COWI för flera miljöutredningar i området. Tack
vare företagets storlek finns intern tillgång till all nödvändig
expertis, vare sig det gäller geologer, ingenjörer, miljövetare eller landskapsarkitekter.
Det växande Skövdekontorets
verksamhet begränsas inte till
närområdet, utan sträcker sig
längre än så, med flera uppmärksammade projekt. Ett är
Karlatornet i Göteborg som ska
bli 245 meter och därmed högst i
Norden. Här arbetar Skövdepersonal med eltekniska lösningar. De senaste åren har det
byggts stora datorhallar i norra
Sverige där det även har använts
elteknisk kompetens från Skövdekontoret. Ett annat exempel är
Göta kanals upprustning där
COWI Skövde är med på el- och
infrateknik.
– Vi arbetar också med utbildning inom bland annat elsäkerhet, såväl hos kommunen som
hos större industrier, säger
Anders Lokrantz. Vi är lokalt engagerade och delaktiga i Skövdes
utveckling och har styrkan av en
global organisation i ryggen.

www.cowi.se
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MED NYA OCH BREDA
ENERGILÖSNINGAR
SKA SKÖVDE VÄXA PÅ ETT HÅLLBART SÄTT
Foton: Thomas Harrysson

Kraftvärmeverket Block 4 invigdes 2017 och eldas med rester från skogsindustrin. Det gör
att fjärrvärmesystemet i Skövde är helt förnyelsebart och klimatsmart.

”Fjärrvärme från Skövde
Värmeverk ett självklart val”
Redan 1899 startade Carl Furhoff
en verksamhet i Skövde med tillverkning av bland annat kaffepannor, kittlar och skopor av
koppar. Allt sedan dess har företaget varit familjeägt och i dag
driver Björn Furhoff företaget
Furhoffs Rostfria vidare med
rostfritt stål som huvudmaterial.
ag är fjärde generationen i företaget. Vi tillverkar bland annat
utrustningar för livsmedelsindustri, VVS-produkter och har legotillverkning av konstruktioner i rostfritt.
Dessutom tillverkar vi diskbänkar och
allt levereras till grossister, främst i
Norden, för vidare befordran över hela världen.
– Vi tillverkar också många avancerade konstruktioner. Till exempel har
vi gjort radarantenner för mätning av
oljenivån i supertankers.
De senaste tio åren har Furhoffs
gått från 70 anställda till i dag 130 personer och företaget fortsätter att växa.
– Det känns som om vi har lyft horisonten från Skaraborg till den globala
marknaden, vilket jag hoppas kan vara inspirerande för andra företag i länet.

J
Vid årsskiftet blir Skövde Värmeverk och SkövdeNät ett bolag - Skövde Energi AB. Fördelarna är många, man blir bland annat en starkare aktör på energimarknaden, och kan erbjuda
sina kunder fler produkter.

Skövde Värmeverk går vid årsskiftet ihop med SkövdeNät och
bildar Skövde Energi AB.
Med det nya bolaget får man mer
konkurrenskraft och bredd, samtidigt som det blir enklare för
kunderna med en helhetsleverantör av energi.
kövde Värmeverk har hittills haft
produktion av fjärrvärme som
huvuduppgift, medan SkövdeNät
driver elnätsverksamheten i kommunen. Formellt går den nya koncernen Skövde Energi AB igång
vid årsskiftet, och nu pågår
arbetet med att ”gifta ihop”
de båda bolagen.
– Vi befinner oss i en gigantisk omställning på energimarknaden, och i den
processen handlar det om att
övergå till mer förnybara energisystem, säger Värmeverkets vd Sammy
Tanhua, som även
blir det nya bolagets vd. Dessutom börjar vi
producera energi på ett an-

S

nat sätt än tidigare, där även våra kunder kan vara producenter genom sol
och vindkraft. Hela marknaden byter
kostym och vi behöver anpassa oss,
och det kan vi göra lättare genom den
här sammanslagningen.
Anders Rindefors, VD på SkövdeNät,
håller med:
– Vi behöver anpassa oss och bredda
vårt utbud för att kunna möta de ökade
samhällskraven och inte minst att vara
mer lyhörda för våra kunders behov.
Genom bildandet av ett energibolag har vi
möjlighet att hantera alla energifrågor under ett och samma tak. För våra kunder
ska det vara det naturliga valet att
vända sig till oss i energifrågor.
Sammy Tanhua pekar på
det faktum att allt fler kunder
vill köpa helhetslösningar,
och här kan det nya energibolaget erbjuda en bredare
portfölj.
– Med en enda aktör
blir det mycket enklare för kunderna att ta kontakt, vilka energifrågor

det än gäller. Bara detta att få fakturan
från ett ställe är en klar kundfördel.
Vidare kommer vi att kunna erbjuda
fler produkter, som exempelvis elbilsladdning, solceller, vindkraft och
inte minst rådgivning i energifrågor.
– Att utveckla ett hållbart samhälle
kräver samverkan från alla som bor
och verkar i en kommun. Invånare,
kommunen, näringsliv, föreningar och
organisationer. Alla måste gå i samma
riktning. Här är vi i Skövde Energi beredda att ta på oss rollen som en slags
motor och, i samverkan med övriga
parter, ta ansvar för att Skövde utvecklas och växer hållbart. En fördel för oss
i det arbetet är att kommunen är ägare.
Vi jobbar inte främst för att vinstmaximera utan snarare för att skapa maximal samhällsnytta.
Våra kunder ska känna att vi verkar
för att Skövde ska utvecklas positivt
som en attraktiv stad och kommun, säger Sammy Tanhua.
Vad kan de större industrikunderna i
Skövde ha för nytta av ett nytt heltäckande energibolag?

– Både större och mindre företag vill

Sammy Tanhua är Skövde Värmeverks vd,
och blir även vd för det nya energibolaget.

fokusera på sin kärnverksamhet. Här
kan vi gå in och hjälpa kunderna till exempel genom att ta över driften av deras fastigheter på ett hållbart sätt, och
se till att energiförbrukningen blir optimalt anpassad efter kundens behov,
säger Sammy Tanhua.
Fjärrvärme är också en betydande
del av verksamheten?

– Ja, här har vi ganska nyligen invigt
kraftvärmeverket Block 4, som är en
viktig pusselbit i det hållbara samhället. Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket gör att fjärrvärmesystemet i
Skövde är helt förnyelsebart och klimatsmart.

BLOCK 4 – STORT STEG MOT DET HÅLLBARA SAMHÄLLET
Block 4 är namnet på Skövde Värmeverks storsatsning på fjärrvärmeproduktion fri från
fossila bränslen. Kraftvärmeverket invigdes 2017 och eldas med flis och rester från
skogsindustrin. Satsningen, som kostat över 375 miljoner kronor, innebär minskad klimatpåverkan med 50 000 ton koldioxid, enligt Skövde Värmeverk.
Det nya kraftvärmeverket producerar 144 000 MWh värme årligen, motsvarande uppvärmning av 18 000 fjärrvärmeuppvärmda lägenheter, samt 45 000 MWh el, motsvarande 2 500 eluppvärmda villor.

När det gäller uppvärmning av den
13 000 m2 stora anläggningen har
Furhoffs valt fjärrvärme från Skövde
Värmeverk.
– För oss är såväl miljöaspekten
som lokalproducerat oerhört viktiga
faktorer. Därför var fjärrvärme från
Skövde Värmeverk ett självklart val
och när det gäller el använder vi grön
el från Billinge Energi, fortsätter Björn
Furhoff.
– Det fanns egentligen inte någon
anledning för oss att ens fundera över
någon annan energilösning. Skövde
Värmeverk är ett stabilt och pålitligt
kommunalt bolag som erbjuder kostnadseffektiv, trygg, klimatsmart och
driftsäker värme. Sedan vi började använda fjärrvärme har vi inte haft ett
enda driftstopp. Att värmeväxlaren
dessutom inte tar upp mer plats än ett
kylskåp blev ännu en fördel. Det gav
oss möjlighet att bygga om vårt gamla
pannrum till ett ventilationsrum.
– Utöver alla dessa fördelar ser vi
det också som mycket viktigt att stötta
samhällsutvecklingen och lokala miljösatsningar. Genom vårt avtal med
Skövde Värmeverk känner vi oss trygga även på den punkten, avslutar
Björn Furhoff.

Hur ser du på olika energilösningar
som kommer?

