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Välkommen
till Skövde!
Vad kul att du har valt att flytta till Skövde. Jag är glad att få hälsa dig
välkommen hit, till en naturskön och växande kommun med mycket driv.
Vi brukar säga att i Skövde finns både storstadens puls och småstadens lugn,
vilket är en blandning som tilltalar många. Jag hoppas att du också ska trivas!
I den här tidningen har vi samlat lite utav det vi tror att du kan ha nytta av som nyinflyttad. Vill
du veta mer kan du gå in på webben – www.skovde.se – eller höra av dig till Kontaktcenter i
Stadshuset på telefon 0500-49 80 00.
En växande stad
Skövde är attraktiv som boendeort och staden växer som aldrig förr. Idag är vi omkring 56 000
invånare och i vår vision säger vi att vi ska vara 60 000 år 2025. Ett mål som vi med dagens
tillväxttakt kommer att nå.
Runt om i Skövde byggs det bostäder i hög takt för att kunna erbjuda våra invånare olika
boendeformer och lägen utifrån behov. Sedan några år tillbaka växer Trädgårdsstaden fram, en
helt ny stadsdel som kommer att ha drygt 3 000 invånare när den står färdig.
Ytterligare en ny stadsdel är Mariesjö som växer fram i centrala Skövde. Detta är ett projekt
där kommunen omvandlar ett industri- och verksamhetsområde till en öppen och tillgänglig
stadsdel. Målet är att integrera bostäder och verksamheter med ett levande stadsliv. På flera andra
platser, både centralt och i yttertätorterna byggs eller planeras det även för nya bostäder.
Vi vill att du ska trivas
I Vision Skövde 2025 har vi slagit fast att ”Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande
och växande region där människor möts, verkar och mår bra”. Det är en ledstjärna och något
som vi strävar efter i allt vårt arbete. Det är min förhoppning att du ska få ett gott liv i Skövde
där vi som kommun gör det enkelt för dig att forma ditt liv efter dina behov och önskemål.
Än en gång, välkommen till Skövde!

Tomas Fellbrandt
Kommundirektör

Welcome to Skövde!
Skövde is a big city in miniature; we have everything a big city has to offer, combined with the closeness of a
small town. In this magazine we have put together information about various things we think may be of interest
to new arrivals.
Almost 56 000 residents
The municipality is home to around 56 000 residents and it is the main
hub in the Skaraborg region. Skövde is situated at the foot of Mount
Billingen, a flat-topped mountain which is 301 metres high. We usually
refer to it as a mountain of experiences as it offers a magnificent view
over the town, amazing running and ski tracks, fishing lakes, outdoor
swimming and a slalom slope along with much, much more.

Contact
Skövde kommun, Ph. +46 500-49 80 00.
kontaktcenter@skovde.se
www.skovde.se

Handball and garrison town
Skövde is a wellknown town to many handball fans thanks to both a
ladies’ and a men’s team competing at elite level. Apart from handball,
Skövde is also known as a garrison town. In fact it is one of the largest
garrison towns in Sweden. The growth of the University of Skövde also
adds a youthful touch to the atmosphere here.

Nyinflyttad.
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen.
Annonsavd.: Peter Gudmundsson.
Adress: Box 55157, 501 14 Borås.
Telefon: 010-160 09 00.
E-post: info@storstadspress.se
Hemsida: www.storstadspress.se
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Charming town centre with a lively vibe
The cultural and entertainment scene in Skövde is highly varied and
offers something for everyone. Our House of culture is situated close to
the Central Station. In the town centre you can stroll along pedestrian
streets, enjoy a coffee at one of our many cafés or have a bite to eat at
one of the various restaurants. Here you will find all the major retail
stores mixed with small boutiques. Many other shopping facilities are
also available just outside the city centre.
Arena Skövde
Arena Skövde is a multiple facility for indoor sports, swimming, rehabilitation, fitness and wellness. Arena Skövde also makes the city an
attractive and dynamic centre for events and concerts.
Once again, welcome to Skövde!

Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan kommunikationsenheten
i Skövde kommun och Tidningshuset Storstadspress AB.
Nyinflyttad distribueras veckovis till samtliga nyinflyttade över 16 år i Skövde kommun
under perioden oktober 2020 – oktober 2021.
Foto: Jesper Anhede, Thomas Harrysson, Mårten Bergkvist och Skövde kommun.
Omslagsfoto: Jesper Anhede.
Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: MittMedia Print. Papper: Miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Som nyinflyttad har du fått tidningen
med posten, dina adressuppgifter har vi
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi
hanterar dina personuppgifter hittar du
denna information i vår integritetspolicy
som finns på
www.storstadspress.se/dataskydd

Hit har du kommit
Oavsett om du är helt ny i Skövde eller om du är en återvändare så ska du känna dig varmt välkommen!
Skövde är navet i Skaraborg och här finns det mesta du behöver för att skapa ett gott liv.
Snart 56 000 Skövdebor, och vi blir fler
Skövde växer ständigt. I vår vision ”Skövde 2025” är målet att vi
ska vara 60.000 skövdebor år 2025. I visionen finns sex prioriterade utvecklingsområden som alla är styrande för utvecklingen
de kommande åren. Flera byggprojekt är igång och det startar
hela tiden nya. De närmaste åren kommer det bland annat att
byggas bostäder i Trädgårdsstaden, i Skultorp, på Östermalm
och Norrmalm.
Gemytlig stadskärna med puls
I Skövde kan du strosa runt på gågatorna i centrum, shoppa, ta
en fika eller äta en bit mat på något av alla de fik och restauranger
som finns här. I centrum hittar du de stora butikskedjorna, men
även butiker med det lilla extra. Förutom shopping i centrala
Skövde så finns också gott om affärer på Norrmalm, Elins
Esplanad och Stallsiken. I Skövde centrum samarbetar
Skövde Cityförening, fastighetsägarna, Skövde kommun och
destinationsbolaget Next Skövde för att utveckla centrum, och
det märks. I city händer det alltid något.
Topp 10 bland Sveriges friluftskommuner
Närheten till naturen är något som ofta lyfts fram när man
pratar om Skövdes tillgångar. Skövdeborna har max 300 meter
till ett grönområde. Billingens fritidsområde är juvelen i kronan
och där finns något för alla, året runt. Här sker en stor satsning
för att göra Billingen till ett av södra och västra Sveriges mest
besökta besöksmål, både sommar och vinter.
Arena Skövde med Sveriges häftigaste bad
Arena Skövde Bad har fått utmärkelsen "Bästa äventyrsbad" flera
år i rad. Här trivs alla – stora som små – som gillar full fart. Om
du vill ta det lugnare i bassängen så går det fint att motionssimma eller vara med på vattengympa i en särskild avdelning.
Om du vill slappna av helt och hållet så går du en trappa ner till
relaxavdelningen Aqua Vitalis.

