
- 1 -

JUNI 2016

VD-BREV
NYHETSBREV FRÅN NEXT SKÖVDE



- 2 -

HEMMAPLAN
Ny webb
Vår turismportal www.nextskovde.se har sedan 
en tid fått ett rejält ansiktslyft. Den uppdaterade 
webben ger oss bättre möjligheter att lyfta nyheter 
och aktuella evenemang och vi har som strategi att 
i högre utsträckning framåt arbeta mer med rörlig 
bild. Tipsa oss gärna om aktuella aktiviteter eller 
händelser att lyfta.

Verksamheten följer plan
Vid avstämning av verksamheten så här inför 
sommaren kan jag konstatera att vi stort följer 
det som är fastlagt i vår Actionplan för året. Även 
budgetmässigt ligger vi i linje med det som är 
beslutat.

OMVÄRLD
Västsvenskt värdskap
Turistrådet Västsverige har tagit fram en digital värdskapsutbildning som vänder sig till 
alla som arbetar inom den västsvenska besöksnäringen. Syftet är att vi i Västsverige ska 
bli bäst på värdskap. I utbildningen ges bland annat tips och checklistor som man kan 
använda sig av i rollen som värd. Utbildningen ska inspirera till att vilja utvecklas i sitt 
värdskap på ett lustfyllt sätt. Den tar ca 1 – 1,5 timmar att göra och görs på dator eller 
läsplatta.  

Är ni intresserade av att prova denna ta kontakt med Tove Ekblad på Turistbyrån. tove.ekblad@nextskovde.se 

Den växande husbilstrenden
Att husbilstrenden håller i sig är något som märks i Sverige och i hela Europa. 2014/2015 var det en ökning 
med 14,6% av nyregistrerade husbilar i Sverige (det registrerades fler nya husbilar än husvagnar.)  Det 
innebär att det nu finns mer än 80 000 husbilar i Sverige. Av 2015 års gästnattsstatistik från SCR/SCB framgår 
det att 9,4 % av gästerna är husbilsgäster
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EVENEMANG
Strålande STCC-premiär i Skövde
Det blev en lyckad helg ute på Skövde flygplats dit 
nästan 9000 personer tagit sig för att se söndagens 
tävlingspremiär. En dag som bjöd på spännande 
racing, brinnande fordon, massor av folk och 
givetvis snygga bilar och motorer. Vädret var till en 
början lite ostadigt men det grå molntäcket sprack 
upp redan under förmiddagen och förvandlades så 
småningom till strålande solsken som förgyllde en 
lysande racingdag. Under dagen fylldes läktaren 
allteftersom med racingsugna besökare och när det 
var dags för första heatet i STCC var läktaren nästan 
fullsatt. STCC:s vd Jonas Lundin sammanfattade 
helgen med orden;
- Jag är verkligen nöjd med hela helgen, det kunde 
inte varit bättre!

Matfestivalen
Planeringsarbetet inför genomförandet av årets 
upplaga av Matfestivalen i Skövde är i full gång. 
Upplägget kommer att följa tidigare års festivaler 
och vara uppdelad i olika områden;

Kyrkparken: Mat, gemenskap och musik. Fullspäckat 
scenprogram och ett stort antal mattält med 
gemensamt serveringsområde.

Hertig Johans torg: Saluhallen såg ljuset första 
gången 2007. Idag har Saluhallen växt sig populär 
och är den charmigaste delen av Matfestivalen. 

Upptäck Skövde: Vad gör en kommun? Skövde 
kommuns olika förvaltningar visar upp sig och 
inbjuder till medborgardialog.

Sandtorget: Söt sockervadd, karuseller, fina vinster, 
fart och fläkt!

Kulturhuset: Skövde Vin- och delikatessmässa 
i Valhall återkommer och är detta år större än 
någonsin.
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BESÖKSNÄRING
Skaraborgsmagasin
Nu har den allra första upplagan av 
Skaraborgsmagasinet – Upplev Skaraborg tryckts. 
För första gången någonsin har samtliga 15 
turistorganisationer i Skaraborg gått samman för att 
tillsammans med företag i området marknadsföra 
det breda utbud som finns mellan Vänern och 
Vättern.
Syftet med magasinet är att få besökarna att 
upptäcka hur mycket vi har att erbjuda i området 
och få dem att resa runt i hela Skaraborg och stanna 
lite längre. Skaraborg har så mycket att erbjuda. På 
ett inspirerande sätt lyfter magasinet att Skaraborg 
är en bygd som är väl värd att visa upp oavsett 
om det gäller historia, kultur, natur eller unika 
smakupplevelser. Det uppmuntrar besökarna att 
upptäcka allt från de trolska skogarna kring Tiveden 
och Hökensås till långa svalkande kuststräckor vid 
landets två största insjöar. Magasinet visar vägen till 
imponerande historiska byggnadsprojekt som Göta 
Kanal och Karlsborgs Fästning. Det låter besökarna 
förundras av historiska lämningar som bjuder på 
spännande gåtor så som gamla kyrkor, vackra slott 
och gånggrifter. Med Skaraborgsmagasinet i handen 
ska besökaren hitta sitt alldeles egna smultronställe 
i Skaraborg.