– Vätgas är en intressant framtida
lösning, liksom energilagring – något
som vi i hela branschen jobbar med
just nu. Vissa perioder på dygnet, och
under året, kommer vi att ha energiöverskott framför allt från väderberoende energikällor som sol och vind.
Hur kan vi lagra överskottet på ett effektivt sätt? Det är intressanta frågor
där lösningarna ligger i en nära framtid och där Skövde Energi AB ska vara
en offensiv aktör.

varmeverk.skovde.se

Björn Furhoff driver företaget Furhoffs Rostfria, som bland annat tillverkar utrustningar för
livsmedelsindustrin och konstruktioner i rostfritt. När det gäller uppvärmningen av den
13 000 kvadratmeter stora anläggningen har man valt fjärrvärme från Skövde Värmeverk.
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Text: Eva Annell
Foto: Rosie Alm

Nytänk och samlad visionsbild

Norra Ryd öppnar för lager och logistik

lyfter Ryd
Skövde kommun satsar stort på
att utveckla Ryd. Först förbättras
gemensamma ytor som torg, lekplatser och gångstråk. Senare blir
det fler bostäder och bättre kommunikationer till området.

Vårt mål är att Ryd ska uppfattas
som en attraktiv plats att leva, bo
och verka i.”

A

tt utveckla Ryd är ett kontinuerligt arbete och inget tidsbegränsat projekt. Det säger
Karin Holm som är områdesutvecklare för Ryd på Skövde kommun.
− Vårt mål är att de som bor i
Skövderegionen uppfattar Ryd som
en attraktiv plats att leva, bo och verka i. Vi arbetar till exempel för att öka
tryggheten, utveckla samhällsservicen och för att fler ska pendla till Ryd
för arbete och studier, säger Karin
Holm.
För att uppnå målen genomför
kommunen en mängd olika satsningar, ofta och gärna i samverkan med
lokala aktörer som föreningar, bostadsbolag, polisen, näringslivet och
andra offentliga aktörer.
− Vi har till exempel en kampanj i
Södra Ryd för att förändra attityder
till nedskräpning och att ta gemensamt ansvar för att hålla prydligt.
Andra insatser handlar om att nå ut
med information om hälsosamma
mellanmål, eftersom barnen i Södra
Ryd har sämre tandhälsa än genomsnittet, säger Karin Holm.
Som en del i utvecklingsarbetet ses
också den fysiska miljön över. Snart
presenteras ett planprogram för
Södra Ryd som blir kommunens samlade visionsbild för stadsdelen.
Under arbetet med programmet
har kommunen lyssnat noga på dem
som bor och verkar där. Till exempel
har människor i olika åldrar, av olika
kön och från olika delar av Ryd bidragit med synpunkter när det gäller torget i Södra Ryds Centrum.
− Torget byggs nu om och får mer
växtlighet, fler sittplatser, en del lekutrustning och spelbord för brädspel.
Det var sådant som fokusgruppen efterfrågade, säger Karin Holm.
För att öka tryggheten i centrum
behövs också fler människor i omlopp. I dag är Södra Ryd uppdelat i
olika enklaver, och de som bor i den
norra och östra delen av stadsdelen
rör sig sällan genom centrum.
− Ett sätt att öka rörligheten inom
området är att bygga gång- och cykelbanor i ett bra och sammanhållet
nät. Vi ser även över bil- och kollektivtrafiken för att få till ett bättre flöde genom centrum, säger Linda
Kjerfve som är fysisk planerare på
kommunen och projektledare för
planprogrammet.
Planprogrammet berör också lekplatser och andra platser för aktivite-
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Planeringen för att utvidga Norra
Ryds verksamhetsområde har pågått i
flera år. En viktig pusselbit har varit
att få trafiken till och från området att
flyta, och till sommaren är den nya
trafikplatsen på riksväg 26 färdig.
− Det blir lätt och smidigt att ta sig
in och ut ur området från riksväg 26
och det är bara fem minuter till centrala Skövde. Norra Ryd ligger strategiskt bra till och det nya området har
alla förutsättningar att bli så bra som
vi planerat, säger Christian Johansson.

Kommunen ställer nu i ordning gator, belysning, vatten, avlopp samt
drar fram el och fiber. Själva lokalerna får företagen bygga själva.

Kommunen tror att satsningen på
sikt leder till fler arbetstillfällen.
− Det råder inget tvivel om att en sådan här satsning kommer att skapa
jobb. Dels kan vi få hit nya verksamheter, och dels kan befintliga företag expandera, säger Christian Johansson.
Om några år kommer verksamhetsområdet i Norra Ryd att växa ytterligare, i projektets etapp 2 och 3. I
etapp 2 växer området söderut, med
ungefär lika stor yta som nu. I etapp 3
skapas ny verksamhetsmark på den
västra sidan av riksväg 26. Vilken inriktning verksamheterna i etapp 2
och 3 ska ha är inte bestämt.
– När kommunen framöver bearbetar detaljplanen för dessa områden så tar vi hänsyn till de behov som
finns då, säger Mario Figueredo.

et är stor efterfrågan när kommunen säljer verksamhetsmark i Norra Ryd. Området
ska utvidgas i tre etapper, och i etapp
1 säljs drygt 170 000 kvadratmeter
mark. Både lokala, nationella och internationella företag har visat intresse och just nu förs diskussioner med
flera aktörer. Stora delar av marken
är redan reserverad, eller kommer
snart att bli det.
− Det är roligt att efterfrågan är så
stor. Det tyder på att Skövde växer, vilket känns väldigt intressant för framtiden, säger Mario Figueredo. Han är
mark- och exploateringsingenjör på
kommunen och ansvarig för försäljningen tillsammans med Christian
Johansson, näringslivsutvecklare på
kommunens näringslivsenhet.

Foto: iStockphoto

Snart blir företagen fler i Norra
Ryds verksamhetsområde.
Marken som kommunen förbereder är ute till försäljning och intresset är stort. Redan till hösten
kan de första företagen börja
bygga sina nya lokaler.

Det finns ett stort behov av områden för verksamheter i Skövde. Därför byggs ett nytt
verksamhetsområde i Norra Ryd.

− De som reserverar mark får lämna
in en ritning där vi ser vad de planerar
att bygga. Stämmer deras planer överens med detaljplanen så får de köpa
marken, säger Mario Figueredo.
Norra Ryds verksamhetsområde är
framför allt till för verksamheter inom lager, logistik och service, men

även för tillverkning som inte påverkar omgivningen i nämnvärd utsträckning.
− Vi kommer alltså inte att se några
stora fabriker i etapp 1, men eventuellt blir det en bensinstation vid infarten till området. Det tillåter detaljplanen, säger Mario Figueredo.

HSB ÄR MED OCH
UTVECKLAR SKÖVDE GENOM

DET GODA
BOENDET

Karin Holm är områdesutvecklare för Ryd på Skövde kommun, och Linda Kjerfve är projektledare för planprogrammet. Tillsammans
arbetar de för att bland annat öka tryggheten och utveckla samhällsservicen i Södra Ryd.

ter. I vissa delar av Södra Ryd är
många familjer trångbodda och gemensamma ytor utomhus slits fort.
− Det är jättebra att barn leker utomhus och vi vill förstås uppmuntra
det. Därför föreslår planprogrammet
att vi rustar upp lekplatser och skapar ett aktivitetsstråk genom Södra
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Ryd. Det ska finnas något för alla åldrar, så att människor kan aktivera sig
utomhus, träffas spontant och känna
sig inkluderade. Redan i dag finns en
konstgräsplan och en populär stadsodling som växer för varje år. Sådant
vill vi värna om och utveckla, säger
Linda Kjerfve.

När det befintliga Södra Ryd har
förädlats och förstärkts påbörjas nästa etapp. Planen är att utvidga Södra
Ryd norrut och bygga nya bostäder
där området i dag slutar. Vilken sorts
bostäder som ska byggas är inte klart,
men troligen blir det en kombination
av en- och flerfamiljshus.

– Skövde är en stad på frammarsch
och vi på HSB kommer att vara med i
stadens fortsatta utveckling. För oss
är det viktigt att det skapas attraktiva
boenden där det finns trygghet och
omtanke, säger Torbjörn Friberg,
som är vd för HSB Nordvästra Götaland
På Norrmalm projekterar HSB för
att bygga cirka 75 lägenheter i ett
område som kommer att bli attraktivt och ha närhet till det mesta i
Skövde. I planarbetet finns även en
förskola inritad som kommer att
ligga i anslutning till bostäderna.
– Om du bosparar i HSB har du förtur både till hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter, så ett bosparande kan vara en bra present till
barn och ungdomar, säger Torbjörn
Friberg.