Föreningstätt
I Skövde finns fler än cirka 260 föreningar, varav cirka 90 idrottsföreningar, för dig som vill utöva dina intressen tillsammans
med andra. Föredrar du att titta på handboll istället för att spela
själv kan du följa både damlaget Skövde HF och herrlaget IFK
Skövde i elitserien.
Kultur och nöje för alla
I Skövde finns ett brett kultur- och nöjesliv. Skövde Kulturhus
är Sveriges första riktiga kulturhus och firade 2014 sitt 50-årsjubileum. I huset hittar du bland annat konsthall, konstmuseum,
teater, bio och bibliotek.
Det finns också många nöjesställen i centrala Skövde och en
fredags- eller lördagskväll träffar du säkert flera nya och gamla
vänner.
Två av världens modernaste motorfabriker
Volvos historia som stor arbetsgivare i Skövde började redan 1927.
Idag tillverkar Volvo Cars Engine och Volvo Group Trucks
Operations motorer till personbilar och tunga fordon i två av
världens modernaste motorfabriker.
En av Sveriges största garnisoner
Skövde har en lång och spännande militärhistoria sedan drygt
100 år tillbaka. Försvarsmakten betyder mycket för Skövdes
utveckling och är en av de största arbetsgivarna. Försvarsmakten
i Skövde består av Skaraborgs regemente P4, Trängregementet,
Markstridsskolan och Markverkstaden.
Sankta Elin är Skövdes skyddshelgon
Sankta Elin är den kvinna du ser i Skövdes logotyp. Historien
kring henne är både hemsk och fantastisk. Hon levde här på
1100-talet och gjorde mycket gott för staden. Efter hennes död
inträffade flera mirakel som gjorde att människor vallfärdade hit.
Hon helgonförklarades omkring år 1164 och man kan säga att
grunden för Skövde som handels- och besöksort lades redan då.

• Flera kändisar har sina
rötter i Skövde, bland
andra Robert Gustafsson,
Jessica Andersson och
Thomas G:son.

Roligt
vetande

• I Skövde hittades
1904 den största bevarade guldskatten i Sveriges
historia. Timboholmsskatten är från järnåldern
och väger drygt sju kilo. En kopia finns på Skövde
Stadsmuseum.
• Skövde räknas som Sveriges fjärde största
spelutvecklarregion. Genom Sweden Game Arena har
Skövde blivit en viktig aktör på den internationella
dataspelsmarknaden.

Största arbetsgivarna
Du har valt att bo i Skövde, men hela Skaraborg är din arbetsmarknad tack vare närheten mellan kommunerna. De största
arbetsgivarna i Skövde är
• Skövde kommun
• Skaraborgs Sjukhus
• Volvo Group Trucks Operations
• Volvo Cars Engine
• Försvarsmakten
• Högskolan i Skövde
• CEJN AB
Lätt att resa
Resecentrum är knutpunkten för kommunikationer i Skövde.
Här ankommer och avgår tåg och bussar nästan dygnet runt.
Med snabbtåget tar du dig mellan Skövde och Göteborg på en
timma, mellan Skövde och Stockholm på två.
Cykla gärna
Vi värnar om miljön och vill göra det enkelt för dig att ta dig
fram, därför har vi i Skövde ett väl utvecklat nät av cykelvägar.
Vill du ha en cykelkarta så hämtar du den på Skövde Turist
center eller i Stadshuset.
Läs mer på www.skovde.se
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Det här är

Skövde kommun

Vi är drygt 4 900 anställda i Skövde kommun. Tillsammans vill vi ge dig som bor i Skövde god service,
till nytta och glädje varje dag.
Kontaktcenter – en väg in
För att underlätta kontakten med Skövde kommun har vi ett Kontaktcenter i Stadshuset. Det är ett smidigare och snabbare sätt för
dig att få hjälp med dina frågor. Under kontorstid når du alltid våra
kommunvägledare i Kontaktcenter på telefon 0500-49 80 00. Du
kan också när som helst skicka mejl till skovdekommun@skovde.se
Attraktiv arbetsgivare
Inom Skövde kommun samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Men vi som jobbar i
kommunen har minst en sak gemensamt – vi jobbar för ditt bästa!
De tjänster och den service vi erbjuder är efterfrågad och används
varje dag av Skövdebor i alla åldrar. Vi är i hög grad offentliga,
huvudsakligen finansierade genom skattemedel och ständigt granskade av media. Demokratiskt valda politiska företrädare styr kommunen. Under mandatperioden 2019 - 2022 styrs Skövde av en
allians bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna
och Liberalerna. Kommunstyrelsens ordförande heter Katarina
Jonsson (M) och förste vice ordförande är Ulrica Johansson (C).
Vill du veta mer om kommunen som arbetsgivare och arbetsplats, gå in på vår webbplats www.skovde.se
Du kan påverka
Du som är bosatt i kommunen kan påverka den kommunala verksamheten och politiken på flera sätt. Att rösta i samband med valen
eller att engagera dig i ett politiskt parti är kanske det första du tänker på, men det finns även andra sätt att påverka.
Tyck till och ge oss dina synpunkter eller lämna medborgarförslag.
Läs mer på www.skovde.se/paverka
Från förskola till högskola
Vi arbetar för att både barn, ungdomar och vuxna ska trivas, vara
motiverade och nå sina mål, oavsett vilken utbildningsnivå de
befinner sig på. Skövde kommun ansvarar för och erbjuder förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Om du vill
läsa vidare på Högskolan i Skövde finns en mängd program att välja
mellan. Läs mer på www.skovde.se och www.his.se
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Tryggt att åldras
Vård och omsorg i Skövde kännetecknas av trygghet, ansvarskänsla
och respektfullt bemötande. Vi strävar efter att det ska finnas ett
nätverk av trygghet, service, fritidssysselsättning, vård och omsorg
för den som behöver – antingen på något av kommunens äldre
boenden eller inom hemtjänsten. Du kan läsa mer på www.skovde.se
Via vår jämförelsetjänst kan du också jämföra olika delar av
serviceutbudet i kommunen. Med en enkel sökning kan du få
fram fakta och omdömen om äldreomsorgen. Både kommunala
och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen.
När du inte har möjlighet att bo kvar hemma finns flera olika
boendealternativ; servicehus, servicelägenheter, äldreboenden och
seniorlägenheter.
Om du vill bo kvar hemma, men behöver hjälp med vissa praktiska göromål, finns följande hjälp att få:
Fixar-Malte: Ett stöd för dig som är över 65 år och behöver
hjälp i hemmet med sådant som kan vara riskfyllt.
Guldkanten: För dig som är över 65 år och skulle uppskatta att
få sällskap en stund.
Läs mer på www.skovde.se under ”Vård och omsorg”.
Stöd och hjälp när livet känns svårt
Ibland kan livet kännas tungt och du kan vara i behov av hjälp
för att komma på rätt köl igen. Då finns flera verksamheter som
hjälper och stöttar; till exempel familjerådgivning, budget- och
skuldrådgivning eller anhörigstöd.
Du kan läsa mer om våra stöttande verksamheter på hemsidan
www.skovde.se eller vända dig till Kontaktcenter, 0500-49 80 00.
Jämförelsetjänst
Vi har gjort det lättare för dig att jämföra olika delar av serviceut
budet i kommunen. Med en enkel sökning kan du få fram fakta
och omdömen om förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och
äldreomsorg. Läs mer på www.skovde.se/jamfor

