Workshopens syfte

Bilaga 3
Workshop i
Södra Ryd
-hållbar
områdesförnyelse

Programförslaget tar sin utgångspunkt i framtagna principer för att
nå Södra Ryds önskade läge och därmed en attraktiv
områdesförnyelse. För att nå det önskade läget är det viktigt att
kommunen tar ställning till ”rätt utbyggnadsstrategi” och när i tid
detta ska ske. Med anledning av detta bjöds politiker och tjänstemän
in till en gemensam workshop i Södra Ryd.
Workshopens huvudsyfte var att informera om planprogrammet,
förankra framtagna principer och föra diskussioner kring de
viktigaste händelseförloppen utifrån framtaget programförslag.
Workshopen syftade även till att var och en, utifrån sina kunskaper
och erfarenhet gav förslag på hur man som politiker eller tjänstemän
och som Skövdebo kan bidra till en positiv utveckling i Södra Ryd.

Upplägg
För att ge workshopsdeltagarna en helhetsbild av Södra Ryd startade
mötet med en guidad rundtur i buss och vidare till fots genom Södra
Ryds centrum och vidare till grönstråket via skolgården (KG).
Efter rundturen samlades deltagarna för en presentation av
genomförd analys, principer och framtaget programförslag.
Deltagarna delades in i 5 grupper med ca 5 deltagare (politiker och
tjänstemän i varje grupp)
Under kvällen arbetade deltagarna med 4 st frågeställningar, se
nedan

Deltagare
Workshopledare:
Linda Kjerfve, Sektor samhällsbyggnad
Lisa Argus, Metria AB
Tom Billingham, Billingham & Flygare

Gruppdeltagare:
Sammanställning av workshop i Södra Ryd den 5 april 2017.

Bakgrund
Södra Ryd är ett större bostadsområde som byggdes på 70-talet, i
enlighet med dåtidens ideal. Bostadsområdet planerades i samband
med byggnationen av Skaraborg sjukhus Skövde, för att kunna
erbjuda bostäder i nära anslutning till arbetsplatsen.
Skövde tätort expanderar mot nordost. Nya stadsdelar som
Trädgårdsstaden och Stadsskogen planeras och växer fram och
flertalet av de befintliga stadsdelarna mellan Skövde centrum och
Södra Ryd förtätas.
Planprogram för Södra Ryd syftar till att översiktligt utreda
förutsättningar och redovisa förslag på hur stadsdelen kan utvecklas,
utifrån infrastruktur, grönområden, bostadsbebyggelse och
verksamheter.

Grupp 1
Unnar Kristmannsson, Planchef
Johan Ask, (S)
Leif Walterum, kommunalråd (C)
Grupp 2
Marie Ekman, kommunalråd (S)
Jan Bremer, Kollektivtrafik- och infrastrukturchef
Magnus Hammar Borsch, byggnadsnämnden (M)
Claes Clausen, Stadsarkitekt
Grupp 3
Anna Möller, Chef gata/natur
Karl Alexanderson, Sektorchef sektor samhällsbyggnad
Torbjörn Bergman, (M)
Inger Carlsson, Administrativ chef
Grupp 4
Ulla-Britt Hagström, (L)
Karin Holm, områdesutvecklare Ryd
Robert Ciabatti, byggnadsnämnden (S)
Mikael Zsiga, Mark- och exploateringschef

Stadsdelsvandring i Södra Ryd, KG
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Workshop nr 1 – Viktiga händelseförlopp

Fråga 3

I den inledande workshoppen ombads grupperna diskutera de tre
viktigaste händelseförloppen för att nå önskat läge och därmed en
hållbar utveckling av Södra Ryd. Grupperna diskuterade tillsammans
och ritade på kartor, alternativt skrev ner de händelseförlopp som var
viktigast.

