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HEMMAPLAN
Treårig affärsplan
På ordinarie styrelsemöte i december beslutade 
styrelsen att anta en treårig strategisk affärsplan 
för Next Skövde. Syftet med denna treåring är att ge 
bolaget en tydlig färdriktning framåt och bidra till 
att verksamheten skall bli mindre händelsestyrd. Vd 
har utifrån detta beslut fått uppdrag att återkomma 
med förslag på Actionplan 2016 och en anpassad 
organisation.

Billingegruppen
Under hösten har jag aktivt deltagit i arbetet med att 
ta fram en plan för Billingebergets utveckling med 

det konkreta målet att området skall utvecklas till att 
bli södra och västra Sveriges bästa friluftsområde. 
Arbetet kommer att rapporteras in till Skövde 
kommun innan jul.

Skövdekampanjen fortsätter
Vi är glada och stolta över att marknadskampanjen 
”Din framtid finns i Skövde” kommer att fortsätta 
även under 2016. Projektet är en gemensam 
satsning för att stärka Skövdes varumärke där 
Skövde kommun tillsammans med sju företag, 
sjukhus, högskola och försvarsmakt tillsammans 
marknadsför Skövde. Kampanjen har under året 
synts i bland annat Dagens Industri och GP.

OMVÄRLD
Airbnb en allt snabbare växande trend
Airbnb, som är en sajt och app specialiserad på privatuthyrning av bostäder som 
alternativ till hotell, har tagit in 100 miljoner dollar i sin senaste kapitalrunda. Det 
skriver Reuters och hänvisar till källor med insyn. Värderingen är densamma som vid 

den förra kapitalrundan, 222 miljarder kronor. Bolaget siktar på att bli lönsamt under nästa år och kunde 
under årets tredje kvartal uppvisa bokningar till ett värde av drygt 19 miljarder kronor. Bokningar som ledde 
till en omsättning för Airbnb om nästan tre miljarder kronor.

Nya möjligheter med Västsverige.com
Sedan 2006 har kommuner och företag inom besöksnäringen haft vastverige.com som en gemensam plattform 
för att presentera erbjudanden och marknadsföring av besöksnäringsutbudet i Västsverige. 
Hemsidan vastsverige.com - inklusive de underliggande turistiska kommunsajter där olika företag också 
medverkar - är redan idag en omfattande webbplats med över 4,5 miljoner besökare per år.
Nu storsatsar Turistrådet Västsverige på vastsverige.com genom att lansera en toppmodern webbplats som 
fungerar lika bra på datorn som i din telefon. Nya vastsverige.com lanseras i februari 2016 och i samband med 
nylanseringen av sidan väljer Turistrådet en ny strategi med ökat fokus på marknadsföring och utveckling. 
Målsättningen är att driva mer trafik till sidorna och därigenom skapa mer affärer för de anslutna företagen.
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EVENEMANG
STCC kommer tillbaka till Skövde
Nu är det klart att även nästa års premiär av 
STCC och RallyX körs i Skövde. Tävlingarna som 
genomfördes tidigare i år blev en succé och den 1 
maj 2016 startar vi motorerna igen. Loppen körs på 
Skövde flygplats där förarna sätts på prov på den 
temporära racingbanan.
Årets tävlingar bjöd på flera spännande ögonblick 
då banan hade många snabba partier och en hårnål 
där omkörningsförsöken var många. Och nog 
fanns det flera tillfällen då publiken höll andan av 
dramatiken på banan. 
Totalt under hela helgen följdes tävlingarna av 
11500 besökare. Evenemanget spred inte bara glädje 
till alla bil- och motorintresserade utan genererade 
också 1600 hotellövernattningar i Skövde den 
helgen, vilket ledde till turistekonomiska effekter 
på motsvarande 5,2 miljoner. Dessutom gav 
evenemanget ett medialt PR-värde på 3,4 miljoner 
kronor.
På plats i Skövde genomförs evenemanget av 
STCC med Next Skövde som lokal arrangör. 
Huvudsponsorer för tävlingen är Volvobolagen i 
Skövde (Volvo Cars, Volvo Group Trucks Operation, 
Bilia) och Skövde Kommun.