HSB Nordvästra Götaland har ett
helhetskoncept som innebär trygghet för alla som väljer ett boende i
HSB. Torbjörn Friberg förklarar:
– I Skövde har vi samlat allt som
behövs för en fastighetsägare när
det gäller att sköta om sitt fastighetsbestånd – ett komplett koncept
med ekonomisk och administrativ
förvaltning, fastighetsservice, entreprenad och tekniska konsulter.
Resurserna finns i första hand för
HSB, men är även tillgängliga för
andra fastighetsägare.
HSB:s lokalkontor hittar man på
Skolgatan centralt i Skövde, och de
tekniska resurserna är samlade på
Gustav Adolfs gata, inte långt från
Elins Esplanad.
– Det är inte för inte som vi på
HSB valt att satsa på Skövde, säger

Linda Jasniskij Molin är marknads- och kommunikationsansvarig för HSB Nordvästra
Götaland. Här tillsammans med vd Torbjörn Friberg vid stadsdelen Mossagården på
Norrmalm. Området är nu ett utpräglat industri- och verksamhetsområde. Men det
kommer delvis att omvandlas till ett bostadsområde med cirka 250 lägenheter, där
HSB är en av de större aktörerna.

Torbjörn Friberg. Här har vi redan
en hel del hyreslägenheter och
många fina HSB-bostadsrättsföreningar. I Skövde bygger vi för att få
fram de bästa förutsättningarna för
de boende i dag och i framtiden. Vi
strävar alltid efter att skapa det goda
boendet.
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Innovationsföretagen
är Skövdes framtida spets
D

Nya företag
tillkommer
och de som
finns behöver
expandera”

En helt ny stadsdel
ska växa fram i Mariesjö
I närheten av centrala Skövde
ligger stadsdelen Mariesjö som
består av mindre villor, Gothia
Science Park, bilhandlare och
andra verksamheter. Här arbetar kommunen med en vision
för en helt ny stadsdel, vilket
betyder att hela den nuvarande
karaktären av industriområde
på sikt kommer att omvandlas
till en stadsdel av mer blandad
karaktär, med bostäder, kontor,
service och handel.

S

Bild: PE Arkitektur/Kreativa Hus

Ett fotomontage över Pergolans framtida läge i Mariesjö.

detta skrivs visats närmare nio miljoner gånger på Youtube.
Näringslivschef Ramona Nilsson
understryker att grundreceptet för
kompetens- och kunskapsutvecklingen är långtgående samverkan mellan
högskolan, företagen och samhället.
– Från högskolan rekryteras kompetent arbetskraft inom bland annat
informationsteknologi, säger hon.
Hela 80 procent av de cirka 1000 personer som arbetar och samverkar i
vetenskapsparken har sin bakgrund i
högskolan.
ASSAR
Industrial
Innovation
Arena är ett nytt utvecklingscentrum
och en förlängning av GSP, beläget i
den första av Volvos tillverkningshallar, den så kallade U- hallen. Fokus
ligger på produktion och teknik för
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industriell utveckling.
Här kan företag samarbeta med varandra och
med forskare i en utvecklingsmiljö inriktad på teknik
och utbildning inom virtual
engineering.
I anslutning till Assar finns
Balthazar Science Center,
en pedagogisk verksamhet som ska
väcka intresse för
teknik och vetenskap på ett
ie Alm

Ett exempel är Coffee Stain Studios
som startades av studenter från
Högskolan i Skövde. De har skapat
flera kända spel för olika plattformar,
ett av de mest spridda är "Goat
Simulator" där man kan "uppleva det
allra senaste inom getsimulering".
Spelaren har rollen som destruktiv
get, och trailern till det enligt studion
"fullkomligt idiotiska" spelet har när

Skövde håller på att
bli dataspelsbranschens
Mecka. Alltfler unga
teknikföretag söker
sig hit.

Näringslivschef
Ramona Nilsson.

Foto: R
os

e är vår framtida spets, säger
Ramona Nilsson, näringslivschef i Skövde kommun. Högskolan är en naturlig kraft för tillväxt
och nya idéer som också samspelar
med det befintliga näringslivet. Vetenskapsparken är en dynamisk och intressant miljö, företagen samarbetar
och har nytta av varandra. Nya företag tillkommer och de som finns behöver expandera, så det gäller att
skapa de rätta förutsättningarna.
Det är stor efterfrågan på lokaler,
och det finns många ytor i Skövde
som kan utvecklas. Närmast på tur
står Mariesjö, där det i dag finns villabebyggelse och en del industri. Här
planeras för nya bostäder – en förutsättning för tillväxten – och lokaler
för fler innovationsföretag.
Karolina Sahlström är vd för kommunägda Kreativa Hus Skövde som
äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i GSP.
– Med det kommande planprogrammet blir Mariesjö en helt ny
stadsdel, säger hon. Vår roll är att
fortsätta att expandera och utvecklas.
Vi vill att det ska vara en mix av äldre
och nybyggt så att Mariesjö får en levande stadsbild. Området ligger centralt och har stor potential.
Kreativa Hus Skövde har i dag ett
fastighetsbestånd som omfattar cirka
11 000 kvadratmeter, en yta som kommer att expandera dramatiskt nästa år
när det sju våningar höga kontorshuset Pergolan står klart. Det är en
nyckelfaktor för GSP:s fortsatta utveckling.
I GSP finns nu cirka 80 företag inom främst IT och teknik, med spetsområden som fintech, virtual engineering – alltså simuleringar och virtuella modeller – och inte minst dataspel, ett område där Skövde intar en
särställning. En fjärdedel av företagen i GSP arbetar inom den sektorn,
en ung, fantasieggande och växande
industri med enorm potential i en
värld som tycks omättlig på digital
underhållning.

Unnar Kristmannsson är planchef på Skövde kommun. På sektor samhällsbyggnad arbetar man med området Mariesjö som
kan bli en av de stora bostadssatsningarna framöver. Här finns Högskolan och Gothia Sience Park, som är viktiga faktorer för
områdets utveckling.

lekfullt sätt.
– Här läggs
grunden för att
kompetensförsörja den viktiga industri- och tekniksektorn. Det spännande mötet mellan
de unga och den
verkliga
forskningen som miljön erbjuder i de
gemensamma lokalerna, ger goda
förutsättningar
för skapandet av
lust till teknik som
en framtida sysselsättning, säger Ramona
Nilsson.

kövde kommun har påbörjat
ett programarbete för att
identifiera områdets förutsättningar och den första kontakten
med alla som är verksamma inom
området har inletts. I den västra delen av Mariesjö ligger Portalen som
tillhör Högskolan i Skövde och Gothia
Science Park (GSP). Angränsande
stadsdelar är Östermalm, Trängen
och Hasslum. Inom programområdet finns bland annat Beijer,
Bilprovningen och Nobinas bussterminal.
– Inom programområdet bedömer vi att det kan rymmas uppemot
400–500 bostäder, beroende på par-

keringslösning, andel kontor och
service, säger Unnar Kristmannsson, som är planchef på Skövde
kommun. Vi ser stora möjligheter i
att utveckla området och stärka
kopplingen till högskolan och GSP,
samt att ge dessa verksamheter
möjlighet att få växa.
GSP tillsammans med högskolan är
en viktig faktor för områdets utveckling.
– Vi tänker att de verksamheter
som GSP står för ska attrahera per-

soner som även vill bo i närheten.
På så vis kommer Mariesjö att fungera som en bas för innovationsindustrin i Skövde.
Visionen för Mariesjö är ett område med stadsmässig gestaltning
och en tydlig kvartersstruktur.
– Stadsdelen ligger mycket centralt, med bara femhundra meter
till Resecentrum. Därmed kan området bli en naturlig förlängning av
centrum och vara en levande stadsdel med liv och rörelse under hela
dygnet, säger Unnar Kristmannsson.
Men mycket arbete återstår innan man kan sätta spaden i marken,
inte minst diskussioner med alla
fastighetsägare, samt med de verksamheter som inte kan vara kvar
när området ska omvandlas.

Foto: Skövde kommun

Bild: Mårten Bergqvist/Next Skövde

Skövde är sedan länge en knutpunkt i Västra Götalandsregionen,
och tillsammans med Högskolan
i Skövde är centralt belägna
Gothia Science Park, GSP, ett
nav i stadens satsning på
innovationsföretag.