Hur kan ni som politiker arbeta aktivt för att stödja
utvecklingen av en positiv identitet för Södra Ryd,
vilket speglar en starkare och tydligare identitet utåt?
Ge 5 konkreta förslag.

Deltagarna ombads även diskutera när i tid de olika
händelseförloppen bör ske för att ge bästa tänkbara effekter för Södra
Ryd men även för staden/omgivningen i stort.
Grupperna fick sedan redovisa sina tankar och idéer och motivera
valda händelseförlopp.

Fråga 1
Beskriv de 3 viktigaste händelseförloppen, utifrån
föreslagna fysiska åtgärder/värdeord, för att nå
önskat läge och därmed en hållbar områdesförnyelse
av Södra Ryd. Markera gärna på kartan. Motivera och
konsekvensbeskriv vald prioritering. OBS. Ett
händelseförlopp kan bestå av flera fysisk åtgärder
eller värdeord.
Som en följdfråga fick grupperna i uppgift att diskutera när i tid valda
händelseförlopp bör ske för att nå bästa tänkbara utveckling.

Fråga 2
När ska händelseförloppen ske i tid? Nu, inom en snar
framtid eller långsiktigt? Motivera varför.
Grön penna- tidshorisonten, nu
Blå penna - tidshorisonten, inom en snar framtid
Röd penna- tidshorisonten, på lång sikt

Workshop 2 – Utveckling av en positiv identitet
För nästa workshopfråga fick gruppdeltagarna utgå från sina egna
erfarenheter och kunskaper. De ombads ge 5 konkreta förslag på hur
de kan stärka en positiv identitet i Södra Ryd och därmed utveckla en
attraktiv målpunkt i staden.
Gruppdeltagarna skrev ner sina tankar på post-it-lappar och ombads
redovisa sina förslag med motivering.

Workshop 3 – ökad integration
Som avslutning bads grupperna diskutera kring framtagna
värdeord/nyckelfrågor som har varit ledande för arbetet med
planprogrammet.
Gruppdeltagarna redovisade sina tankar och idéer.
Projektledaren antecknade och drog slutsatser under pågående
diskussion.

Fråga 4
Vilka är de 3 viktigaste nyckelfrågorna/värdeorden att
fokusera kring för att öka integrationen inom Södra
Ryd? Motivera varför.
Värdeord för attraktiv livsmiljö i Södra Ryd
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mångfald och variation
Inflytande och samverkan
Verka för att Södra Rydsbor är delaktiga
Verksamheter och företag på plats i Södra Ryd
uppmuntras anställa fler Södra Rydsbor
Välbesökta målpunkter
Unika evenemang
Verka för ökat föreningsliv och religiösa
församlingar
Välkomnande
Samband till staden
Flexibla och billiga lokaler
Familj och barn
Aktivitet och idrott
Hälsa och det gröna
Mat och kultur
Offentliga rum ges omsorgsfull gestaltning med hög
kvalité
Odling
Utevistelse
Sammanlänkande mötesplatser och stråk
Främja gemenskap
Trygghet
Närhet och gent
Jämställt
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Bilder från workshoparbete

kunna kompletteras upp med verksamheter och
samlingslokaler.

Resultat
Nedan redovisas en sammanställning av gruppernas diskussioner för
respektive workshopfrågor.

o



Workshop 1 – viktiga händelseförlopp över tid
o
Samtliga grupper ritade händelseförlopp på karta och diskuterade
utifrån kunskap, efterfrågan och sektorsområde i relation till
framtaget programförslag. Deltagarna diskuterade med stort
engagemang. Nedan redovisas de händelseförlopp grupperna ansåg
vara av största vikt och när i tid de bör ske.



