Bo i Skövde

-Tid och rum för livskvalitet
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Närhet för att
njuta och uppleva
Skövde är stan för dig oavsett var du befinner dig
i livet. Vi har liv som passar dig: friluftsliv, stadsliv,
kulturliv, idrottsliv, tryggt liv, hästliv, caféliv, balkongliv, gott liv, restaurangliv, trädgårdsliv, studentliv, arbetsliv och näringsliv.
Dessutom är det nära till allt. Jobbet, barnens
fritidsaktivitet eller restaurangbesöket är aldrig mer
än tio minuter bort. I Skövde finns helt enkelt tid
och rum för livskvalitet, på dina villkor. Det är inte
konstigt att vi ständigt blir fler och fler.
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Vi vill bli

60 000!

Vi vill att Skövderegionen ska vara känd i landet
som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Skövde har haft
en stark befolkningsutveckling under den senaste
tioårsperioden. Det är en utveckling vi jobbar
stenhårt för att förlänga, vårt mål är att bli 60 000
invånare till år 2025.

För att klara det arbetar vi aktivt med att skapa
nya intressanta boendemiljöer och utveckla arbetsmarknadsregionen med såväl nya branscher inom
tjänstesektorn och forskning som att bygga vidare
på traditionellt starka sektorer, såsom offentlig
sektor, industri samt försvarsmakten.
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Näringsliv • Arbetsliv

S

kövde har en stadigt positiv utveckling när det
gäller arbete och är Sveriges nionde största
arbetsmarknadsregion. Dominerande arbetsgivare är Volvo Powertrain och Volvo Cars som gör
motorer till lastbilar respektive personbilar. Andra
stora arbetsgivare är Kärnsjukhuset, Högskolan i
Skövde, Skövde kommun och försvarsmakten med
Skaraborgs regemente P4, Trängregementet och
Markstridsskolan.
Förutom dessa finns ytterligare cirka 3 000 företag
inom de flesta branscher. Gothia Science
Park är en offensiv satsning på tillväxt i
näringslivet. Målet är att utveckla idéer
och människor för att skapa tillväxtföretag inom kunskapsekonomin. EU-kommissionen har uppmärksammat vårt sätt
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att arbeta genom att utse oss till vinnare av Enterprise
Development Award, ett pris som tilldelas organisationer som framgångsrikt skapar bra förutsättningar för
entreprenörskap.
För den som vill bo i Skövde och arbeta på annan ort
finns utmärkta kommunikationsmöjligheter. Resecentrum ligger centralt och härifrån finns goda förbindelser såväl med tåg som regionala bussar. Med X2000
når du till exempel Göteborg på en dryg timme och
Stockholm på dubbla tiden.

”Gothia Science Park är
en offensiv satsning på
tillväxt i näringslivet.”

Idrottsliv • Fritidsliv • Naturliv

P

latåberget Billingen är en dominant i Skövdes
stadsbild. En handfull minuter från centrum väntar
dig således Billingens fritidsområde med ett brett
utbud av spår för löpning, promenader och skidåkning,
bandybana, fiskesjöar, vandringsleder samt slalombacke.
Billingens camping är välbesökt både sommar- och
vintertid.
96% av Skövdes invånare har mindre än 300 meter till ett
grönområde. Skövde har en väl bevarad natur med flera
naturreservat.
Carl von Linné fann stort nöje i att botanisera i våra trakter.
Vill du hellre gå ”i hans spår” kan du ströva omkring i
natursköna, artrika sluttningar.
Söker du närhet till vatten ligger Sveriges två största
sjöar, Vänern och Vättern, bara är en halvtimmes resa bort.
Du hittar även flera mindre sjöar i omgivningarna.
Skövde är en dokumenterat erkänd idrottsstad. I den nya
multisportanläggningen Arena Skövde erbjuds allt från
Sveriges häftigaste upplevelsebad och evenemang till elithandboll. Om du tycker om andra sporter, till exempel fotboll, golf, hockey, ridning, innebandy eller softboll finns det
stora möjligheter för dig att syssla med ditt fritidsintresse
genom det rika föreningslivet.
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Kulturliv • Nöjesliv