Vi är med och skapar
framtidens Skövde
PE Arkitektur har stark lokal förankring i Skövde. Vi är stolta över att
vara en del av stadens utveckling med uppdrag som kvarteret Hermod,
Gothia Science Park, Frostaliden och Volvo GTO.

Vi skapar för livet | pe.se
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Mariesjö har i dag blandad bebyggelse med villor som samsas med ett antal
industrier och verksamhetslokaler. Hela programområdet kan ge plats för cirka
500 bostäder, handel och kontor.
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Mossagården på Norrmalm blir Lorentzons
största bostadsprojekt någonsin. Här planerar
man cirka 100 lägenheter, samt ett hus på 16
våningar som blir högsta bostadsbyggnationen i Skaraborg.
Nedre bilderna: Planerade bostäder i kvarteret
Soldaten vid Regionens hus och Högskolan.
De första spadtagen för kvarteret Linnean i
Skövde har tagits, och byggnationen av 48 st
nyproducerade lägenheter är igång.

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

FÖRTÄTA OCH BYGG

EN TILLVÄXTMOTOR
SOM VILL VÄXA

FLER BOSTÄDER CENTRALT
I ATTRAKTIVA MILJÖER
FASTIGHETSBOLAGET
Lorentzon sticker gärna ut
hakan och pekar på var i centrala Skövde som det går att
förtäta och bygga bostäder.
Fler bostäder i centrum gör
att det blir liv och rörelse och
att Skövde växer som attraktiv centralort.
astighetsbolaget Lorentzon har
sitt kontor på Vipans gränd i
Skövde. Tidigare var kvarteret Vipan
ett bortglömt industriområde. Men
under Lorentzons ägande från 2008
har platsen genomgått en förvandling och är numera ett uppskattat
handelsområde med bland annat
COOP och Postnord som hyresgäster.
– Vi har en hel del idéer här, säger
Fredrik Johansson, som är fastighetsförvaltare. Det finns stora ytor
att bygga på och platsen är attraktiv
genom sitt centrala läge.
Övervägande delen av Lorentzons
fastighetsbestånd är av kommersiellt karaktär, men på senare tid är
nya projekt fokuserade på bostäder.
– Nästan allt vi bygger nu är bostäder. Många vill flytta till Skövde
och vi är gärna med i det samhällsbygge som pågår, säger Fredrik
Johansson. Just nu har vi tre centrala bostadsprojekt på gång som ligger
ett par minuter från torget. Det första som blir klart till hösten är i
kvarteret Rönnen, vid Storgatan,
där vi bygger 28 lite exklusivare lägenheter med inflyttning till hösten. I Kvarteret Linnean vid
Bolognerskogen blir det punkthus

F

med 48 lägenheter. Det tredje projektet ligger lite längre fram i tiden.
Det heter Soldaten och ligger vid
Regionens hus och Högskolan.
Fredrik Johansson understryker
att förtätning är viktig, att det inte
bara byggs i utkanten av Skövde.
– Det finns många ”mellanrum” i
stan som aldrig har varit bebyggda
och skulle kunna användas bättre.
Fler bostäder centralt drar även
mycket annat med sig, stadskärnan
blir mer levande och attraktiv och
Skövde växer som centralort. Det
här är viktigt att uppmärksamma för
såväl invånare som beslutsfattare.
Fredrik Johansson tar som exempel den fördjupade översiktsplanen
för centrum som kommunen
tog fram för några år sedan.
Där bedömde man att det kun-

de byggas cirka tusen lägenheter
centralt genom förtätning.
– Men det är definitivt i underkant. I vårt remissvar pekade vi på
att det går att förtäta mycket mer.
Ungefär tre tusen lägenheter är en
realistisk siffra. Det finns dessutom
en hel del industrier och verksamheter som ligger centralt och skulle
kunna flyttas till förmån för en ny
blandstad. Mariesjö är ett sådant exempel. Och nu kommer äntligen
detta område att börja omvandlas till
bostäder, kontor och handel. Bara
här kan man få in sex tusen lägenheter, skola, kontor, verksamheter och
handel i en nygammal stadsdel.
Förutom de tidigare beskrivna bostadsprojekten som Lorentzon planerar och bygger, finns ytterligare ett område som är aktuellt på sikt.
– Det är Mossagården på
Norrmalm. Här planerar
vi cirka 100 lägenheter, vilket blir vårt
största
bostadsprojekt någonsin,

FAKTA:
Arne Lorentzon äger,
förvaltar och förädlar
fastigheter genom bolagen Arne Lorentzon
AB, och Kalkstenen
Fastighets AB samt
ytterligare ett antal
bolag. Arne
Lorentzon startade
sitt första bolag 1968
och sedan dess har
verksamheten befunnit sig i expansion
och utveckling.

Fredrik Johansson
är fastighetsförvaltare. Han menar att
det finns många
ställen i Skövde där
det går att förtäta
och bygga bostäder.
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säger Fredrik Johansson. Vi planerar
för ett hus på sexton våningar, men
när exakt vi sätter spaden i marken
är ännu inte bestämt eftersom arbetet med detaljplan över området
fortfarande pågår.
Mossagården är i dagsläget ett
handelsområde med industrier och
olika verksamheter. Planen är att
bygga cirka 250 bostäder totalt.
Förutom Lorentzon kommer även
Skövdebostäder och HSB att bygga i
området.
Ett av Skövdes viktigare samhällsbyggen är Högskolan där Lorentzon
har varit engagerad och involverad i
byggnationen.
– Vi har tillgodosett ca halva
Högskolans lokalbehov genom nybyggnation, och även Portalen som
är en integrerad del där GSP (Gothia
Science Park) har sitt säte. Högskolan
är en betydelsefull del av Skövde
som ännu inte fått den uppmärksamhet den förtjänar, säger Fredrik
Johanssson.
Mer om Högskolan kan du läsa på
nästa sida.

alorentz.se

Studenter på Högskolan i Skövde kopplar av mellan sina föreläsningar. Högskolan har fem profilområden, biovetenskap, hälsa och vård,
handel och företagande, informationsteknologi samt ingenjörsvetenskap. Det är inom dessa områden Högskolan i Skövde vill växa.

Högskolan i Skövde vill bli
större. En ökning av antalet
studenter med 30 procent de
närmaste åren är fullt möjlig
och skulle bidra till ökad tillväxt i hela Skaraborgsområdet,
menar rektor Lars Niklasson.
olen skiner över Högskolan i
Skövdes campus. Grupper av studenter sitter på gräsytorna intill undervisningshusen och samtalar och
studerar. Mellan studentgrupperna
kommer Lars Niklasson vandrande.
I mitten på 1980-talet var han själv
student på Högskolan i Skövde. I dag
är han både professor i datavetenskap och lärosätets rektor.

S

En förutsättning för tillväxt
När han tillträdde som rektor 2017
klargjorde Lars att han vill se en
större högskola i Skövde. Argumenten för detta är den relativt låga utbildningsnivån hos yrkesverksamma i Skaraborg och att Skaraborg är
missgynnat när det gäller tillgången
till högre utbildning. 2015 fanns det
30 statligt finansierade utbildningsplatser för högre utbildning per 1
000 invånare i Sverige. I Skaraborg
var motsvarande siffra 15 utbildningsplatser per 1 000 invånare.
– En förutsättning för tillväxt är att
arbetsgivare kan rekrytera högutbildad personal. Välutbildade männi-

skor skapar tillväxt i större omfattning än vad teknisk utveckling gör.
Detta gör Högskolan till en viktig
tillväxtmotor som i än högre grad
skulle kunna bidra till regional utveckling, säger Högskolans rektor.
Fem profilområden
Planen är att Högskolans tillväxt ska
ske inom lärosätets fem profilområden: biovetenskap, hälsa och vård,
handel och företagande, informationsteknologi samt ingenjörsvetenskap.
– Vi måste värna den höga utbildningskvalitet vi har i dag och därför
får tillväxten ta sin tid. Men att på
några års sikt öka antalet helårsstudenter med 30 procent är fullt möjligt, menar Lars Niklasson.
Eftersom utbildning och forsk-

HÖGSKOLAN I SKÖVDE
I SIFFROR
• 7 400 studenter motsvarande
3 400 helårsstudenter
• 458 medarbetare
• 321 miljoner kronor i intäkter för
utbildning (i huvudsak statliga
anslag).
• 138 miljoner kronor i intäkter för
forskning (i huvudsak externa
forskningsbidrag).