Västra Skogsrovägen med verksamheter



Öppna Fredriksbergsvägen, om det är för buss eller bil får
diskuteras
o Långsiktigt ska vi öppna stationsläget
o Entréer viktiga. Får vi en annan påfart på 26:an så får
vi en annan användning vid den södra infarten
Centrum och bussgatan
o Hälsans Park är mer eftertraktad än vad många kan
tro!
o Diskussion om inpendling. Måste man bo och jobba i
samma område? Inpendling kan på sikt vara bra. Det
kan vara bra med en blandning. Sjukhuset och
intilliggande verksamhetsområden i främjar för
kollektivtrafik och pendling via gång och cykel.
o Unik målpunkt är viktigt. Profilering är viktigt. En
Saluhall lyfter fram mångfalden och kulturen inom
Södra Ryd.

Grupp1






Öppna upp Fredriksbergsvägen-Timmervägen för buss på en
gång! Bråttom! Hösten 2017!
o Det är viktigt att politiker visar att kollektivtrafiken
stärker och utvecklar Södra Ryd.
o Bussgatan ger ett helt annat resmönster
o Koppling till trädgårdsstaden är viktig, knyta ihop
stadsdelarna
Utveckla centrum. Attraktion, mötesplatser, verksamheter.
o Kan en kommunal sektor vara stationerad här? Det
skulle ge ett lyft för centrum och området med en
sektor på plats i Ryd. Det kommer att bidra till att folk
rör sig i området och visar upp sig. Vilken typ av
kommunal verksamhet skulle kunna sitta här? Sektor
samhällsbyggnad t.ex! En sektor som jobbar med
utvecklingsfrågor!



Grupp4


Lilla sommarland
o Skulle kunna bli ett besöksmål precis som lekplatsen
på Billingen har blivit. Med enkla medel

Grupp2


Vi måste koppla ihop Södra Ryd med staden. Entrén från
söder och kopplingen Fredriksbergsvägen för att få igång
aktiviteter i södra Ryd.



Platser och samlingslokaler, inomhus och utomhus. Titta på
platser tex längs Västra Skogsrovägen. Den vägen skulle

Vi vill skapa de aktiviteter som behövs. Först måste vi
stärka och höja det område som finns.
Bostäder vill vi skjuta på framtiden!

Grupp3

Diskussionspunkter



Stationsläget och bussgatan ska öppnas
o Viktigt att börja öppna upp för kollektivtrafik och sen
biltrafik
Studera effekter. Det är möjligt att kollektivtrafik räcker för
att stärka centrum.



Föreningslokaler
o Utveckla mångfalden och kulturen. Stärker Södra
Ryds identitet utåt.



Olika upplåtelseformer
o Här finns många olika former men de är
uppdelade/åtskilda i stora geografiska områden.
Integrera!

Skogsområdet, det är mörkt och bara skog.
Bebyggelse vid skogen stärker skogens kvalitet.

Stärka centrum och platserna utomhus. Hälsans park och
besöksmål.
o



De viktigaste händelseförloppen som lyftes
inom gruppera

Nu
Bussgata mellan Timmervägen och Fredrikbergsvägen
Bussgata från ny entré i söder till ny korsning
Timmervägen/Fredrikbergsvägen
Hälsans Hus- utveckling av torget- utlokalisering av
offentlig service-Saluhall- unika besöksmål

Inom en snar framtid

Utveckling av centrum
o Hälsans Hus, det är viktigt att det projektet
kommer igång snabbt!
o Torget kan utvecklas med verksamheter när vi
har ett underlag som kan bidra till att de går runt.
o Utlokalisera offentlig verksamhet till Södra Ryd
centrum.
o Saluhall, något i Södra Ryd som inte finns någon
annanstans och drar hit folk.
o Fler verksamheter intill Rydskolan. Tydliggöra
stråken
Aktivitetspark är jätteviktig. Ryds vardagsrum. Torget måste
också bli vardagsrum för dem som inte vet vad de ska göra på
dagarna.
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Grupp
1
3
2

4

Grupp
1

Centrum- mötesplatser-fler verksamheter-attraktionkommunal service-attraktiva skolor
Sammanhängande aktivitetsstråk, Fotbollsplan- KGHälsans Park-Aktiva och attraktiva platser