Jul i Skövde
Evenemanget Jul i Skövde är just nu i full 
produktion. Belysning och julstämning förstärks 
genom ett antal aktiviteter på helgerna i december. 
Det fullständiga programmet går att läsa på 
www.juliskovde.se 

• Hela december rullar en gemensam 
marknadsföring för handelsstaden Skövde i TV4

• Helg 1 Julmarknad på Hertig Johans torg
• Helg 2 Commerce Julmarknad
• Helg 3 Julstämning på Kulturhuset samt Julrock 

på torget

Idrottsgalan 2016
Just nu pågår planeringsarbetet för fullt inför 
genomförandet av Skövde idrottsgala 2016. 
Inbjudan har gått ut och nomineringskommittén 
jobbar för fult. Vi har bokat Anna Brolin, en av 
Sveriges vassaste sportjournalister, för jobbet som 
konferencier. Underhållningen kommer bandet 
Haaks att stå för och vi hoppas inom kort kunna 
presentera ännu en underhållningsakt.
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BESÖKSNÄRING
Inkvartering - Sommarkampanj 
Skövde har haft ett bra år när vi tittar på 
inkvarteringsstatistiken. Året började med en kraftig 
ökning på hela 16 % första kvartalet jämfört med 
året innan. Nu har vi tillgång till statistiken från 
tre kvartal och vi kan fortfarande konstatera att vi 
har en ökning jämfört med föregående år även om 
den inte ligger kvar på samma höga procentsats. 
Vi har nu en ökning på 12,5 % under året jämfört 
med föregående år. Detta är att jämföra med 8,4 % 
ökning för landet som helhet under året. Går man in 
och tittar på nationaliteterna som besöker Skaraborg 
så har den norska marknaden ökat markant under 
året. En anledning kan vara samarbetet kring 
”Sommarkampanjen” i Skaraborg som har som mål 
att locka fler svenska och norska barnfamiljer till 
området. Besöksmålen Skara Sommarland, Arena 
Skövde, Läckö Slott och Karlsborgs Fästning har 
under tre år satsat på gemensam marknadsföring. 
I år valde man att lägga mer tyngd mot den norska 
marknaden än tidigare år. Alla inblandade parter 
är nöjda med samarbetet och har nu beslutat att 
fortsätta med gemensam marknadsföring även 2017.

Skövde Vintermagasin
Nu har Skövdes vintermagasin landat i brevlådorna 
inte bara hos Skövdes hushåll utan även i våra 
grannkommuners brevlådor. Efter bra respons 
på de två tidigare magasinen vi gjort, Vinter 
2014/2015 och Sommar 2015, beslöt vi att fortsätta 
på samma spår.  Magasinet ger ett smakprov på 
vad Skövde har att erbjuda inom både kultur, 
friluftsliv, shopping, evenemang och kulinariska 
upplevelser. I år är vi stolta över att presentera en 

intervju med Skövdesonen Robert Gustafsson när 
han besökte Skövde för att dela ut det stipendium 
han själv instiftat, Guldnyckeln. Han pryder även 
framsidan av magasinet. I magasinet kan du även 
följa med familjen Mattsson från Göteborg under 
två händelserika dagar i vinterstaden Skövde, 
eller varför inte vara med om Outdoor Cooking på 
Billingen tillsammans med kocken Mattias Hägg? 
Magasinet är aktuellt fram till mars, och har du inte 
fått det i brevlådan finns det att hämta på flera olika 
platser runt om i Skövde! 