Välkommen till ett växande Skövde!
I Skövde är det nära till allting, det kommer du snart att märka.
Oavsett om det är shopping, kultur, natur eller samhällsservice du är
ute efter, hittar du det ofta bara en kort cykeltur hemifrån. Det är det
som gör Skövde fantastiskt – här finns både en aktiv stadskärna där vi
kan mötas, men också en lugn natur där vi laddar våra batterier.
Det är fler och fler som upptäcker hur bra det är att bo i Skövde. Men när vi blir fler skövdebor ökar också trafiken på våra vägar. I Skövde pågår det vägarbeten på flera platser för att lösa
detta. Vägarbetena syftar till att minska restiderna och öka tillgängligheten för alla trafikslag.
Men du kan också hjälpa oss på vägen! Om vi blir fler som väljer cykel eller buss framför
bilen minskar trycket på vägarna, samtidigt som du gör en viktig insats för både din hälsa
och miljön.
Du kan läsa mer om pågående vägarbeten på www.skovde.se/trafikprojekt och ladda ner
vår cykelkarta på www.skovde.se/cykla

• Vår vision är att hälften av
alla resor som är kortare än
fem kilometer ska ske med
cykel.

• I kommunen finns 13 mil gång- och
cykelvägar och antalet ökar för
varje år.
• Att cykla från de yttre delarna i Skövde
tätort in till stan tar inte mer än 20–25
minuter.

Visste
du att...

• I Skövde kommer hälften av
alla utsläpp från personbilar.

• Skövde är dragloket i regionen och vi får
fler och fler inpendlare till kommunen.
• Sedan 2014 drivs samtliga stadsbussar i
Skövde av biogas.

• Människor som regelbundet cyklar till
jobbet har hela 60 procent lägre risk att
drabbas av hjärtinfarkt.
• Skövde har 37 stycken publika
laddplatser för bilar.

”En väg in” via Kontaktcenter
Kontaktcenter i Skövde Stadshus gör det enklare för dig att få hjälp med
kommunala ärenden. Målet med ”en väg in” är att det ska gå snabbare att få
hjälp och att servicen håller hög kvalitet.
I Kontaktcenter finns personal som hjälper dig med
dina frågor. I entrén finns även en dator med gratis
internet om du vill söka efter information på egen hand.
Kommunvägledarna som jobbar i Kontaktcenter
hjälper till med allt från ansökan till barnomsorg, felanmälningar till att handlägga faderskapsärenden. De
ger allmän information, vägledning och rådgivning om
kommunens olika verksamheter.

Kontakt:
Telefon: 0500-49 80 00
E-post: skovdekommun@skovde.se
Öppettider: www.skovde.se/kontaktcenter
Plats: Stadshuset, Fredsgatan 4
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Utbildning

från noll till hundra
Bor du i Skövde vill vi att du ska känna dig trygg med den utbildning vi kan erbjuda.
Utbildningen börjar redan i förskolan och löper som en röd tråd genom grundskola, gymnasium
och vuxenutbildning. Högskolan i Skövde är en av landets minsta men en av de mest populära
med ett brett utbud av program. Som student i Skövde är du en del av den härliga pulsen.
Förskolor
I Skövde kommun finns en väl utbyggd barnomsorg med ett trettiotal förskolor. Vissa har
specialavdelningar för barn med allergier och
barn med särskilda behov. En av förskolorna
har öppet dygnet runt för att möta behov hos
familjer där vårdnadshavarna arbetar kväll
eller natt. Skövde kommun strävar efter att
kunna erbjuda alla barn en förskoleplats inom
fyra månader.
Utveckling och stimulans i kommunens
grundskolor
I Skövde kommun finns ett tjugotal grundskolor och två fristående grundskolor. Pedagogerna arbetar med en verksamhet som
utgår från elevens behov och förutsättningar
och stimulerar till största möjliga lärande och
kunskapsutveckling. Trygghet och studiero är
centralt för ett framgångsrikt lärande, likaså
att elever möts med höga förväntningar.
Gymnasium Skövde
Gymnasium Skövde är samlingsnamnet för
Skövde kommuns två kommunala gymnasie6

skolor Kavelbro och Västerhöjd. Tillsammans
erbjuder skolorna 16 nationella gymnasieprogram, fyra introduktionsprogram samt
gymnasiesärskola med nationella program och
individuellt program. Gymnasium Skövde
erbjuder också nationella idrottsutbildningar
inom handboll och fotboll. Läs mer på:
www.gymnasiumskovde.se
Barn- och elevhälsa
Barn- och elevhälsans uppdrag är att stödja
barns och elevers utveckling mot utbildningens
mål. Det finns tillgång till barn- och elevhälsa
i alla kärnverksamheter och skolformer inom
sektor barn och utbildning.
Finskt förvaltningsområde
Kommunen ingår i finskt förvaltningsområde,
vilket innebär att den som är finskspråkig har
rätt att använda finska i sina kontakter med
kommunen. Kommunen kan erbjuda barn
att få träffa finsktalande personal i sin förskoleklass och modersmålsundervisning i skolan,
samt tvåspråkig (finska/svenska) förskoleverksamhet på Dalvägens förskola.

Vuxenutbildning Skövde och
Skövde Yrkeshögskola
Vi erbjuder både teoretiska och praktiska
utbildningar på flera nivåer. Kanske behöver
du komplettera dina betyg från grundskolan
eller gymnasiet? Vill du karriärväxla och
plugga en yrkesutbildning? Har du invandrat
till Sverige och vill lära dig svenska? Vill du gå
en yrkeshögskoleutbildning? Vi satsar på flexibilitet med möjlighet att påverka både upplägg
och innehåll i studierna. Du kan kombinera
studier med arbete. Läs mer om oss och våra
utbildningar på skovde.se/vuxenutbildning
Hos oss finns tre studie- och yrkesvägledare
som är till för dig som vill studera som vuxen
och/eller har behov att prata med någon om
studier och yrkesval. Våra studievägledare
erbjuder kostnadsfri studie- och karriärväg
ledning, du når dem genom Skövde kommuns
Kontaktcenter. Välkommen!
Högskolan
Högskolan i Skövde är en modern högskola
som präglas av en öppen och välkomnande
atmosfär, förstklassiga utbildningar och inter-

nationellt konkurrenskraftig forskning. En
plats där vi gör framsteg, varje dag.
Läs mer om högskolans utbildningar på
www.his.se

Skaraborgs STÖRSTA
babybutik!