2
4

Utveckling av bussgata inom parkstråket- tydliggöra
entrén i söder
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På lång sikt

Grupp

Utveckla unika besöksmål- Lilla sommarland

1

Västra Skogsrovägen- Samlingslokaler- gestaltning av
gaturum- stärka föreningslivet

2
4

Utveckling av Station Skövde Norra
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Slutsats
Under mötet delgav deltagarna sin kunskap om Södra Ryd som
stadsdel i relation till kommunens utveckling och framtaget
programförslag.
Grupperna visar framförallt en samstämmighet om vilka
händelseförlopp som är av högsta prioritet för en områdesutveckling
av Södra Ryd. Workshopen gav därmed en tydlig inriktning för
kommande arbete med planprogrammet.

Kollektivtrafik- det bärande trafikslaget
Samtliga grupper var enliga om att bussgatan TimmervägenFredrikbergsvägen är viktig. Kollektivtrafiksatsningar i form av
bussgata i områdets mitt är viktiga för ändrade resmönster och nya
flöden.
Det är av stor vikt att skapa ett flöde mellan Stadsskogen- Station
Skövde Norra- SÖDRA RYD- Skövde sjukhus. Flödet stärker centrum
och synliggör Södra Ryds mångfald och miljö.
Fråga 1-2, Grupp 1

Fråga 1-2, Grupp 3

Förtäta och förädla innan vi tar ny mark i anspråk
Grupperna var eniga om att områdesutvecklingen ska prioritera de
allmänna platserna och utveckling av centrum innan nya
markområden i norr tas i anspråk för bostäder. Förtätning ska
prioriteras inom Södra Ryd. Det är viktigt att Södra Ryd utvecklas för
dem som bor där idag. Genom en förädling av dagens kvaliteter
skapas en attraktion vilken genererar efterfrågan av bostäder/
verksamhetsetablering.
Södra Ryd ska utvecklas till en attraktiv målpunkt. De allmänna
platserna, aktivitetzonerna inom programförslaget bör inom en snar
framtid utvecklas.

Västra Skogsrovägen, en del av Södra Ryd
Genom att ge Västra Skogsrovägen en gestaltning som stadsdelsgata
och ge möjlighet för etablering av nya målpunkter som
busshållplatser, samlingslokaler, religiösa byggnader och
friluftsaktiviteter blir dagens led en gata. En gata inom Södra Ryd!
Natur- och rekreationsområdet blir en naturlig del av Södra Ryd och
nya entréer till området skapas, vilket stärker områdets identitet.

Visa Vägen

Fråga 1-2, grupp 2

Skövde kommun måste visa vägen, utlokalisera kommunal
verksamhet och skapa positiv kommunikation.

Fråga 1-2, Grupp 4
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Workshop 2 – utveckling av en
positiv identitet
Under redovisningen grupperades deltagarnas förslag för att
tydliggöra hur politiker/tjänstemän kan arbeta aktivt för att stödja
utvecklingen av en positiv identitet för Södra Ryd.

Förslag som stärker en positiv identitet
Större fysiska åtgärder
Offentlig service
Inbjudande centrum
Bussgata
Torget
Glasskiosk
Uterum- orangeri- Hälsans Hus
Bygga ut nya verksamhetsområden
Gestaltning
Tydliggöra entréer
Hälsans Hus och rehabbassäng
Saluhall- unikt för Skövde
Bra skola
Tågstopp med stickspår till Skaraborgs sjukhus
Utemiljö
Utveckla befintliga platser
Aktivitetspark
Fler sittplatser
Gratis Wi-Fi på ny plats
Skapa kreativa platser
Blommor i den offentliga miljön
Bra skötsel
Gestaltning av utemiljöer
Tydliggöra målpunkter
Odlingslotter
En attraktiv större lekplats
Stärk befintliga gångstråk
Belysning
Trygg offentlig miljö, bra siktförhållanden
Kommunikation
Marknadsföra skolorna
Tydligare infart från väg 26
Kommunicera Södra Ryd – Möjligheter och styrkor
Marknadsför aktiviteter
Bidra till positiv marknadsföring av Södra Ryd
Insändare och krönikor som lyfter det positiva i området
Genomtänkt kommunikation
Bjuda in till medborgardialoger kring projekt som t.ex. detaljplaner
Prata med folk om Södra Ryd