ning hänger ihop innebär mer utbildning också ökad forskning.
Spetsforskning finns redan inom alla profilområden på Högskolan i
Skövde, men just nu utmärker sig
den näringslivsinriktade forskningen. Nyligen etablerades ett åttaårigt
forskningsprojekt värt omkring 100
miljoner kronor inom det ingenjörsvetenskapliga området. Projektet
kommer att genomföras i samverkan med sju framträdande industriföretag, Volvo Car Corporation,
Volvo Group Trucks Operations,
Scania CV, IKEA Industry, Flexlink,
Arla Foods Götene och ABB.
– En modern ingenjör är en kreativ person som kan tänka nytt och
designa för framtiden. Högkonjunkturen gör att företagen skriker efter
välutbildade ingenjörer och vi har
skapat nya utbildningar för att kunna möta behoven, säger Lars
Niklasson.
Politiska beslut avgör
Varje svensk högskola får en påse
pengar i anslag av riksdag och regering
att utbilda för. Högskolan i Skövde har
utnyttjat hela sitt anslag sedan 2013
och måste därmed få ett större om lärosätet ska kunna växa. Högskolans
rektor är hoppfull och tror att anslagen
på sikt kommer att öka.
– Vår möjlighet att växa är beroende av offensiva politiska beslut.
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Lars Niklasson är rektor på Högskolan i
Skövde. Han vill att lärosätet ska öka antalet studenter med 30 procent under de
kommande åren.

Men jag upplever att både utbildningsdepartementet och våra regionalt valda riksdagsledamöter är lyhörda för våra argument och ser
vikten av att Högskolan blir större.
Om vi bara fortsätter vara tålmodiga, konsekventa och långsiktiga i
vårt arbete är jag övertygad om att vi
på sikt kommer att få möjlighet att
utbilda fler studenter, avslutar Lars
Niklasson.

www.his.se
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Asplunds
Bygg AB

Efterlängtad
utbyggnad av
ishallen

Nya stadsdelar växer fram i Skövde. Trädgårdsstaden är en av dessa och den byggs i fyra etapper. Hela området byggs efter
”Trädgårdsstadsmodellen” som har sitt ursprung i England. När hela Trädgårdsstaden är utbyggd ska det finnas cirka 1 200 bostäder
i olika utföranden och upplåtelseformer.

Trädgårdsstaden
byggs för alla olika skeenden i livet
Skövde växer och äldre, ofta centrala, områden förtätas med fler
bostäder, men även nya stadsdelar
växer fram. Trädgårdsstaden är
ett exempel på det senare som
bidrar till att möta den stora
efterfrågan på olika boendeformer i kommunen. Startskottet
för Trädgårdsstaden, som byggs i
fyra etapper, gick i maj 2009.

Läs mer om Trädgårdsstaden
■ Du kan följa hela Trädgårdsstadens
etapper och utveckling via en virtuell
rundtur på kommunens webbplats:
www.skovde.se/tradgardsstaden3D

Vi siktar högt och ställer ständigt
nya krav på att förbättra oss, både internt och externt.
Asplunds Bygg finns i Skövde, Örebro och Jönköping.
I vår verksamhet i koncernen samarbetar cirka 170 personer
medatt utveckla och driva verksamheten framåt. Totalt
omsätter vi närmare 800 miljoner kronor.

www.asplundsbygg.se

VI BYGGER HÅLLBARA HEM
TILL LÅGT PRIS, FÖR ALLA.

F

örsta etappen av Trädgårdsstaden är nästan klar och delar
av andra etappen har påbörjats,
bland annat byggs en låg- och mellanstadieskola som invigs till hösten.
När hela Trädgårdsstaden är utbyggd
ska den innehålla runt 1 200 bostäder
för cirka 4 000 personer. Dessutom
kommer det att finnas bra kommunikationer och olika former av kommunal service.
– I Trädgårdsstaden hålls bebyggelsen på en låg nivå, vanligtvis två
våningar, och följer därmed landskapets böljande former, säger planarkitekt Ingemar Frid som har jobbat
med stadsdelen sedan starten.
Karaktäristiskt för en trädgårdsstad
är den småskaliga och sammanhållna
bebyggelsen. Gränserna mot gatorna

Ett modernt och nytänkande
byggföretag som vilar på en stabil grund

Billingehov är kommunens ishall.
Här byggs nu en ny träningshall
som dockas till matcharenan, vilket fördubblar föreningarnas träningskapacitet inom såväl hockey
som konståkning.
Billingehov/Lillegården är
Skövdes största idrottsområde och
förutom ishall finns bland annat
flera fotbollsplaner, baseball- och
softbollplan, tennisklubb och närhet till Karstorps motionsspår.
Idrottsområdet utvecklas successivt, och det senaste i den utvecklingen är alltså en ny fullstor isyta.
– Utbyggnaden av ishallen är efterlängtad och ger bättre träningsförutsättningar för ungdomarna
som slipper träna på sena kvällar
och tidiga morgnar, säger kommunens fastighetschef Ingemar
Linusson. Tillbyggnaden är även
bra för miljön eftersom ishallen
därmed får ett nytt kylsystem, vilket kommer att minska energianvändningen kraftigt. Ishallen står
klar i september 2018.

Trädgårdsstadsskolan kommer att stå klar till hösten 2018.

ska vara tydliga och husen ligger därför nära gatan. Kvarter med mindre
flerfamiljshus blandas med kvarter
som innehåller radhus, parhus och
friliggande villor. Boendeformerna är
blandade så att man kan bo kvar i
stadsdelen även när familjeförhållanden förändras – kort sagt ett boende
för alla olika skeenden i livet.
Trädgårdsstadsmodellen kommer ursprungligen från England och kallades då Garden city. Även i Sverige blev
det populärt att anlägga trädgårdsstäder, som exempelvis Enskede i
Stockholm och Änggården i Göteborg
som byggdes under 1910-talet respektive 1920-talet, och är i dag mycket
populära.
– I Trädgårdsstaden i Skövde är arkitekturen förhållandevis fri med
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olika typer av hus, men placeringen
längs med gatan är viktig, säger
Ingemar Frid.
Etapp två beräknas vara klar omkring 2021 med runt 550 bostäder,
och etapp tre som nu är detaljplanelagd kan innehålla cirka 400 bostäder. Planeringen för sista etappen
beräknas påbörjas runt 2020. När det
gäller allmänna kommunikationer så
kommer busslinjen till Trädgårdsstaden att anpassa sin sträcka vartefter stadsdelen byggs ut.
– När det gäller service så gränsar
Trädgårdsstaden till Stallsikens handelsområde, som är Skövdes största i
sitt slag och som expanderar fortlöpande.

Stort tryck
på förskolor –
kommunens
största har
börjat byggas
Tre nya förskolor är planerade i
Skövde. Först ut är Dalvägens förskola som blir kommunens största
med 186 barn. Förskolan byggs i
Käpplunda park, som är ett nybyggt
bostadsområde nära centrum.
Byggstarten är påbörjad och förskolan ska stå färdig sommaren
2019.
– Framöver har vi behov av att
bygga en förskola för hundra barn
varje år, säger kommunens fastighetschef Ingemar Linusson.
Tanken är att Dalvägens förskola blir en typförskola som ska ligga till grund för ytterligare två förskolor som planeras under en treårsperiod.

FRÅN SKANSKA & IKEA
1XV|NHUYLPHUPDUNRFKÀHUNORNDNXQGHU
L6N|YGH
+DUGXHQOlPSOLJWRPWI|UNRPPDQGH
%R.ORNSURMHNW±ÀHUERVWDGVKXVUDGKXV
RFKNHGMHKXV9LOOGXKMlOSDGLQNRPPXQDWW
XSSQnVLQDERVWDGVPnOPHGNORNDUHERHQGHQ
±NRQWDNWDPLJUHGDQLGDJ

Christer Gunnarsson
$ϑlUVFKHI
7HO
FKULVWHUJXQQDUVVRQ#ERNORNVH

Läs även om familjen Johansson på sidan 26, som flyttat in i Trädgårdsstaden.
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Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

”Det är svårt att inte trivas här – vi
bor på landet men har nära till allt”

Skraraborgs sjukhus ska saneras från miljögifter och dessutom byggas till. I bottenplan kommer nybyggnaden att rymma akutmottagning
samt delar av medicinsk radiologi. Nästa plan ska innehålla ny operationsavdelning samt intensivvårdsavdelning med anslutande pre- och
postoperativa enheter. På översta planet blir det en steril enhet som förser bland annat operationsavdelningen med sterilt gods.