Turistväg
Skövde, Skara och Falköping arbetar med 
att etablera en brunvit turistväg mellan 
Karleby i Falköping och Tidan i Skövde via 
Ekornavallen, Hornborgasjön, Varnhem, Valle 
och sjön Östen. Syftet med vägen är att stimulera 
landsbygdsutveckling och därmed öka den 
turistekonomiska omsättningen i området.  
Vad är en turistväg? En Turistväg är en väg kantad 
av unika turistattraktioner, som är speciellt 
intressanta för turister. Trafikanterna får hjälp att 
hitta dessa turistvägar tack vare att de skyltas med 
speciella vägmärken, som i Europa består av bruna 
skyltar med en vit blomma.  

 

PIRR I MaGEN OcH MYROR I bRaLLaN mellan vBnern och vBttern!

Århundradets häftigaste äventyr!
karlsborgsfastning.se
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enpark!Skandinaviens största vattenpark!
sommarland.se

Spännande slottsäventyr!
lackoslott.se
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Sveriges bästa upplevelsebad!
arenaskovde.se
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2015/2016

SKÖVDE
VINTER

VINTERNS HJÄLTAR

De skapar vinter- 
paradiset Billingen

EN NATT PÅ BLÄNGSMOSSEN
Följ med på en magisk skidtur 
under fullmånen

ROBERT GUSTAFSSON
Skövde gav Robert nycklar till framgång

ÅRETS BESÖKSMÅL I 
SKÖVDE 2015

Följ med på en historisk resa 
till Ryttmästarbostället

OUTDOOR COOKING
Matlagning på Billingen 

med egen kock

BAKNING FÖR STORA & SMÅ

Familjemys i köket med 
Iselin och León

VI HAR TESTAT SKÖVDE

Upplev vintern i Skövde 
med familjen Mattsson
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HANDEL
Handelsstaden Skövde står stark
Vi har nyligen tagit emot de senaste handelssiffrorna 
från Handelns utredningsinstitut och kan konstatera 
att Skövde håller en fortsatt stark position. Den tota-
la detaljhandeln i Skövde kommun omsatte cirka 4,4 
miljarder kronor år 2014, vilket innebär att Skövde 
är den 35:e största handelskommunen av Sveriges 
290 kommuner. Skövde kommun visar en positiv 
tillväxt med 11 procent under åren 2009-2014, vilket 
är i nivå med utvecklingen i riket som var 11 pro-
cent under denna period.  Utvecklingen i handeln år 
2013- 2014 var varken positiv eller negativ tillväxt 
utan visade en nollutveckling gällande total de-
taljhandel. 
Skövde har ett högt försäljningsindex i detaljhandeln 
och uppvisar högre index i både dagligvaruhandeln 
och sällanköpsvaruhandeln jämfört med genom-
snittet för kommungruppen större städer. Under 
den senaste 5-årsperioden har försäljningsindex för 
dagligvaror ökat från 105 till 109. Försäljningsindex 
i sällanköpsvaruhandeln har under de senaste åren 
varierat mellan 158 och 164. Detta kan ställas i rela-
tion till jämförbara kommuner som under samma 
period hade index 101-103 i dagligvaruhandeln och 
116-120 i sällanköpsvaruhandeln.
Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln upp-
gick till 157 år 2014, vilket indikerar att det finns 
ett omfattande inflöde av köpkraft till kommunen. 
Handelsdata för Skövde visar och bekräftar härmed 
kommunens styrka och position i regionen. Skövde 
visar på en stark utveckling och en av nyckelfakto-
rerna är en bra kommunikation mellan våra han-
delsområden. Något som vi ständigt arbetar med. 
Ett exempel på detta arbete är den gemensamma 
marknadssatsningen som nu har rullat igång.