Beteende
Politik för särskilt ansvar för Södra Ryd
Förlägg aktiviteter till Södra Ryd
Offentlig närvaro
Flytta en kommunal verksamhet/sektor till Södra Ryd
Tänk positivt!
Årets Södra Rydsbo!
Skapa konkreta aktiviteter
Jobba för fler bostads- och verksamhetsprojekt
Synliggöra alla kulturer/språk som finns
Ge plats för arbetsträning/integrera i verksamheter
Engagera och involvera ledande personer i konkreta
utvecklingsmöjligheter
Ordna fotbollsmatch
Hitta lokala möjliggörare!
Använd lokaler i Södra Ryd i den egna verksamheten
6e juni
Learning by bike! Cykla till Södra Ryd
Spela fotboll med kidsen
Pengar
Skapa ekonomiska förutsättning
Budget för att satsa på de allmänna platserna
Ta fram ett gestaltningsprogram
Säkerställa arbete med kommande detaljplaner
Prioritera infrastrukturen i Södra Ryd
Arbeta för en attraktiv kollektivtrafik
Arbeta för miniresecentrum
Arbeta för bussgatan
Arbeta för Hälsans Hus- få projektet i hamn
Arbeta för saluhall och småföretagare


Diskussionspunkter
Under deltagarnas redovisning återkom vissa ämnen/åtgärder som
berörde. Alla deltagarna var samstämmiga och hade en gemensam
syn på hur de kan bidra till en positiv identitet för Södra Ryd. Nedan
sammanfattas de frågor som ansågs extra viktiga för en positiv
utveckling.


Bussgata
o Miniresecentrum kopplat till Hälsans Hus
o Attraktiv kollektivtrafik som ska funka i alla led
o Gestaltning, bussgatan men också staden
o Miniresecentrum inglasat med vatten och växter,
orangeri
o Tågstation med stickspår till Skaraborgs Sjukhus
Skövde
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Skolan
o Stödja skolans utveckling, gärna i samarbete med
Gothia science park
o Efterfråga tillgång till människor som kan hjälpa till
med språk etc., människor som redan bor i Södra
Ryd



Utemiljö
o Händelser där det händer och aktiviteter med små
enkla medel är viktiga
o 6 juni ceremoni i Södra Ryd i stället för i centrala
Skövde
o Torghandel i Södra Ryd
o Små saker som kan fixas t.ex. på torget
o Aktiviteter på torget, glassvagn på torget. Byråkratin
sätter käppar i hjulet för småföretagare med bra
idéer.
o Saluhall unik för Skövde Kommun, aktivitetspark
som Malmös Rosens röda matta
o Trygg och säker miljö, röja i grönområden, belysning
o Blommor, skötsel och gestaltning
o Utemiljöer som grillplats och blomsterarrangemang
o Odlingslotter och en lekplats för små barn kan göras
på en gång
o Belysning byts till vitt ljus i centrala Södra Ryd
o Befintliga gångstråket förses med bänkar och bord
o Utveckla befintliga platser
o Gratis wi-fi på någon plats men kanske inte på torget
o Kreativa platser där vi kan skapa saker
o Saluhall med småföretagare
o Hälsans hus med rehab bassäng
o Skylta upp ordentligt, visa var Södra Ryd är
Positiv marknadsföring
o Kommunikation, vända bilden av Södra Ryd
o Genomtänkt kommunikation, lyft det som är bra men
inte mörka det som är dåligt heller
o Learning by bike, cykla runt och se och uppleva
området
o Spela fotboll i Södra Ryd
o Lyfta det positiva i debattartiklar tex
o Lägga möten i Södra Ryd i stället för i stan
o Vara ute i Södra Ryd mera på egen hand
o Lägga fotbollsmatch i Södra Ryd
o Förlägga aktiviteter i Södra Ryd
o Flytta kommunal sektor till Södra Ryd
o Fler medborgardialoger