U

tbudet av teater, musik, film och konst är stort.
Skövdes kulturhus, med konsthall, konstmuseum, bibliotek, teater och bio under samma
tak, är Sveriges första ”riktiga” kulturhus. Stadsteatern anses ha en av Sveriges bästa scener. Hit
kommer gästspel från Riksteatern, Cullbergbaletten
och andra stora artister för att underhålla. Teater, dans
och musik varvas med föreläsningar. Som grädde på
moset har vi också GöteborgsOperan Skövdescenen.
Vill du själv vara aktiv finns flera olika teatersällskap
för både vuxna och barn att välja bland.
Nöje i annan form erbjuds för de flesta smaker. Bland
alla våra nattklubbar och pubar kommer du säkert att
hitta just din favorit och varje år arrangeras många
konserter i Skövde. I Boulognerskogen, Arena Skövde
eller på Stadsteatern har vi gästats av exempelvis
The Ark, Cirkus Cirkör, High School Musical, Markus
Krunegård, Sissel Kyrkjebö, Joe Labero och Lars Winnerbäck. Naturligtvis kan du också ta del av många
arrangemang med lokala artister, inom musik, revy
och teater.

Shoppingliv • Caféliv • Restaurangliv

I

Skövde hittar du massor av bra shopping i över
300 butiker. Här finns alla de stora kedjorna blandat med unika butiker. Mixen gör Skövdeshopping
mysig, enkel och inspirerande.
Den samlade stadskärnan bjuder dig på störst blandning med fler än 100 butiker. Här finns bland annat
Commerce-gallerian, med 40 butiker under samma
tak. 15 minuters promenad från city hittar du
Norrmalms handelsområde med ett 20-tal butiker.
Ytterligare några stenkast längre bort ligger Stallsikens
handelsområde med inriktning på hem och fritid.
Skövde har utvecklats enormt de senaste tio åren
när det handlar om mat, dryck och fika. Stadens
restauranger och caféer erbjuder en imponerande
mix av olika smakupplevelser. Under sommarmånaderna flyttar krögare i centrum ut sina verksamheter.
Då kantas gågator och trottoarer av uteserveringar.
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Kommunliv • Studentliv

S

om förälder boende i Skövde erbjuder vi några
unika möjligheter för dig och ditt/dina barn,
inom såväl förskola som grundskola. De nybyggda förskolorna är anpassade för såväl barn som
personal med specialutformade ytor som mötestorg,
ateljé/vattenrum och dokumentationsrum för pedagoger. Inom grundskolan har vi specialsatsningar för
att fler barn och ungdomar ska utveckla sitt intresse
för naturvetenskap, teknik och matematik samt kunna
utveckla sin kommunikativa förmåga i det engelska
språket.
Utbudet av gymnasieutbildningar är stort i Skövde.
Här finns nio gymnasieskolor som lockar elever från
hela Skaraborg. Vi vågar säga att utbudet av utbildningsalternativ inte lämnar någon besviken.

För den som vill studera på högre nivå finns Högskolan i Skövde. Högskolan ligger samlad på ett ställe, nära centrum, kårhus, Resecentrum och de flesta
studentbostäder. 10 000 studenter trivs i Skövde. Det
understryks av att vi 08/09 utsetts till Årets Studentstad av SFS, Sveriges Förenade Studentkårer.
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 dig.

”10 000 studenter trivs
i Skövde. Det understryks
av att vi utsetts till Årets
Studentstad av SFS.”
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Skövde växer!
En väsentlig del i Skövdes utveckling är alla nya bostäder som produceras.
Variation i utbudet av boendemiljöer är en grundsten och därför planeras områden,
i hela kommunen, med såväl villatomter som radhus och lägenheter.

1

Trädgårdsstaden
Typ av boende: Radhus, parhus,
lägenheter och villatomter
Tid: 2010-2020
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Skultorp, Bissgården
Typ av boende: Villatomter
Tid: 2008-2015
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Billingssluttningen,
Fältspaten
Typ av boende: Lägenheter
Tid: Preliminär byggstart 2012

Hasslum
Typ av boende: Villatomter
Tid: 2010-2015
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Södra Hentorp
Typ av boende: Villatomter
och lägenheter
Tid: Preliminär byggstart 2012
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Käpplunda park
Typ av boende: Lägenheter
Tid: 2011-2013

3

Stöpen, Björkebacken
Typ av boende: Villatomter
Tid: 2010-2015
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Centrum, Stenhuggeriet
Typ av boende: Lägenheter
Tid: Preliminär byggstart 2012

9

Norrmalm, Mossagården
Typ av boende: Lägenheter
Tid: Ej fastställt

10 Dälderna, Hästhoven

11 Hasselbacken

12 Frostaliden, Karstorp

Typ av boende: Lägenheter
Tid: 2010-2011

Typ av boende: Villatomter
och radhus
Tid: 2009-2015

Typ av boende: Lägenheter
Tid: Preliminär byggstart 2012

Yttertätorter
Lerdala
Timmersdala
Tidan
Väring
Igelstorp
Värsås
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En ny stadsdel