Shopping med mera…
Tillsammans med Skövdes fyra största 
handelsområden har vi samordnat en gemensam 
marknadsplattform. Julkampanjen som är igång 
nu är startskottet på vad vi hoppas ska bli ett 
långsiktigt samarbete. Målet är att säkerställa en 
kontinuerlig gemensam marknadsföring för Skövdes 
handelsutbud som ska fungera som ett komplement 
till aktörernas egna marknadsinsatser. Det är 
positivt att dessa aktörer har kunnat enas om ett 
gemensamt manér och detta säger mycket om den 
samverkan som sker i handelsstaden Skövde. Något 
som återspeglas i vår fina utveckling.

Skövde – Årets stadskärna?!
Som destinationsbolag ska vi bidra till lokal stolthet 
och nationell kännedom. Att vinna årets stadskärna 
skulle troligtvis skapa en lokal stolthet och även 
sätta Skövde på kartan. Därför startar vi nu resan 
mot priset tillsammans med Skövde Cityförening.

SHOPPING
MED MERA... julkänsla!

UPPLEVSKOVDE.SE
”Shoppingupplevelser utöver det vanliga, 
alla inom bekvämt avstånd. Välkommen!”
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MATS OLSSON
vd, Next Skövde

MÖTEN
Ambassadör/Lokal värd
Mötesansvarig Katarina Ström arrangerade i 
november ett uppstartsmöte för ett nytt nätverk i 
Skövde som vi döpt till Skövdeambassadörerna. Ett 
drygt 20-tal nyckelpersoner deltog och bestod av 
representanter från både näringslivet, kommunen, 
Sjukhuset och Försvaret. Syftet med nätverket är 
att vi tillsammans ska dra hit fler möten, både 
små och stora. Målet är att vi såklart ska bli fler 
ambassadörer och möten ska vara lika självklara att 
de hamnar i Skövde som i storstäderna.

Vad är en lokal värd?
En lokal värd är en person som sitter i olika nätverk, 
deltar i möten (både internationellt och nationellt) 
och som gärna ser att dessa möten förläggs till sin 
stad.
Att våga, vilja och kunna initiera att fler 
konferenser, möten och event hamnar i Skövde 
innebär förutom att fokus hamnar på den egna 
verksamheten, att man bidrar till att Skövde sätts 
på kartan. Man bidrar även till att det blir ännu mer 
attraktivt att bo, verka och leva här och som i sin tur 
skapar bättre förutsättningar vid rekryteringar och 
företagsinvesteringar.

Vill passa på att önska dig en riktigt;

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR!
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ÖZZ & MÅNS - DEN 
NAKNA SANNINGEN
SKÖVDE KULTURHUS

10 MARS

SKIDTUR PÅ BLÄNGSMOSSEN I FULLMÅNE
BLÄNGSMOSSEN

VINTERNS STORA EVENEMANG
DECEMBER-APRIL

I SKÖVDE

För fler evenemang och aktuell information 

besök UPPLEVSKOVDE.SE
Med reservation för ändringar. 

ALCAZAR
ARENA SKÖVDE

4 MARS

EMIL I 
LÖNNEBERGA
SKÖVDE KULTURHUS

6-21 FEBRUARI

MARKUS 
KRUNEGÅRD
SKÖVDE KULTURHUS

25 FEBRUARI

NÖTKNÄPPAREN
SKÖVDE KULTURHUS

19 DECEMBER

SKÖVDE CITY SKI
SKÖVDE CITY

12-13 FEBRUARI

BARNENS VASA-
LOPP & RAILJAM
SKÖVDE CITY

13 FEBRUARI

BILLINGENS 
LÅNGLOPP
BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE

30 JANUARI

IFK SKÖVDE HK - 
LUGI
ARENA SKÖVDE

4 FEB

SVEN-BERTIL 
TAUBE PÅ TURNÉ
ARENA SKÖVDE

18 MARS

SNÖVIT - THE MUSICAL
ARENA SKÖVDE

16 APRIL

SKÖVDE HF - 
IK SÄVEHOF
ARENA SKÖVDE

30 DECEMBER

24 JANUARI



- 8 -