Skapa ekonomiska förutsättningar
o Ekonomiska förutsättningar och stödja arbetet med
utvecklingen i Södra Ryd
o Bygg ut nya verksamhetsområden, visa byggkranar,
visa att det händer något
o Fler verksamhetsprojekt
o Hälsans hus ska ”i hamn”
o Gestaltningsprogram likt Boulogner
o Säkerställa arbeten med detaljplaner
o Arbetsträning i arbetslivet ska komma från Ryd
o Stödja Räddningsskolan genom att boka deras lokaler



Någon särskild politik i Södra Ryd? Eget styre?

Slutsats
Utifrån diskussioner och deltagarnas redovisning kan man utläsa de
viktigaste parametrarna för att skapa en positiv identitet för Södra
Ryd. Samtliga deltagare såg ett stort i att värde att genom att satsa på
befintliga kvaliteter och miljöer skapas en områdesförnyelse för
dagens invånare men även en attraktiv målpunkt i kommunen med
en unik attraktionskraft/profilering.
Deltagarna ansåg att de hade ett stort ansvar att kommunicera och
prioritera rätt för nå en positiv identitet.

Attraktiva och aktiva allmänna platser och
skolor
o
o
o

Torget, grönområden och aktivitetsområden är av största
prioritet
Gestaltning av trygga och attraktiva gaturum
Stärk mötesplatser och stråk

Redovisning av workshop 2

Kollektivtrafik
o
o

Nya resmönster och flöden
Attraktiva bussgator ger en unik profilering

Synliggör Södra Ryd och skapa ekonomiska
möjligheter
o
o
o

Kommunicera aktivt och positivt
Utlokalisera kommunal verksamhet
Visa att det händer något
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Workshop 3 – ökad integration
Likt workshop 2 grupperades deltagarnas förslag för att tydliggöra de
viktigaste nyckelfrågorna/värdeorden för ökad integration. Nedan
redovisas en sammanställning av workshop 3.

De viktigaste nyckelfrågorna/värdeorden för
att öka integrationen inom Södra Ryd
Arbetstillfällen
Sysselsättning- genom jobben ökar integration
Få folk aktiverade
Flytta verksamheter hit
Utlokalisera kommunal verksamhet till Södra Ryd
Skapa Arbetstillfällen
Öka in- och utpendling
Blanda folk ifrån Södra Ryd med andra
Satsa på att integrera kvinnor
Metoder för att öka jämställdhet
Skola
Bra skola
Attraktiv för många
Utbildning möjliggör ”klassresa” för hela familjen
Skolans utveckling ger attraktivitet
Resmönster
Öppna för att skapa nya resmönster!
Öppna fler entréer och kopplingar
Minska intrycket av enklav
Mötesplatser/utbud
Unika utbud
Saluhall
Skapa attraktiva målpunkter
Bra mötesplatser
Utveckla idrottsanläggningarna
Skapa ett flöde av människor in/via Södra Ryd
Trygghetsboende
Föreningar
Ökat föreningsliv
Mångfald och jämställt
Social/politik
Tydliggöra rättigheter och skyldigheter
Få in fler personer med utländsk bakgrund i politiken

Redovisning av workshop 3

Diskussion och slutsats
Redovisningen av den sista frågeställningen visar på att förslag på
nyckelfrågor för att nå en ökad integration speglar de åtgärder som
ansågs viktigast för att utveckla en positiv identitet för Södra Ryd.
Flertalet av åtgärderna från tidigare workshopfrågor återkom som
viktiga nyckelfrågor.