ETT BYGGPROJEKT SOM KOMMER GE SKÖVDE

ETT NYTT MODERNT SJUKHUS
Slumpen förde Erika Nilsson och Ove Johansson med barnen Svea och Elvin till Trädgårdsstaden. De hade vänner här som de ofta besökte, och så blev en villatomt ledig. Och nu har
de svårt att tänka sig att bo på något annat ställe.

Trädgårdsstaden i Skövde ligger
där staden möter landet och är fortfarande lite av ett nybyggarsamhälle. Hustyperna varierar. Här finns
radhus, parhus och friliggande
villor. Kabblagårdsgatan är en av de
gator i området som kantas av villor
i olika storlekar och utseende.

T

rädgårdsstadsmodellen är inte
särskilt sträng när det gäller
olika typer av hus. Tvärtom,
det ska gärna vara ett blandat boende. Viktigt är att alla hus har en klar
och enhetlig gräns mot gatan i de olika kvarteren, och att de normalt inte
ska vara högre än två våningar.
På Kabblagårdsgatan bor Erika
Nilsson och Ove Johansson med barnen Svea, åtta år, och Elvin, fem.
Vissa av grannhusen verkar som
hämtade från Astrid Lindgrens värld.
Men Ove och Erika har valt ett hus
med supermodern arkitektur där de

stora glaspartierna släpper in dagsljuset från olika håll.
Ove jobbar på Volvo och har bott hela
sitt liv i Skövdetrakten, och Erika,
som är lärare kommer från Stöpen.
Familjen flyttade till Trädgårdsstaden
för fyra år sedan efter att tidigare ha
bott i Segerstorp i ett mindre hus.
– Vi hamnade egentligen i Trädgårdsstaden av en slump, berättar Erika. Vi
har vänner som bor snett över gatan,
så vi var här ganska mycket och hälsade på och lärde även känna andra
som flyttat in i området. Så blev den
här tomten ledig och vi bestämde oss
snabbt.
– Nåja, säger Ove som var lite mer
tveksam, inte till att flytta till
Trädgårdsstaden, men omställningen är ju stor när man snabbt ska bestämma sig för att köpa tomt och
bygga ett nytt hus. Det är rejäla investeringar att snabbt säga ja till.
Men hus blev det, på 175 kvadrat-
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meter med stor tomt på baksidan och
utsikt över fälten. Längst bort syns
den nybyggda Trädgårdsstadens skola
där barnen kommer att gå. Och alla i
familjen verkar trivas. Just nu är det
studsmattan på baksidan som är barnens favorit. Elvin bjuder spontant in
till en hopprunda och ser gärna att så
många som möjligt är med.
– Det är svårt att inte trivas här, säger Ove. Vi bor på landet men har
nära till allt, dagis, skola och köpcentrum. Dessutom nära in till stan.
Men det mest positiva med Trädgårdsstaden verkar ändå vara gemenskapen.
– Jo så är det nog, säger Erika. De
flesta som bor här är i ungefär samma ålder så man lär snabbt känna
varandra i området. Barnen får växa
upp i en trygg miljö med en massa
kompisar, det betyder rätt mycket för
livskvaliteten.
– Och det är ganska avspänt här,
inte så tillgjort som det kan vara i an-

dra villaområden, och det gillar jag,
säger Ove.
Svea går utanför på altanen och tittar in på oss genom fönstret då och då.
– Hon vill gärna vara i centrum, säger Erika och skrattar. Hon tycker
nog det är dags att vi kommer ut och
börjar fotografera.
Då gör vi det.

Familjens hus är stort och luftigt med
mycket glas som släpper in ljuset. Men
många grannar har fastnat för äldre
hustyper. Hela Trädgårdsstaden består
av blandad bebyggelse.

ästra Götalandsregionen genom Skaraborgs
Sjukhus och Västfastigheter, en av
Västsveriges största fastighetsförvaltare, strävar
mot att skapa ett hållbart sjukhus inom det regionala målet "Sveriges bästa hälso- och sjukvård
2025".
Nuvarande byggnader är från 60- och 70- talen
och uppförda av prefabricerade betongelement
med PCB- haltig fogmassa mellan varje element.
PCB är sedan 1978 klassat som miljögift och förbjudet att använda, och byggnader som innehåller PCB måste saneras. Så länge ämnet är bundet
i fogen utgör det en låg risk, men det kan komma ut i omgivningen till exempel genom påverkan av vatten eller byggnation. Utvändigt sanerades sjukhuset redan 2001, när det nu sker interiört innebär det omfattande ingrepp i fastigheten och stora störningar för verksamheten. Det
är därför mest effektivt att samordna med pågående upprustning och modernisering.
Saneringen utförs av specialister som ser till att

V

inget PCB- haltigt material slipper ut.
Ursprungligt beslut innebar att saneringen skulle vara klar 2013, men efter att regeringen beslutade om ny förordning 2010 är den bortre gränsen nu satt till år 2022.
Att rusta upp och bygga ut ett sjukhus ställer
höga krav på planering och logistik – det måste
fungera dygnet runt, året om. Under planeringen av del-etapperna har Västfastigheter lagt stor
vikt vid samråd med personal inom Skaraborgs
sjukhus för att gemensamt finna de bästa lösningarna till de nya lokalerna.
Under bygget finns inga lediga utrymmen för
evakuering av olika enheter, därför kombinerar
man upprustning med tillbyggnad. När till exempel intensivvården flyttar ut är det till nya lokaler där den sedan blir kvar, medan de renoverade ytorna får nya funktioner. I andra fall, som
mottagningar och dagverksamhet, kan utflyttningen vara temporär.
Vårdens förändring mot mer högteknologi
kräver andra typer av lokaler. Exempelvis har
operationssalar numera en yta på minst 65 kvadratmeter, mot 35 på 60- talet. Patientflödena i
dag är betydligt högre, och förändrad hygienstandard kräver fler enkelrum. Mer rymd och
ljus kommer att prägla sjukhuset, bland annat

www.vastfastigheter.se
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Bilder: Tyrens arkitekter och Semrén-Månsson

UPPRUSTNINGEN, tillbyggnaden och
PCB- saneringen av Skaraborgs Sjukhus
Skövde är ett stort och komplicerat företag. Det sträcker sig över flera år till en
kostnad av omkring fyra miljarder kronor.

De färgade ytorna visar de hus som utgör nybyggnad.

genom byggandet av glaslanterniner.
Bland pågående tillbyggnader finns barn- och
kvinnoklinik, specialisttandvård, nu väntas snart
politiska beslut kring akutmottagning, operation, IVA, Bild- och funktion samt nya lokaler för
psykiatrivården. Infrastrukturen genomgår också stora förändringar. Energibehovet kommer
att till tio procent täckas av el från solpaneler,
och för uppvärmning och avkylning har man för
avsikt att använda geovärme genom att utnyttja
de kyl- och värmelagrande egenskaperna hos
områdets enorma grundvattentäkter.
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Text: Anders Mathlein
Foto: Skövde kommun

Billingens redan stora dragningskraft

stärks ännu mer
Skövdes eget berg har alltid funnits där, eller i alla fall i omkring
500 miljoner år. Generationer har
sökt sig till Billingen för friluftsliv
och naturupplevelser. På och omkring berget finns mängder av
naturreservat, och att se träden
blomma på sluttningarna är en
skönhetsupplevelse i klass med
Japans körsbärsfestivaler.

N

u ska Billingens dragningskraft ytterligare förstärkas.
Målet är att det ska bli ett av
södra och västra Sveriges största besöksmål både sommar och vinter.
– Det är en politisk satsning för staden och besöksnäringen, säger fastighetschef Ingemar Linusson vid
Skövde kommun. Vi lägger omkring
250 miljoner kronor på projektet.
Kommunen samverkar med entreprenören Peab, och arbetet sker i delprojekt. Stegvis kommer attraktionerna att utvecklas och bli fler. Nästa säsong kan längdskidåkare sträcka ut
på ett tio kilometer långt konstsnöspår, befintliga motionsslingor byggs
ut och nya spår för mountainbike tillkommer. Billingebacken blir dubbelt
så lång, och förutom släplift och
barnlift byggs en gondollift med station på Dalvägen. Den blir en ny kommunikationsled upp på berget med

I kvarteret Motorn, som ligger centralt i Skövde har Skeppsviken byggt 83 hyreslägenheter.

