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OMVÄRLD
Shoppingturismen ökar stort i Sverige
Fler och fler använder shopping som en reseanledning – i Sverige ökade 
shoppingturismen med 8,7% under 2015, enligt Svensk Handel. Svensk Handel har 
presenterat sin Shoppingturismrapport och den visar att främst de utländska turisterna 
shoppar allt mer.  Handeln har stora möjligheter att bättre ta tillvara den möjlighet som 
utländska besökare innebär. En utländsk besökare lägger nästan halva sin reskassa i 
handeln. Läs mer på www.svenskhandel.se 

Pokemon Go-trenden tar nya vägar
• Researrangören Vings erbjuder Pokémon-Go som aktivitet på sina resorter. Anställd leder aktiviteten där 

deltagarna använder sina egna mobiler. 

• MTR Express kör från måndag till torsdag varje vecka ett biltåg i form av lok med vagnar längs centrala 
Stockholms gator, som en del av sin marknadsföring. Pokémonspelare kan gratis hoppa på vid olika stopp 
och tåget kommer att köra till platser som är intressanta för spelarna, som till exempel Pokéstops och 
Pokégym. 

• Staden Basel har skapat en reklamvideo kallad ”Pokémon-Go – The Revenge”. I videon springer fyra 
personer utklädda till Pikachus runt i staden och kastar enorma pokébollar på turister. Videon leder 
tittarna till Basels hemsida, där man kan hitta info om stadens Pokéstops, en lokal Pokémon-Go-festival 
samt stadens bästa Pokémon-cupcakes.
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HEMMAPLAN
Revidering av treårig affärsplan
Oktober har varit en intensiv tid vad gäller bolagets 
långsiktiga strategiarbete. Vid ett nyligen genomfört 
styrelseinternat så arbetade Vd och styrelse igenom 
och reviderade den treåriga affärsplan som antogs i 
fjol.

Gemensam Koncerndag i Skövde stadshus ab
I slutet av september genomfördes en gemensam 
koncerndag för Skövde Stadshus AB. Det var Next 
Skövdes tur att tillsammans med Räddningstjänsten 
och Flygplatsbolaget stå värd för aktiviteten. Vi fick 
här ett bra tillfälle att presentera vår verksamhet 
för både politik, tjänstemän och medarbetare i 
koncernen.

Studenterna på Högskolan i Skövde fick uppleva 
Skaraborg
Next Skövde har tillsammans med Högskolan, 
Studentkåren och Skaraborg Invest tagit ett initiativ 
som syftar till att få våra studenter att trivas än mer 
under sin studietid och med mål att fler skall stanna 
kvar i området efteråt. I all enkelhet handlar det 
om att göra som Västgöta Bengtsson en gång gjorde 
då han reste runt med nya rekryter och berättade 
om Skaraborg. När de nya studenterna anländer 
så erbjuder vi dem därför möjlighet att åka med 
på arrangerade bussturer höst som vår där de får 
upptäcka och bekanta sig med olika smultronställen 
i vårt område som de därefter kan återbesöka på 
egen hand. Som ett komplement till resan ”Upplev 
Skaraborg” så arrangeras  även bussresan ”Stanna i 
Skaraborg. Denna kommer att genomföras för första 
gången i slutet av november och riktar sig till elever 
som är inne på utbildningens näst sista termin. På 
denna resa så besöker vi några av regionens största 
potentiella arbetsgivare. Det blir ett tillfälle att 
knyta kontakter och eventuellt fånga upp potentiella 
ämnen för examens jobb mm.
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EVENEMANG
Diggiloo
För andra året i rad fick Skövde besök av 
Diggilooturnén som arrangerades i Boulonger den 
12 augusti. Tyvärr hade vi detta år otur med vädret 
vilket medförde ett något mindre antal besökare till 
evenemanget. Total publiksiffra 4 600 personer.

Matfestivalen firade 27 år
När vi summerar intrycken från den 27:e upplagan 
av matfestivalen i Skövde så är känslan mycket 
bra, vilken folkfest det blev. Visst hade vi tur att 
pricka två av sommarens absolut bästa dagar 
vilket naturligtvis bidrog till att Skövdeborna 
gick man ur huse för att umgås i kyrkparken. 
För det gjorde de verkligen. Totalt serverades det 
65 000 portioner mat under festivalen vilket är 
en mycket stark siffra som de senaste åtta åren 
bara slagits av fjolåret då det serverades dryga 67 
000 portioner. Som arrangör blir man dessutom 
mycket glad då polisen redovisade att inte en enda 
minderårig omhändertagits under helgen. Jag vill 
rikta en stor eloge till polis, socialtjänst och alla 
frivilliga nattvandrare som alla bidrar till att göra 
matfestivalen i Skövde till ett tryggt evenemang för 
alla.