N:a Metallvägen 1C , Skövde.
Stallsiken
Tel: 0500-486595
Öppettider: Vardagar: 10-18,
lördagar: 10-15, söndagar: 11-15
Följ oss på:

- 600INOM
kvadratmeter
butik ALLT
BELYSNING
Öppettider:i Skövde
- på Stallsiken
Mån-Fre
11-18 Lör-Sön
 Lör-Sön
Mån-Fre 10-16,
11-1611-16
Tel. 0500-48 90 80 • www.ljusexperten.se

Tel 0500-489080  www.ljusexperten.se

Vi ger dig bästa

TIPSEN
om Skövde!

Vill du veta mer om Skövde och dess omgivning, få tips
om utflyktsmål eller vad som är på gång just nu? Kom
förbi Skövde Turistcenter så hjälper vi dig!

TIPS!

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0 www.barncancerfonden.se

Med gratisappen
”Skövde Streetmuseum” guidar du
dig på egen hand genom historiska
och spännande vandringar i Skövde
centrum. Finns tillgänglig i App Store
och Google Play

Kontakt:

Skövde Turistcenter
0500-44 66 88
Stationsgatan 3 b, Regionens Hus

nextskovde.se

Hyr & Häpna!

Välkommen till Skövde!
Vi är Skövdebostäder, stadens allmännyttiga bostadsbolag med över
5 000 bostäder av alla tänkbara slag – välskötta, prisvärda alternativ
för var du än befinner dig i livet. Vi bidrar till ett bättre samhälle genom
vårt hållbarhetsarbete för en fossilfri värld samt mot segregation och
utanförskap. Ställ dig i vår bostadskö och samla köpoäng redan idag!

www.skovdebostader.se
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Aktivsommar
fritidsom vinter
I Skövde gillar vi att vara aktiva och omgivningarna inbjuder till lek, motion och träning.
Det finns gott om motionsspår och grönområden i hela kommunen.
Billingen - ett berg att älska
Billingens fritidsområde bjuder på mycket och här hittar du
storslagna naturupplevelser. Billingen har flera vandringsleder,
grillplatser, sjöar, utomhusbad, cykelleder och aktivitetsplatser
som inbjuder till härliga dagar. Vintertid förvandlas Billingen
till ett riktigt vinterparadis som certifierat Vasaloppscenter, med
flera spår som prepareras med konstsnö. Oavsett årstid kan
du alltid aktivera dig – ensam eller tillsammans med andra – i
någon av de många föreningar som har sin verksamhet på berget.
I fiskesjön finns gott om inplanterad ädelfisk, utomhusbadet
har kanske Sveriges bästa utsikt, slalombacken, pulkabacken
och isbanan lockar till vinterlek. Aktivitetsparken Äventyret och
Skogsmulleriket är ett populärt utflyktsmål bland barnfamiljer.
Även våra pumptrackbanor är väldigt populära för alla, oavsett
ålder. Inom de närmsta åren kommer Billingen att utvecklas än
mer. Läs mer om allt som är på gång i den stora satsningen på
www.billigenskovde.se
Arena Skövde
I flera år i rad har Arena Skövde blivit utsedd till Sveriges bästa
äventyrsbad! Arena Skövde har runt 275 000 besökare per år och
är ett av de större besöksmålen i Skaraborg.
På relaxavdelningen Aqua Vitalis är det avkoppling som står
i centrum. Vi rekommenderar att du alltid bokar plats inför ditt
besök på Aqua Vitalis. Det gör du enklast på Arena Skövdes
webbsida, www.arenaskovde.se
Vattenträning, friskvård, gym och bowling
På Arena Skövde kan du delta i styrke- och konditionspass,
cirkelpass och wet vest efter din egen förmåga. Givetvis är du
också varmt välkommen att motionssimma i din egen takt.
Vill du träna på gym eller spela bowling medan resten av
familjen leker i vågorna så är det inga problem, gymmet och
bowlinghallen ligger vägg i vägg med badet.
Arrangemang
Skövde är en kommun med cirka 260 föreningar, varav ca 90
idrottsföreningar och många av dem använder sig av Arena
Skövde vid större arrangemang. Hit kommer även andra stora
evenemang såsom konserter och mässor. Du kan också se hand-

boll på elitnivå då IFK Skövde spelar sina hemmamatcher här
och Skövde Handbollsflickor spelar sina i Idrottshallen.
Gott om badplatser
Många har uppfattningen att det inte finns några badsjöar i och
omkring Skövde. Inget kan vara mer fel! I Skövde anlades 1933
Sveriges första konstgjorda badsjö; Boulognersjön. Efter omfattande renovering och anläggning av en fin sandstrand återinvigdes den centrumnära sjön 2014 efter årtionden av vila. Andra
– naturliga – sjöar i närheten är Simsjön, Karstorpssjön, Sjötorps
sjön, Vristulven och Lången. Dessutom är det bara 30 minuters
bilresa till Sveriges två största sjöar; Vänern och Vättern.
Bassängbad som är öppna på sommaren är Billingebadet,
Nybobadet utanför Värsås och Tidanbadet. 365 dagar om året
är du naturligtvis välkommen till Arena Skövde för att leka i
vågorna, åka i vattenrutschkanorna eller simma i bassängen.
Nyeport – för dig som är ung i Skövde
Nyeport är möjligheternas hus! Hit kan du komma från och med
det år du fyller 13. Här får du coachning att genomföra dina idéer,
drömmar och önskemål. Du kan sjunka ner i en skön fåtölj med
en kopp kaffe, gå en kurs eller lyssna på något av Skövdes lokala
band som uppträder på scenen. Det finns alltid goda förebilder
och utvecklande verksamhet innanför de muralmålade väggarna.
Förutom Nyeport finns det sex mötesplatser i kommunen.
De samverkar och erbjuder verksamhet runt om i Skövde.
Mötesplatserna finns i Tidan, Igelstorp, Södra Ryd, Timmersdala, Stöpen och Skultorp.
Lillegårdens idrottsområde – Billingehov ishall
Lillegården är kommunens största idrottsområde för i huvudsak
fotboll, amerikansk fotboll, baseboll och softboll. Här ligger
också Billingehovs ishallar, dessa är hemmaarena för Skövde
Ishockeyklubb och Skövde konståkningsklubb. Allmänheten är
välkommen att åka skridskor i hallarna under vinterhalvåret. I
närheten ligger Karstorps fritidsområde med bland annat badsjö
och ett elbelyst motionsspår.
Södermalms IP
Södermalms IP är kommunens representationsarena för fotboll