Kombispåret på Billingens fritidsområde kommer vara klart säsongen 2018/2019. Spåret kommer att bli 10 kilometer långt och vara
12 meter brett på vissa partier och kunna användas för såväl cykling, löpning och andra motionsformer.

en maxkapacitet på 1 600 passagerare
i timmen. På det magnifikt belägna
Billingebadet ska de allmänna utrymmena fräschas upp under våren.
Kärnan i fritidsområdet blir den nya
servicebyggnaden Billingecentret. Där
ska bland annat finnas klubbrum,
duschar, bastu, utrymmen för entreprenörer som exempelvis träningskonsulter, och sannolikt även en

restaurang. Parallellt med detta ska
också First Hotel Billingehus renoveras och byggas ut.
Idén till förnyelsen och utvecklingen av Billingen har funnits länge, och
tanken är att det inte bara ska vara till
glädje för Skövdeborna och en magnet för besöksnäringen, utan att det
ska ha tillräcklig lyskraft för att finnas i bilden när människor överväger
att flytta till staden.

– Vi räknar med att allt är klart till senhösten 2020, säger Ingemar Linusson.
Nu handlar det om att hitta de rätta
formerna för att marknadsföra
Billingen.

Läs mer
■ Läs mer om projektet på kommunens
webbplats www.skovde.se/billingen

Frostaliden blir Sveriges största bostadsområde
där höga hus byggs med trästomme

Bild: Arkitekt Studio Ekberg / Linus Romberg

I Sverige har vi byggt trähus sedan urminnes tider. Det beror på
att vi haft och har mycket skog.
Men att bygga trähus på höjden
har inte varit något realistiskt alternativ – förrän på senare år. I
Skövde förverkligas trähusbyggandet på höjden genom bostadsområdet Frostaliden.

F

rostaliden ligger naturskönt i de södra delarna av Karstorpsområdet, och med tio
minuters cykeltur till
Skövdes centrala
delar.

Frostaliden blir Sveriges största bostadsområde där höghusen har trästomme. Kvarteret är en del av det
nationella projektet Trästad 2012.
Visionen är att området ska ligga i
framkant när det gäller klimatsmarta
lösningar, och bli trendsättare för
miljömässig byggnation.
Världens högsta trähus finns i Bergen
i Norge. Det är 51 meter högt och
innehåller 14 våningar med 62 lägenheter. Lika höga hus blir det dock inte i Frostaliden. Här byggs 12 höghus
med 7–8 våningar och totalt 350 lägenheter. De första husen påbörjades 2016 och den sista inflytt-

ningen sker runt 2020.
Projektet Trästad 2012 startades
för att utveckla nya koncept när det
gäller att bygga i trä. Projektet har genomförts i samverkan med ett antal
kommuner, däribland Skövde.
– Vi anslöt oss till detta omfattande
projekt för att öka kunskapen om att
bygga i trä i jämförelse med mer traditionella byggmaterial som stål och
betong, berättar Claes Clausen som
är Skövdes stadsarkitekt. Frostaliden
blev vårt bidrag till den här intressanta utvecklingen. Förutom att det
är klimatsmart att bygga med trämaterial så vittnar många om att inomhusmiljöerna blir väldigt behagliga.
En annan fördel som en av byggarna i området framhåller är mycket bra ljudisolering mellan de olika
våningsplanen, vilket kanske inte

stämmer överens med den generella
bilden av trähus.
Frostalidens bostadsområde ligger bara
ett stenkast från Karstorps friluftsområde med närhet till Lillegårdens
idrottsplats, förskola, grundskola, vårdcentral och köpcentra. Själva friluftsområdet innehåller badsjö, promenadstigar, kolonilotter och skog. Lägenheterna i Frostaliden blir en blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter.
– Att det här bostadsområdet skulle vara ett experiment är lite för
mycket sagt, säger Claes Clausen.
Men det är ju ett nytt grepp som vi
kommer att utvärdera, och förhoppningen är att det ska leda till att fler
högre hus byggs med material i trä,
både i Skövde och i andra kommuner.

ALLT
IFRÅN
SKOLOR
OCH
DAGHEM
TILL EGNA BOSTADSPROJEKT
– Det var helt klart en risk vi
tog, menar Eric Larsson. Men det
blev mycket lyckat.

Skeppsviken Bygg och
Fastighet syns på många
ställen i Skövde. Här arbetar
man med en rad samhällsbyggnadsprojekt, alltifrån
byggnation av skolor, daghem
och äldreboenden till egenutvecklade bostadsprojekt.
keppsviken har sitt ursprung i
Calles Bygg som grundades
1992 av Lars Eric Larsson och fyra
kompanjoner. Nu är det sönerna
Martin och Eric Larsson som är
huvudägare, Martin är koncernchef och Eric, tidigare VD, numera projektledare.
Bolagsgruppen har vuxit rejält
sedan starten. I huvudsak för att
byggverksamheten ökat, och sedan
2013 etablerats även i Göteborg.
Men även för att fastighetsverksamheten utvecklats framgångsrikt med egna kommersiella fastigheter, externa förvaltningsuppdrag, och de sista åren med en tilltagande volym egna bostadsprojekt.
– Calles Bygg, som far drev, var
ursprungligen ett renodlat bygg-

Sedan dess har den egna
projektutvecklingen fortsatt?

S

FAKTA OM SEPPSVIKEN
• Bolagsgruppen Skeppsviken är
verksamma med bygg- och fastighetstjänster. Verksamheterna
omsatte 2017 ca 450 Mkr och
sysselsatte sammantaget drygt
100 medarbetare. Kontor finns i
Skövde och Göteborg, men verksamhet bedrivs i hela västsverige. Bolagen ägs av Eric och
Martin Larsson tillsammans med
nyckelpersoner i företagen. Följ
med till Skeppsviken via
www.skeppsviken.se.

I Trädgårdsstaden projektutvecklar Skeppsviken ett tjugotal radhus av typen passivhus.

företag, så den erfarenheten sitter i företagets gener, säger Martin
Larsson.
Men det fanns redan tidigt en
ambition att utveckla helt egna
projekt, från markanvisning till
färdiga fastigheter. Så när sönerna Martin och Eric Larsson 2006
tog över började man renodla
verksamheterna, och blev därmed en bygg- och fastighetskoncern med två inriktningar.
– I den ena delen – Skeppsviken
Bygg – är vi fortfarande renodlade
byggare. Där handlar det ofta om
viktiga samhällsfunktioner som
exempelvis arbetsplatser, bostäder, skolor, äldreboenden och ishallsbyggen, säger Martin Larsson.
En betydande del av dessa projekt
beställs av Skövde Kommun och
Skövdebostäder, oftast via konkurrensutsatta upphandlingar.
Den andra delen – Skeppsviken
Fastighet – som utvecklar egna
projekt, startade 2006 med kvarteret Motorn i centrala Skövde.

– Ett stort och möjligen djärvt
projekt där vi byggde och utvecklade drygt 80 hyresrätter i egen
regi. Parallellt var vi i samma
kvarter renodlade byggare åt HSB
med drygt sextio bostadsrätter. På
det viset kunde vi praktisera företagets två ben i ett gemensamt
projekt. Totalt innehåller kvarteret Motorn ca 150 lägenheter med
olika upplåtelseformer i en samlad gestaltning.
Du nämner att det var ganska djärvt?

– Ja det var en stor investering,
som inte alla trodde på. Vissa banker menade att det inte var något
att räkna på eftersom det ändå
inte skulle bli av. Men det blev av
– så med lite envishet och engagemang kommer man långt, säger
Martin Larsson.

Fotomontage över
Skövdebostäders del av Frostaliden.
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– Ja, i Skövde har vi fortsatt med
främst småhusprojekt de sista
åren, berättar Eric Larsson, och
tar Hasselbacken som exempel.
Hasselbacken är ett bostadsområde som ligger vackert och
naturnära på bergssluttningen i
nordvästra delen av Skövde.
– Här har vi byggt i två omgångar – friliggande och kedjehus, säger Eric Larsson.
Trädgårdsstaden är Skövdes
starkast växande småhusområde.
Här har Skeppsviken
byggstartat i områdets andra
etapp, där man projektutvecklar
ett tjugotal radhus.
– Husen är av typen passivhus,
vilket innebär att de är mycket täta och välisolerade, med extremt
låga uppvärmningskostnader, berättar Martin Larsson. Modern
gestaltning,
energieffektivitet,
god kvalitet och prisvärdhet är företagets kännetecken. Det är så vi
jobbar i våra bostadsprojekt.
Bolaget deltar även i utvecklingen av Norra Ekedal, ett projekt som för Skeppsvikens del omfattar cirka 55 bostadsrätter. Och
på Kv. Diana utreds möjligheterna
att bygga drygt 100 nya bostäder
med blandad upplåtelseform.
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Så här ska Hertig Johans gata se ut efter
ombyggnaden. Gatan korsar Hertig Johans
torg och tillsammans ska de samspela som
attraktiva stråk och mötesplatser.