–Trädgårdsstaden
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Den nya stadsdelen ligger både natur- och stadsnära.
För att ytterligare stärka servicen för dig som väljer att
bo i de vackra omgivningarna i Trädgårdsstaden görs
stora investeringar i såväl vägar som gång- och cykelleder. Det innebär att både barn, ungdomar och vuxna
enkelt och säkert kan ta sig till skola, arbete, handel
och fritidsaktiviteter.

Tåg

V

i har sedan länge passerat 50 000 medborgare
och har siktet inställt på 60 000. För att möta
upp efterfrågan på olika former av
m / Mariestad
boende bygger vi nu en helt ny stadsdel.
Från Stockhol
Helt färdigställd kommer Trädgårdsstaden
26
att ge plats åt totalt 1 200 bostäder, 4 000
människor, handel och olika former av kommunal
service.
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Pågående byggnation av etapp 1
Planerat bostadsområde
Stallsikens handelsområde
Planerat handels- och verksamhetsområde
Trädplantering
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Tullinge Trädgårdsstad i Huddinge.

Biskopshagen i Växjö.

Koncept

som gjort för området

S

tadsdelar och kvarter som byggts enligt trädgårdsstadens principer har visats sig vara
mycket flexibla och väl fungerande under snart
100 år. De trädgårdsstäder som byggdes under tidigt
1900-tal är bland de mest attraktiva boendemiljöer
som finns idag.
Trädgårdsstäder från 2000-talet, som Huddinge
trädgårdsstad, Stockholm och Amhult, Göteborg, har
inspirerat.
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Trädgårdsstaden

Kriterier för en trädgårdsstad
• Traditionella gator, torg och platser
– oftast trädplanterade
• Måttlig täthet, ca 20-30 procent av
kvartersmarken är bebyggd
• Bebyggelse huvudsakligen i två våningar,
högst tre våningar
• Husplacering nära gatulivet, eventuellt
med grunda förgårdar
• Trädgårdar till alla hus, privata eller
gemensamma

1 200

bostäder och olika boende

T

rädgårdsstaden i Skövde kommer att rymma
totalt cirka 1 200 bostäder i 1-2½ våningar.
Kvarter med små flerfamiljshus blandas med
kvarter med radhus, parhus och friliggande villor. Målsättningen är att det ska finnas olika boendeformer,
hyresrätt, bostadsrätter och eget ägande. Det möjliggör att alla kan bo och leva kvar i stadsdelen, även
om exempelvis familjeförhållanden förändras.
Det böljande området har stora naturvärden som
kommer att bevaras, bland annat stora träd, åkerholmar och stengärdsgårdar. Genom den nya stadsdelen
rinner Mellomkvarnsbäcken som erbjuder spännande
miljöer för strövtåg. För att ytterligare förstärka den
naturnära känslan kommer bostäderna att placeras
längs trädplanterade gator eller runt gröna gårdar.

Trädgårdsstaden 13

Bo i
Skövde

14

Kö för drömtomt
Vi arbetar ständigt för att planera nya attraktiva
lägen för villatomter i Skövde kommun. Allt för
att kunna erbjuda dig drömläge för din drömvilla.
För att du ska få möjlighet att köpa den kommunala
villatomt du allra helst vill ha måste du anmäla dig till
vår tomtkö. Du gör det enklast på vår hemsida:

skovde.se/byggabo
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Skövde ligger i Sverigetopp när det gäller pengar kvar i hushållskassan efter att boendet är betalt. I Hyresgästföreningens undersökning av hyror och hyresgästers ekonomi, 2009, rankas Skövde
som landets bästa kommun att bo i.
Swedbanks institut för privatekonomi arbetar med Boindex som är
100 när hushållen använder 15 procent av förvärvsinkomsten före
skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen
råd med sitt boende, ju högre siffra, desto bättre. Med ett värde på
177,5 ligger Skövde bra till och väl över landets snitt på 142.
I Skövde får du helt enkelt mer pengar över till roliga saker.

Välkommen till Skövde!

Närings- och Samhällsbyggnadsenheten
Postadress 541 83 SKÖVDE Telefon 0500–49 80 00 Webbplats www.skovde.se/byggabo
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Mer pengar över till annat