men den fungerar även som friidrottsarena för IF Hagen
Friidrott. Här finns också kommunens enda uppvärmda miljöklassade konstgräsplan som har ca 2 500 uthyrningstimmar per år.
Upptäck omgivningarna
Som nyinflyttad har du helt nya omgivningar att upptäcka. Här
får du några tips på sevärdheter i och omkring Skövde.
• Historien är väl bevarad i Skövde. Gör ett besök på våra museer.
Konstmuseet, Idrottshistoriska museet, Volvomuseet och Stadsmuseet i Kulturfabriken.
• Helensstugan är Skövdes enda bevarade hus från tiden före
stadsbranden 1759. Huset ligger i vackra Helensparken.
• Här finns 25 naturreservat med fantastisk natur.
• Hornborgasjön är en av Europas främsta våtmarker och häcknings- och rastplats för en mängd fågelarter. Varje år rastar
omkring 30 000 tranor här under mars och april.
• Ryds grottor. Pampiga stenpelare med fantastisk utsikt över slätten.
• Silverfallet är en otroligt vacker plats mellan Lerdala och
Timmersdala där Karlsforsbäcken faller cirka 50 meter på kalk
sten, alunskiffer och sandsten.
• Forsby kyrka är Sveriges äldsta daterade och invigdes år 1135.
Våmbs kyrka är från mitten av 1100-talet och S:ta Helena kyrka
är döpt efter Skövdes skyddshelgon och vilar på grunden av en
1200-talskyrka.
• Vaholms brohus vid ån Tidan är Sveriges enda övertäckta bro.
Bron är från 1700-talet.
• Askeberga skeppssättning är ett av Sveriges stora olösta mysterier. 24 klumpformade stenar, omkring två meter höga, är
uppställda i en 55 meter lång och 18 meter bred nordsydlig oval.
Vill du se mer av Skövde?
Med boken ”126 tips – Upplev Skövde” kan du utforska och
uppleva Skövdes pärlor. Boken finns på Skövde Turistcenter.
För mer information och tips om sevärdheter:
Skövde Turistcenter
Stationsgatan 3B/Regionens hus
0500-44 66 88.
info@nextskovde.se
www.nextskovde.se
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Kultur i Skövde
Skövde ligger mitt i en rik kulturbygd med tusenårig historia. Runt omkring i Skaraborg finns kulturplatser
och föreningar som håller traditioner och gammal kunskap levande. Även mitt i Skövde finns en
kulturhistoriskt unik plats, Helénsparken, en grön oas som ger oss en skymt om hur staden såg ut en gång
i tiden. Idag är Skövde en erkänd musikstad där flera världsartister och musikproducenter har sin bas.
Vi ser oss gärna som dragloket i Skaraborg och låter därför Skövde
vara en stad där kulturen ges utrymme och en stad där vi låter
kulturen ta plats. För det är ju trots allt så att kulturen i en stad får
oss att mötas, verka och må bra! Ett tips för att lära känna vår stad är
att ladda ner appen ”Skövde streetmuseum”, full med olika promenader genom tid och rum.

teket har du även tillgång till samlingar och databaser. Bibliotekets
medarbetare hjälper dig med lästips, specialmedia för dig med funktionsvariationer eller att hitta den information du söker.
Biblioteken är offentliga vardagsrum för skövdebor och skara
borgare och här anordnats aktiviteter, studiecirklar och träffar för
olika åldrar - ett demokratiskt rum för alla.

Skövde Kulturhus – här finns något för alla!
Mitt i hjärtat av Skövde ligger Skövde Kulturhus. Det är Sveriges
äldsta kulturhus som byggdes 1964. Byggnaden i sig är en arkitektonisk attraktion signerad Hans-Erland Heineman.
Idén från 60-talet om att bygga ett hus där flera olika kultur
former kunde samlas på samma ställe håller fortfarande!
Trots att Kulturhuset utvecklats och omformats genom åren
finns den ursprungliga känslan kvar. Både i finurliga detaljer, möbler
och de olika lokalerna.
I foajén står Sixten Västgöta-Bengtsson och hälsar välkommen i
form av en installation som invigdes i december 2018 och är skapad
av konstnären Moa Edlund Andersson. Så ta en paus, slå dig ner en
stund på bänken framför Sixten och lyssna på hans kåserier om den
skaraborgska dialekten.
På entréplan ligger stadsbibliotek, stadsteatern och biograf
Odeon. En trappa upp finns Skövde Konstmuseum och husets
gallerier. I källarplan finns konferenslokaler och evenemangslokaler.
Husets kapacitet är snudd på oändlig och här pågår ständigt nya
möten, kulturupplevelser och aktiviteter. I Kulturhuset finns även en
restaurang som erbjuder allt från kaffe och kaka till trerätters middag.
Läs mer om Kulturhuset och de aktiviteter, föreställningar och
utställningar som finns där på www.kulturiskovde.se

Konstmuseet i Skövde – Sveriges mest jämställda museum
I över tio år har Konstmuseet arbetat målmedvetet med frågor
kring genus och jämställdhet. Dessutom finns sedan tre år tillbaka
ett normkritiskt uppdrag inskrivet i uppdraget som genomsyrar
verksamhetens alla delar. Konstmuseet har en unik basutställning.
Konstnärerna Anna Sjödahl, Elli Hemberg och Ester Henning utgör
tillsammans nästan två tredjedelar av museets samling. De har fått ett
eget våningsplan som i sig är värt ett besök.
Konstmuseet har även god representation av svenskt nittonhundratal fram till idag. Här finns verk av olika konstnärer – från Sigrid
Hjertén och Siri Derkert via Kjartan Slettemark och Catti Brandelius
till Saadia Hussain och Aida Chehrehgosha.
I museets konstlabb kan barn och vuxna skapa konst tillsammans.
Här kan du inspireras av konsten i museet och skapa din egen pixelkonst
på den fyra meter långa peggväggen eller göra en stop motion-film.