Fler uteserveringar kommer att få
plats på Hertig Johans gata.

Snart blir Skövdes
paradgata
full av liv och
uteserveringar
Paradstråket Hertig Johans
gata har under vintern och
våren varit inhägnad för
ombyggnation. Målsättningen
är att skapa ett livfullt stråk
mellan Resecentrum och
Stadshuset. Till sommaren ska
Skövdes paradgata blomstra
med fler uteserveringar och
folkliv.
Gatan byggs om i två etapper: östra delen som går från
Resecentrum upp till torget, och
västra delen – över torget och upp
mot Stadshuset.
– Det här är vår paradgata, och
det ska synas, säger Evalena
Öman som är stadsträdgårdsmästare på Skövde kommun.
Varför byggs gatan om?
– För att få en mer inbjudande
stadsmiljö, en gata full av liv som
främjar promenadstråken med
bland annat breddade trottoarer
som ger plats för fler uteserveringar. Ytorna anpassas för hög
framkomlighet där alla ska kunna
ta sig fram. På ytan där uteserveringarna kommer att ligga används till exempel granithällar –
ett mer beständigt material som
kan kännas lite lyxigare. Vi tar
även bort trottoarkanterna för att
öka framkomligheten.
På den östra delen som går från
Resecentrum gränsar ju gatan på
ena sidan mot kyrkparken, hur
kommer det att se ut där?
– Här anlägger vi en parkpromenad där dagens träd bildar en
allé. Vi kommer också att ställa ut
nya parkbänkar.
Även den västra delen av Hertig
Johans gata upp mot Stadshuset
får ju en ansiktslyftning, blir det
uteserveringar även där?
– Ja, vi hoppas att även den delen av paradgatan ska locka företagarna i branschen att flytta ut
delar av sin servering på den nya
breddade trottoaren.

VI VILL BIDRA TILL EN
Hertig Johans torg blir

stadens nya
vardagsrum
Paradgatan Hertig Johans gata
korsar Hertig Johans torg – en
plats som i dag inte kan nyttjas
till sin fulla potential. Men det
ska bli ändring på det. Torget
kommer att fyllas med liv och
aktiviteter.

– I förutsättningarna fanns möjlighet
att ta bort skulpturen Livets Brunn på
torget, säger kommunens stadsträdgårdsmästare Evalena Öman. Och arkitekternas förslag var att ta bort
skulpturen. Men det stötte på motstånd, det var inget som kommuninvånarna uppskattade. Och skulptur-
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COMMERCE KÖPCENTRUM i
Skövde har genom åren blivit
en naturlig del av stadskärnan
och Hertig Johans Torg. Att
man funnits på platsen länge
betyder att man ständigt måste förnya sig för att kunna vara
en attraktiv shoppingmagnet
som medverkar till torgets liv
och rörelse.
m man googlar på Tripadvisor,
där vem som helst kan avge sina
omdömen om bland annat hotell,
restauranger, flyg, resmål – och
även i det här fallet köpcentrum, så
hittar man följande recension om
Commerce:
”Commerce Köpcentrum har
många klädbutiker, frisörsalonger,
bokhandel, flera restauranger, Länsförsäkringar och Systembolaget.
Fräscht och rent. Bilparkering på taket med ca 400 p-platser. Ligger mitt
i Skövde vid Hertig Johans Torg. Har
öppet 7 dagar i veckan.”
Nästan så man kan tro att det är
centrumchefen själv, Anders Nilsson,
som varit framme och skrivit recension. Men det är det inte.
– Någon av våra tacksamma besökare, säger Anders Nilsson och ler.
Vi är Skaraborgs första och största
köpcentrum med en ovanligt bred
butiksmix.
Här finns 50 butiker som vänder
sig till vuxna, barnfamiljer och ungdomar. Dessutom finns ett varierat
utbud av restauranger och caféer.

O

P

aradgatan och torget bildar en
enhet – ett vardagsrum mitt i
stan. Eller som kommunen
skriver på hemsidan: ”Hertig Johans
torg och gata är vardagsrummet, ett
rum för varje dag. Där ska man kunna
leka, handla, cykla, plaska – och mycket mer. Men viktigast är att rummet är
till för alla.” För att uppnå den visionen
bjöd Skövde in ett antal arkitekter att
tävla om en ny utformning av torget,
där även Hertig Johans gata ingick.
Det blev arkitektbyrån Land som
under våren 2016 vann tävlingen.
Torget har anor från medeltiden.
Målsättningen var att behålla torgets
äldre och representativa karaktär,
men ändå fylla på med nya aktiviteter och förtydliga relationen mellan
torget och Resecentrum.

LIVSKRAFTIG STADSKÄRNA
MED MYLLRANDE FOLKLIV

Hertig Johans torg ska få en inre zon som blir relativt plan där olika event och aktiviteter
ska få plats. Dessutom blir det många sittmöjligheter på torget.

gruppen fick alltså stå kvar.
Torget sluttar ner mot kyrkoparken. Därför gör man nu en inre zon
som blir relativt plan, där det kan bli
olika aktiviteter med scen och eventuell torghandel. På det yttre, mer lutande, planet ska det finnas plats för
uteserveringar.
– Vi kommer att ha många olika typer av sittmöjligheter på torget, säger

Evalena Öman. Det blir till exempel
en större sittgrupp där man kan sitta
på alla möjliga sätt. Materialet kommer att vara av lokalt virke med ståldetaljer och byggs av en lokal hantverkare. På en del av torget blir det
dessutom varma ”sittkuddar” i brons.
Allt ska vara klart till Matfestivalen
i augusti 2019.

Mode är stort i Commerce där både
mindre och nischade butiker samsas med de stora kedjorna.
Commerce ägs och förvaltas av
Skandia Fastigheter. Här följer en
kort sammanfattning av köpcentrets historia:
1965 började varuhuset Commerce
byggas, och den 14 oktober 1966 var
det invigning som lockade 30 000 besökare och det blev stor succé. På
den tiden var Commerce ett öppet
varuhus som samlade centrums detaljhandel. 1990 byggdes nuvarande
köpcentret när Domus och gamla
Commerce slogs ihop. Butiksutbudet
blev därmed dubbelt så stort. Sedan
har varuhuset genom åren både renoverats och fått ansiktslyftningar,
bland annat ny logotyp när Skandia
Fastigheter tog över 2010.
– Vi tittar ständigt på nya koncept
för att utvecklas och kunna behålla
vår dragningskraft, säger Anders
Nilsson. Konkurrensen ökar och
många butiker står inför digitala utmaningar som de måste hantera. Vi
pusslar en hel del för att maximalt
kunna nyttja de ytor vi har och tillgodose butikernas önskemål. Vissa
butiker ändrar sitt koncept och vill
ha mindre säljyta, medan andra expanderar och behöver större utrymme, liksom nya varumärken som
gärna vill komma hit.
Anders Nilsson pekar på utarmningen av stadskärnorna som drabbat många städer, beroende på att

Anders Nilsson är chef för köpcentrumanläggningen Commerce, mitt i Skövde centrum.
– Hela stadskärnan måste stärkas för att öka Skövdes attraktionskraft. En förutsättning för den levande staden är även att människor har möjlighet att bosätta sig
centralt. Därför behöver vi förtäta och bygga fler bostäder inne i Skövde. Det ökar
intresset för handel och restauranger att etablera sig i stadskärnan, vilket även
främjar besöksnäringen.

stora externa handelsområden vuxit upp.
– Tillsammans med kommunen
vill vi bidra till att Skövdes centrum
kan fortsätta att vara en del av den
levande staden. De satsningar som
nu görs från kommunen är välkomna. Hertig Johans torg moderniseras, liksom Hertig Johans gata, som
ska bli vår paradgata med fler uteserveringar. Allt detta bidrar till den
levande stadskärnan, och här tror
jag att Commerce med sin placering
betyder väldigt mycket. Men det
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räcker inte med ett fint torg, det
måste även fyllas med event och aktiviteter så att det blir liv och rörelse
– helt enkelt en attraktiv mötesplats.

www.comm.se
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