Sammanfattning av de viktigaste
Nyckelfrågor/värdeorden för att nå en ökad
integration
o
o
o
o
o
o

Skapa förutsättningar för nya resmönster
Utveckla attraktiva målpunkter för möten och aktiviteter
Möjliggöra för verksamhetsetableringar och ökat föreningsliv
Öka in- och utpendlingen- synliggöra Södra Ryd
Bra skola- ger en ”klassresa”
Utlokalisera kommunal verksamhet till Södra Ryd
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Reflektion inför vidare arbete
Genomförd workshop stärker de analyser som genomförts av Södra
Ryd. Programmets förslag på principer och fysiska åtgärder går i linje
med diskussionernas slutsatser vilket ger förslaget en tydlig
förankring politiskt och sektorsövergripande.
Vissa av synpunkterna under dialogen kommer att prövas senare
under planeringsarbetet eller vid genomförandet. Var service
etableras kan kommunen delvis påverka genom styrning i program
och detaljplaner, men vilka verksamheter som etableras påverkas av
olika marknadsaktörer.

Visa vägen
Svaren på workshopsfrågorna visar på en samstämmighet om att det
är otroligt viktigt att Skövde kommun måste visa vägen för att skapa
en positiv identitet. Närvaro av kommunal verksamhet visar vägen
för en kommunal prioritet och genom att skapa positiv
kommunikation växer en positiv identitet

Gemensam syn
Genomförd workshop visar på en gemensam syn på
områdesutvecklingen i Södra Ryd vilket stärker möjligheten att skapa
en attraktiv stadsdel med en egen positiv identitet och ökad
integration både inom stadsdelen och till övriga delar av Skövde.

De viktigaste händelseförloppen över tid
De viktigaste händelseförloppen kommer tydliggöras och redovisas
över tid i planprogrammet. Dessa händelseförlopp kommer att ligga
till grund för en hållbar och strategisk utveckling av Södra Ryd.
Tillsammans med framtagna principer kommer planprogrammet att
utvecklas till ett konkret verktyg för politiska beslut och positiv
kommunikation för en för Södra Ryd attraktiv områdesutveckling.

Mycket bra jobbat alla deltagare!

(Efter genomförd workshop har programförslaget arbetats om med
hänsyn till naturvärden)

Förädla, förtäta och komplettera
Under dialogen identifierades kollektivtrafik och de allmänna
platserna som de viktigaste frågorna att prioritera vid utvecklingen av
området.
Vilket bör vara huvudstrategin för att nå stadsdelens önskade läge.

Linda Kjerfve
Fysisk planerare
Sektor Samhällsbyggnad
Skövde Kommun

Lisa Argus
Planarkitekt
Metria AB

Strukturförändring och nya resmönster
Workshopen visar även på att Södra Ryd står inför en
strukturförändring för att kunna nå målet om en integrerad stadsdel.

Tom Billingham
Landskapsarkitekt
Billingham & Flygare

Det är av stor vikt att skapa ett flöde mellan Stadsskogen- Station
Skövde Norra- SÖDRA RYD- Skövde sjukhus. Flödet stärker centrum
och synliggör Södra Ryds mångfald och miljö.
Kollektivtrafiksatsningar i form av bussgator är viktigt för att skapa
attraktiv kollektivtrafik, målpunkter i parkstråket, ändrade
resmönster och nya flöden via centrum. Bussgator i parkmiljö bidrar
till en positiv identitet, främjar möten mellan människor och ökar
även integrationen mellan Södra Ryds östra och västra delar.
I första hand ska kollektivtrafiken vara det bärande trafikslaget. Över
tid och på långsikt kan även den nya strukturen möjliggöra för
biltrafik.
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