Skövde stadsbibliotek ett demokratiskt rum för alla
Biblioteken i Skövde är platser för möten med människor och fyllda
med berättelser för alla åldrar.
Huvudbiblioteket hittar du i Skövde Kulturhus. I kommunen finns
ytterligare sex bibliotek. Sedan 2017 ingår Skövde i samarbetet Bibliotek Mellansjö med biblioteken i Tibro, Tidaholm, Hjo, Karlsborg,
Töreboda, Gullspång och Mariestad. Du kan alltså låna och lämna
tillbaka böcker och andra medier i alla åtta kommuners bibliotek.
Via bibliotekets hemsida kan du låna digitala böcker och filmer
och boka böcker att hämta på ditt hemmabibliotek. I stadsbiblio10

Stort utbud av teater, film, musik, dans och konferenser
Skövde är en av landets största teater- och filmstäder utanför våra
storstäder. Stadsteatern erbjuder ett varierat utbud med nationella
och internationella artister, professionella producenter varvat med
lokala uppsättningar, konserter och konferenser. Stadsteatern har
503 platser varav fyra rullstolsplatser och hörselslinga. I Skövde
Kulturhus finns också biograf Odeon – en toppmodern, digitaliserad
biograf som visar allt från filmfestivaler till dokumentärfilmer och
livesändningar från världens största scener.
GöteborgsOperan Skövdescenen
GöteborgsOperan har sin enda premiärscen utanför Operahuset i
Göteborg i Skövde. Det betyder att skövdeborna har chansen att se
operans föreställningar med premiärnerv på hemmaplan. Vid årsskiftet 2020/2021 flyttar GöteborgsOperans Skövdescen in i Kultur
huset och kommer därmed ännu närmare stadens puls och varierande
kulturliv.

Skövde Kulturfabrik
Skövde Kulturfabrik är en kreativ mötesplats, där
musiken och kulturhistorien möts. Här samsas
Skövde Musikskola och Skövde Stadsmuseum
under samma tak.
Musikskolan ger Skövdes barn och ungdomar
möjlighet att uppleva glädjen i att spela instrument
och sjunga. Här kan du från det år du fyller tre år
uppleva och lära dig om sång, rytm och musik.
Utifrån varje elev, skapar vi förutsättningar för ett
lustfyllt lärande.
Stadsmuseet är platsen där du får uppleva Skövdes historia. I vår nya basutställning träffar du olika
personer som bott eller verkat i Skövde, får höra
deras historier och hur de har påverkat Skövdes
utveckling. I vårt öppna magasin får historien liv i
de tusentals bruksföremål från Skövdetrakten som
vi har i våra samlingar. På Kulturfabriken visas ständigt olika temoprära utställningar, så här finns alltid
något nytt att upptäcka!
Följ oss på Instagram @skovdekulturfabrik och
på Facebook, Skövde Kulturfabrik.

Kontakt:
Kulturfabriken
0500-49 83 21
kulturfarbriken@skovde.se

Skövde är en av de största
teater- och filmstäderna
utanför storstäderna.

Visste
du att...

Shopping och nöjen
Skövde har haft en fantastisk utveckling de senaste tio åren och det är inte konstigt
att staden etablerat sig som Skaraborgs bästa shoppingstad.
Här finns – förutom de stora kedjorna – också inspirerande butiker och ett brett utbud av restauranger och
caféer. Tillsammans erbjuder de en imponerande mix
av shopping- och smakupplevelser. Den centrala stadskärnan bjuder på en stor blandning. Här finns många
mindre butiker och Commerce köpcenter, med många
butiker under samma tak. Endast 15 minuters promenad
från centrum hittar du Norrmalms handelsområde med
ytterligare ett köpcenter; Elins Esplanad. Bara några
stenkast längre bort ligger Stallsiken med flera av sällanköpshandelns mest kända varumärken.
Dans, caféer, pubar och restauranger
Här finns nöje för alla smaker. Bland våra nattklubbar,
restauranger, pubar och caféer kommer du säkert att
hitta just din favorit. Utbudet är stort och nöjeslivet har
en ungdomlig touch.
Nöjen och evenemang
Det händer något i Skövde varje vecka. Musik
evenemang, sporthändelser, teater och de populäraste
filmerna på bio gör det ibland svårt att välja. Bästa
kollen på vad som är på gång får du genom att kika in på
www.nextskovde.se
Matfestivalen äger alltid rum i slutet av augusti och
är en av de äldsta stadsfestivalerna i hela landet. Den
startade redan 1989 som Grill-SM och förvandlades
året därefter till Matfestivalen. Under fredag och lördag
flyttar restaurangerna ut på gator och torg, mitt i centrala Skövde. På Hertig Johans torg kan du njuta av den

lokala maten. Träffa och handla direkt av lokalproducenterna i Skafferiet, ät lyxig mat lagad enbart på lokala
råvaror hos Brasseriet eller köp lokal snabbmat i Food
Court Hertig Johan. www.matfestivalen.nu
Underhållning för alla
Skövde har ett varierat utbud av musik, teater och annan
underhållning som ofta gästar Arena Skövde, Skövde
Kulturhus, GöteborgsOperans Skövdescen eller någon
annan arena. Naturligtvis har vi också många arrangemang med lokala artister, både inom musik, revy och
teater.
Stora idrottsevenemang
I Skövde anordnas ett flertal stora idrottsevenemang,
bland annat inom handboll, fotboll, ridsport, innebandy
och kampsport. Varje år arrangeras också flera motionslopp. Skadevi Cup i fotboll och handboll har lockat
lag från stora delar av Sverige och Norden i över 40 år.
Elithandboll med både dam- och herrlag ser du också
här i Skövde när Skövde HF eller IFK Skövde spelar.

Vill du ha tips på vad du kan göra i Skövde?
Kom in och prata med personalen på Skövde
Turistcenter!
Besök oss i Regionens hus, Stationsgatan 3B.
0500-44 66 88
www.nextskovde.se
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Digitala tjänster
förenklar din vardag
Allt fler Skövdebor upptäcker kommunens digitala plattformen VKlass. Syftet med tjänsten är att göra det enklare för
vårdnadshavare i samband med skolstart. I tjänsten kan du uppdatera
tjänster. Det kan till exempel vara en e-tjänst där
dina kontaktuppgifter och lämna samtycken för ditt barn digitalt.
du ansöker om skolskjuts eller bygglov.
Mina sidor är din personliga plats på skovde.se där du kan utföra
ärenden digitalt dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Det
enda du behöver är mobilen och mobilt BankID! (Det funkar
med dator och surfplatta också.)
Flera nya tjänster
Intresset för digitala tjänster ökar hela tiden och i dagsläget
erbjuder kommunen cirka 150 tjänster. Förutom mer traditionella tjänster som Anmälan till musikskolan och Anmälan
specialkost kan du boka tid med vissa handläggare via tjänsten
eBoka. När bokningen är genomförd får du en påminnelse via
sms ett dygn före mötet. I e-tjänsten för tomtkö kan du anmäla
dig och betala din plats med några klick. Via Mina Sidor kan du
sedan se din plats i kön.
En efterlängtad tjänst är en skolstartstjänst, som utvecklats i lär-

Du kan få viss e-post från kommunen till din digitala brevlåda. Den digitala brevlådan, exempelvis Kivra eller Min myndig
hetspost, samlar ärenden från olika myndigheter. Tjänsten är
gratis och säkrare än vanlig e-post eftersom du loggar in med
e-legitimation/BankID.