Västgötaturen
Västgötaturen – ett fantastiskt familjeäventyr 
i fem delar. Det är programförklaringen för 
årets samarbete mellan Turistrådet Västsverige, 
kommunerna i Skara, Skövde, Lidköping, Karlsborg, 
Mariestad och Töreboda och regionens fem stora 
besöksmål. Genom att göra gemensam sak över 
kommun- och företagsgränser hoppas vi kunna 
locka ännu fler svenska och norska barnfamiljer till 
Skaraborg i sommar.   Skara Sommarland, Läckö 
Slott, Arena Skövde Äventyrsbad och Karlsborgs 
fästning har samarbetat sedan 2013. 
I konceptet Västgötaturen ingår bland annat 
Västgötakortet, som innehåller en rad rabatter 
både hos de fem deltagande besöksmålen och 
till andra besöksmål i regionen. Detta kort finns 
för utskrift på kampanjsajten vastverige.com/
vastgotaturen och kommer också att vara tillgängligt 
på de fem besöksmålen samt på turistbyråerna. 
Filmer för Youtube och sociala medier har också 
tagits fram liksom en Instagram-tävling som går 
ut på att besökarna samlar pins på vart och ett av 
besöksmålen.
Att sätta de stora profilbärarna i skyltfönstret 
gynnar även de mindre besöksmålen och skapar 
inkomster även till övrig besöksnäring i regionen.

Skövde Sommarmagasin
I början av maj distribuerades för fjärde gången vårt 
Skövdemagasin nu i en sommarutgåva.
Syftet är att ge besökare och Skövdebor en trevlig 
sommarläsning och inspirera dem till att vilja 
utforska staden, och kanske upptäcka något 
de inte sett eller gjort tidigare. Vår ambition är 
vidare att visa den bredd som Skövde har med 
gott om naturupplevelser, evenemang, shopping, 
gastronomiska upplevelser och massor av 
aktiviteter. Magasinet trycktes i 55 000 ex och 
delades ut till hushåll i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg 
och Mariestad. Det finns tillgängligt på Skövde 
Turistbyrå och i utvalda butiker i Skövde. 

Från sla.se 31 maj 2016. ”Magasin skall lyfta turismen”.
”Jarl Karlsson, Karlsborgs turism AB, Mats Olsson, Next Skövde, Jes-
sica Bergstrand, Next Skövde och Charlotte Jernbom, Tibro kommun, 
med det nya Skaraborgsmagasinet.” 
Foto: Thomas Hagström
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HANDEL
Årets stadskärna:
Projektet Årets Stadskärna ägs av Next Skövde 
och drivs i samverkan med Skövde Cityförening. 
Arbetet är i full gång och ett flertal workshops 
har utförts. Vi kommer att söka till år 2019 och 
många aktörer, både privata och kommunala, 
engagerar sig. Däribland kan nämnas Skövde 
fastighetsägare, kyrkan och kulturförvaltningen. 
Även de ungas perspektiv är viktigt i processen och 
både ungdomsforum och högskolan är delaktiga i 
projektet.

Samverkan mellan skola och handel:
Next Skövde samverkar på olika sätt med 
handelsprogrammen på gymnasiet och har deltagit 
i projekt med syfte att förbättra kommunikation 
mellan näringsliv och skola. Projektet ”Scrutiny” är 
ett av dem och något som uppskattas av både elever 
och lärare.
Next Skövde delar i år för andra gången ut ett 
handelsstipendium till elever som utmärkt sig under 
utbildningen. 

Gemensam marknadsföring:
Den gemensamma marknadskampanjen 
”Shopping med mera…” som löper i TV4 under 
hela året har säkrats finansieringsmässigt även 
för nästkommande år hos handelsområdena City, 
Commerce och Elins Esplanad. Stallsiken var med 
under förra årets gemensamma julkampanj men då 
deras förening är upplöst saknade de ekonomi för 
årets satsning. 
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MÖTEN
Ambassadörsnätverket växer
Det relativt nystartade ambassadörsnätverket ökar 
och intresset är stort att vara med och bidra till att 
stärka Skövde som mötesstad. I dag består nätverket 
av 33 personer. Tipsa oss gärna om potentiella 
lokala värdar som rör sig i sammanhang där det 
finns möjligheter att erbjuda Skövde som plats för 
nästa möte.

Landsbygdsriksdagen 2018
Vi har under året arbetat med att värva 
Landsbygdsriksdagen 2018 till Skövde. Nu står det 
klart att vi inte lyckades med detta denna gång 
eftersom man valde Örnsköldsvik som värdstad. Vi 
kommer dock att ta nya tag inför 2019. 

Aktuella projekt
• Next Skövde finns med i arbetsgruppen för 

SKL Kulturkonferens som Skövde kommun 
arrangerar i samarbete med Sveriges kommuner 
och landsting i oktober. 

• Vi stöttar arbetet med Swedish Game 
Awards som är en av norra Europas största 
spelutvecklingstävlingar med mer än hundra 
bidrag av runt ett halvt tusen spelstudenter 
runtom i Sverige. Det är första gången den 
arrangeras utanför Stockholm. 

• Vi deltar i arbetsgruppen för Sweden Game 
Conference som arrangeras 20-23 oktober med 
över 1000 besökare i 4 dagar. Expo, e-sport, open 
game jam, cosplay, matchmaking, Saga awards 
ceremony med mera. 

• Vi har i samarbete med lokala värden Ulla-
Britt Hagström lämnat bud på att stå värd för 
Motormännens årskongress 2017.

MATS OLSSON
VD, Next Skövde

En riktigt  
glad sommar!