Appen Mitt Skövde
En annan tjänst som blir allt mer populär är appen Mitt Skövde
som bland annat presenterar öppettider och aktiviteter i Skövde
kommun. Även här ökar utbudet och nu finns bland annat
skidspårstatus och den nu högst aktuella SANT-tjänsten för alla
högstadieelever som tjänster i Mitt Skövde.
Support
Behöver du hjälp med att hitta rätt bland våra digitala tjänster?
Kontakta vårt Kontaktcenter som finns i Stadshuset eller ring
dem på 0500-49 80 00.
Populära tjänster:
• VKlass – lärplattform för
elever och vårdnadshavare
• Procapita – tjänster inom
barnomsorg, till exempel
schemaregistrering
• Ritningsarkivet – sök
bygglovsritningar

• Anmälan – musikskolan
• Anmälan – specialkost
• Intresseanmälan – vikariat
inom vård och omsorg och
förskola/skola
• Ansökan – skolskjuts
• Ansökan – bygglov
• Ansökan – tomtkö

Avfallshantering
I Skövde är det Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), som ansvarar för sophämtning,
tömning av enskilda avlopp och drift av återvinningscentraler. Har du frågor om sophämtning,
kontakta vår kundtjänst.
E-post: info@avfallskaraborg.se
Telefon: 0500-49 81 85
Har du frågor kring tömning av ditt enskilda avlopp, kontakta AÖS:s entreprenör PR Slamsugning.
Telefon: 0500-41 23 00
Återvinningscentraler
Du kan lämna nästan alla avfallsslag på någon av AÖS:s återvinningscentraler.
Skövdes stora återvinningscentral Risängen, ligger mittemot Volvo Östras fabrik (Komponentvägen). Återvinnings
centralen är öppen på vardagar och lördagar.
Mindre återvinningscentraler finns på följande platser:
Skultorp (begränsat antal avfallsslag), Södra Ryd, Stöpen,
Tidan, Timmersdala och Värsås. De mindre centralerna har
öppet tisdagar och lördagar.
Vi inför nu successivt Grönt kort på våra återvinnings
centraler. Med Grönt kort har du tillgång till återvinnings
centralen utanför ordinarie öppettid.
Mer information hittar du på www.avfallskaraborg.se
Återvinningsstationer
Runt om i kommunen finns återvinningsstationer som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB) ansvarar
för. Läs mer om återvinningsstationer och hur du sorterar
förpackningar på www.ftiab.se
Vid frågor om återvinning av förpackningar, kontakta
FTI AB. E-post: kontakt@ftiab.se. Telefon: 0200-88 03 10.

Fiber direkt in i din bostad!
Kolla dina möjligheter på
skovdestadsnat.se

Fiber direkt in i din bostad!
Kolla dina möjligheter på
skovdestadsnat.se
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Region med växtkraft
Skövde växer snabbt. Utbudet av handel, tjänster
och nöjen är stort och du kan hitta något för alla
intressen och smaker. Vi har storstadens utbud och
småstadens närhet.
Skövde har utvecklats till den naturliga centralorten i Skaraborg. Totalt
erbjuder kommunen cirka 33 000 arbetstillfällen. Dominerande arbetsgivare är Volvo Group Trucks Operations och Volvo Cars Engine som
gör motorer till lastbilar respektive personbilar. Andra stora arbetsgivare
är Skövde kommun, Skaraborgs Sjukhus Skövde, Högskolan i Skövde,
CEJN AB och Försvarsmakten med Skaraborgs regemente P4, Träng
regementet, Markstridsskolan och Markverkstad Götaland.
Skövde fortsätter att växa som shoppingstad med nya satsningar i
centrum, på handelsområdet Norrmalm och på handelsområdet Stallsiken.
Kunskapsföretag på tillväxt
Science Park Skövde är en mötesplats för människor, företag och verk-

samheter med fokus på nya idéer, utveckling och industriell digitali
sering. Här får entreprenörer inom framför allt IT, teknik och dataspel
hjälp att starta och utveckla sina verksamheter. I Science Park Skövde
finns ett 80-tal företag och cirka 800 medarbetare.
Varje år går ett 50-tal nystartade företag, så kallade startups,
igenom det särskilda program för att starta och driva företag som
erbjuds. Spetsen finns inom dataspelsutveckling och programmet The
Game Incubator.
Samarbete med Högskolan i Skövde
Science Park Skövde är ett nav för samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Det finns sedan många år ett nära samarbete med
Högskolan i Skövde där Science Park Skövde drar nytta av Högskolans
profil och forskning inom olika områden. Många av de personer som
startat företag hos Science Park Skövde kommer direkt från Högskolan
till startup-programmet där de lär sig att starta, driva och utveckla företag. Science Park Skövde och dess företag växer och skapar tillväxt i
regionen.
Läs mer på www.scienceparkskovde.se

Visste
du att

• Inom en radie av fem mil runt
Skövde bor en kvarts miljon
människor.
• Skövde är en stark nod för dataspelsutveckling i Sverige.

Allt om
parkering
Så här betalar du din P-avgift
Du kan betala parkeringsavgiften med kort,
mynt, SMS eller via en app i din telefon i
alla kommunens P-automater. Det kostar lika
mycket att betala via SMS eller app i mobilen
som om du betalar med kort eller kontanter,
men du betalar bara för den tid du faktiskt parkerar. På varje biljettautomat finns det en skylt
som visar hur du registrerar dig hos respektive
operatör.
Om du väljer att använda SMS kostar det
normal trafikavgift att skicka det. Väljer du att
betala via app tillkommer normal kostnad för
datatrafiken. Ett tips vid betalning är att registrera ditt kontokort hos operatören för tjänsten.
Detta för att undvika en hög fakturaavgift om
fakturan måste skickas hem till dig. Läs mer om
betalning via mobilen på biljettautomaterna
eller på vår webb: www.skovde.se/smsparkering
där du ser vilka operatörer som vi har aktuella
avtal med.
Datumparkering
Datumparkering gäller alla dagar mellan

kl. 04.00 och 16.00 i stadsdelarna Östermalm,
Västermalm, Vasastan samt Norrmalm om
inte annat framgår av vägmärkena. Det innebär
att du mellan dessa klockslag vid jämnt datum
ska parkera bilen på den sida av gatan som har
ojämna husnummer. Ojämnt datum ska bilen
parkeras på den sida av gatan som har jämna
husnummer. Under 2020/2021 kommer det

ske förändringar i vissa områden, men det
informerar vi om när det blir dags.

Kontakt:
Kontaktcenter 0500-49 80 00
www.skovde.se/parkeringstillstand

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
En trafikhandläggare kan utfärda parkeringstillstånd till dig som är rörelsehindrad och själv
kör ett motordrivet fordon och även till passagerare om särskilda skäl finns.
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Finskt
förvaltningsområde
Skövde kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket. Lagen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) ger den
sverigefinska minoriteten särskilda rättigheter i förvaltningskommunerna.
Dessutom finns grundskyddet som gäller för de fem nationella minoriteterna i Sverige: judar, romer, tornedalingar, samer och sverigefinnar.
De särskilda rättigheterna i det finska
förvaltningsområdet innebär att
• enskilda har rätt att använda finska vid muntliga
och skriftliga kontakter med kommunen i enskilt
ärende där kommunen är beslutsfattare,
• kommunen är skyldig att ge muntligt svar
på finska samt att på begäran ge en skriftlig
översättning av beslut och motivering,
• kommunen ska verka för att det finns tillgång
till personal med kunskaper i finska,
• kommunen har särskilda skyldigheter att
anordna äldre- och barnomsorg, helt eller till
väsentlig del på finska om någon önskar detta.
För mer information: www.skovde.se/finskt
Suomen kielen hallintoalue
Skövden kunta kuuluu suomen kielen
hallintoalueeseen. Kansallisia vähemmistöjä
ja vähemmistökieliä koskeva laki (SFS
2009:724) antaa ruotsinsuomalaiselle
kansalliselle vähemmistölle erikoisoikeudet
hallintoaluekunnissa, sen perussuojan lisäksi,

joka koskee kaikkia kansallisia vähemmistöjä,
joita Ruotsissa on viisi: juutalaiset, romanit,
tornionlaaksolaiset, saamelaiset ja ruotsinsuomalaiset.
Erikoisoikeudet merkitsevät sitä, että suomen
kielen hallintoalueessa
• yksittäisellä henkilöllä on oikeus käyttää
suomen kieltä asioidessaan suullisesti tai kirjallisesti kunnan kanssa, jos kunta on asiassa
päätöksentekijä,
• kunta on velvollinen antamaan suullisen
vastauksen suomen kielellä sekä vaadittaessa
antamaan kirjallisen käännöksen päätöksestä ja
sen perusteluista,
• kunnan tulee huolehtia siitä, että käytettävissä
on suomen kielen taitoista henkilökuntaa,
• kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää
vanhusten- ja lastenhuoltoa kokonaan tai
merkittävässä määrin suomen kielellä, jos joku
sitä haluaa.
Lisää tietoa: www.skovde.se/suomeksi

Professionell
telefonpassning
Prova oss under tre
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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Secondhandbutik
och Mötesplats

TILLSAMMANS
BLIR VI MER

Öppet tis-tors kl 10-17 samt lör 10-13
Mariestadsvägen 88, Skövde
www.redcross.se/skovde

HOPP FINNS HÄR
GUDSTJÄNST SÖNDAGAR 11.00
www.skövdepingst.se

VÄLKOMMEN
TILL SVENSKA KYRKAN
I SKÖVDE
I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller
tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre
värld, som vill sjunga i kör eller ha gemenskap. Kyrkan är en
plats att vara stolt över dit alla är välkomna, barn, ungdom,
unga vuxna och vuxna. Tillsammans blir vi mera!
Vill du veta mer se vår hemsida svenskakyrkan.se/skovde
eller ring 0500-47 65 00.

Välkommen till Skövde

Vi finns nära dig
Ibland är det skönt att ha nära till hjälpen. Vi tar hand om dig som
blivit sjuk, skadat dig eller upplever psykisk ohälsa. Hos oss får du en trygg
kontakt genom hela livet. Vi hälsar barn och vuxna i alla åldrar välkomna!
Lista dig hos oss!
Som nyinflyttad till Västra Götaland blir du automatiskt listad på den vårdcentral som ligger
närmast din bostad, men har givetvis rätt att lista om dig när du vill. Flyttar du inom Västra
Götaland måste du själv lista om dig när du flyttar, annars gäller ditt tidigare
val. Ett läkarbesök kostar mindre på den vårdcentral du hör till. Lista dig redan
idag så är det klart med den lägre avgiften den dag du behöver vår hjälp.
Ring, besök oss eller kontakta oss via hemsidan, så hjälper vi dig.

Närhälsan Billingen

Närhälsan Hentorp

Närhälsan Norrmalm

Närhälsan Södra Ryd

Ekängsvägen 15
Telefon: 0500-44 71 20
narhalsan.se/billingenvardcentral

Gröna vägen 40 A
Telefon: 0500-44 70 70
narhalsan.se/hentorpvardcentral

Ekängsvägen 15
Telefon: 0500-44 71 50
narhalsan.se/norrmalmvardcentral

Timmervägen 3 A
Telefon: 0500-46 65 62
narhalsan.se/sodrarydvardcentral

Din egen vårdcentral
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Skövde kommuns

utvecklingsområden
Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam framtidsbild för att skapa förutsättningar
för den nödvändiga tillväxten och det goda livet i vår region. Detta har kommunfullmäktige i
Skövde kommun fattat beslut om och det beskrivs i Vision Skövde 2025. Framförallt jobbar vi
inom dessa sex prioriterade utvecklingsområden:

Regionen

Natur och miljö

Vi ska förstärka vår roll som attraktiv
centralort och agera draglok för hela
Skövderegionen! Vi ska verka för att skapa
en större, gemensam arbetsmarknadsregion – därför ska infrastrukturen utvecklas
så att vi enkelt kan röra oss inom Skövderegionen och till eller från andra orter eller
centra som är viktiga för oss. Vi ska vara
en aktiv och tydlig aktör i Västra Götaland.

Vi ska värna den vackra naturen i hela
Skövderegionen. Närheten till naturen
berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att
såväl individer som organisationer lever
resurssnålt och ansvarsfullt.

Attraktiva
boendemiljöer

Tillsammans
Tillsammans är vi starkare! Vi ska utveckla former för att mötas och samverka på
alla nivåer så att alla invånare ska kunna
känna delaktighet oavsett ålder, kön
eller ursprung. Mångfald, tolerans och
nyfikenhet ska prägla Skövderegionen.
Ett rikt och varierat kulturliv ska bidra till
ökad livskvalitet.

Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer
som är anpassade till människors olika
intressen och behov. Förutsättningarna
för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att
investera i Skövde.

Kunskapsutveckling
och arbete

Vårt varumärke
Vi ska göra Skövdes varumärke starkt
och tydligt. Marknadsföring och annan
kommunikation förstärks och ska utgå
från en genomtänkt varumärkesstrategi.
Vi är alla stolta ambassadörer för vår stad
och för Skövderegionen!

Vi ska arbeta för att det byggs upp
erkända spetskompetenser som lockar
nyetableringar till Skövderegionen. Våra
skolor ska utvecklas mot nationell toppklass! Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från
kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett
varierat och blomstrande näringsliv.

Kontakta oss
Telefon: 0500 - 49 80 00
E-post: skovdekommun@skovde.se
Webbplats: www.skovde.se

Besöksadress
Stadshuset
Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun
541 83 Skövde

Vårt Skövde
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