Sweden Outdoor Festival
SM i utomhusmatlagning, friluftsaktiviteter och 
folkfest. Den första Sweden Outdoor Festival som 
arrangerades i Skövde den 17 och 18 september 
blev en verklig succé. Nu spänns bågen för att göra 
festivalen både till en årlig tradition. Vi hade som 
mål att få 2 000 besökare och det kom runt 5 000. 
Med det resultatet var det ett snabbt och enkelt 
beslut att det blir en uppföljning nästa år och nu 
sätts målen ännu högre. Sweden Outdoor Festival 
ska bli en årlig tradition som fortsätter att locka 
besökare. Det tar tre år att bygga ett riktigt bra 

evenemang, men nu har vi fått en flygande start. 
Det finns fortfarande detaljer att förbättra, vi vill 
ha både fler utställare och fler aktörer på plats så 
att konceptet utökas för varje år. Billingen är en 
perfekt arena för detta. Evenemanget fyller en lucka 
i vårt utbud och uppenbarligen tycker besökarna 
det också. Naturturism är en starkt växande trend 
i världen och med Billingen kan Skövde här ta en 
tätposition.
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BESÖKSNÄRING
Strykande åtgång för Skaraborgsmagasinet på 
Landvetter flygplats
Det för Skaraborgs femton kommuner gemensamma 
magasinet ”Upplev Skaraborg” har under sommaren 
funnits på Landvetter flygplats. Där har det haft en 
strykande åtgång och de två pall som fraktades ner 
har fått fyllas på. Det är tydligt att vår region mellan 
Vänern och Vättern uppfattas som intressant för 
många. 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.. Med Skaraborgsmagasinet i handen ska 
besökaren hitta sitt alldeles egna smultronställe i 
Skaraborg.

Västgötaturen
Vi håller för närvarande på att summera resultatet 
från året sommarkampanj. Västgötaturen – ett 
fantastiskt familjeäventyr i fem delar. Detta är 
ett 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 vill vi kunna locka 
ännu fler svenska och norska barnfamiljer till 
Skaraborg sommartid. Den gemensamma strategin 
är att sätta de stora profilbärarna i skyltfönstret 
men att det samtidigt gynnar även de mindre 
besöksmålen och skapar inkomster även till övrig 
besöksnäring i regionen. Vid vårt utvärderingsmöte 
fanns en samsyn och en vilja att fortsätta det 
gemensamma arbetet. Vi går nu in i en process för 
att ytterligare förbättra och förstärka konceptet till 
nästa säsong.

 
Kulturväg Skaraborg
Kulturväg Skaraborg är ett samarbete mellan 
Falköping, Skara och Skövde. Den sträcker sig 
från Karleby genom Vallebygden till Tidan. 
Förbi fornlämningar och klosterruiner, passerar 
Hornborgasjön med sitt rika fågelliv, vidare genom 
Vallebygden, förbi vackra dalar och storslagna 
bergsbranter och slutar i Tidan där du kan 
uppleva allt från loppisar till fornlämningar. Den 
innehåller i dagsläget hela 44 intressepunkter och 
12 stycken olika leder. För att se hela utbudet så 
går du in på www.kulturvag.nu En ansökan har 
lämnats in till trafikverket om att sträckan officiellt 
skall bli klassad som turistväg och få en brunvit 
skyltning. Tanken är att detta skall bli klart till nästa 
sommarsäsong. Välkommen du också att upptäcka 
våra smultronställen!

Ökade resurser till samarbetet runt 
Hornborgasjön
Leader har beviljat stöd med 1,2 miljoner kronor 
till ett utvecklingsprojekt för Hornborgasjön. 
Bakom projektet står Falköping, Skara och Skövde 
kommuner. Syftet med projektet är att utveckla 
aktiviteter året om. När tranorna anländer besöks 
sjön av ca 150 000 besökare och på övriga tiden av 
året lockar sjön ytterligare 100 000 gäster. Den korta 
säsongen på våren är en utmaning för företagen 
då det gäller att kunna satsa på andra säsonger 
samt ha ett produktutbud för att kunna leva på sin 
verksamhet året runt.
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HANDEL
Årets stadskärna:
Projektet Årets Stadskärna går nu in i en ny fas. 
Det beskrivs bäst som ett samverkansprojekt 
mellan Näringslivsenheten, Next Skövde samt 
Cityföreningen. Framåt kommer det operativt att 
projektledas av näringslivschefen Erik Prestgaard. 
Vi kommer att söka till år 2019 och många aktörer, 
både privata och kommunala, engagerar sig. 
Däribland kan nämnas Skövde fastighetsägare, 
kyrkan och kulturen. Även de ungas perspektiv är 
viktigt i processen och både ungdomsforum och 
högskolan är delaktiga i projektet.

Stad i Ljus
I samband med första advent då det traditionella 
julfirandet i centrum äger rum kommer 
evenemanget Stad i ljus att arrangeras på nytt. 
Evenemanget är ett samarbete mellan Next Skövde, 
Cityföreningen, Skövde Kommun, Svenska Kyrkan 
och Fastighetsägarna. Vi kommer att koncentrera 
aktiviteterna till de centrala delarna av staden.

Gemensam marknadsföring:
Den gemensamma marknadskampanjen 
”Shopping med mera…” rullar som tv-reklam 
året ut och även nästa års finansiering har 
säkrats hos handelsområdena City, Commerce 
och Elins esplanad. Stallsiken deltog i förra årets 
gemensamma julkampanj men då deras förening är 
upplöst har de ej möjlighet att delta i årets satsning. 
Nästa steg blir att titta på övriga handelsområden 
såsom resten av Norrmalm och Mariesjö.
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MÖTEN
Sweden Game Conference / Festival
Next Skövde är en av samverkansparterna då 
Sweden Game Arena arrangerades först den 
internationella konferensen Sweden Game 
Conference den 20-21 oktober samt därefter den 
öppna spelfestivalen Sweden Game Festival den 22-
23 oktober.

Stor kulturkonferens i Skövde
Next Skövde har funnits med i arbetsgruppen 
för SKL Kulturkonferens som Skövde kommun 
arrangerade i samarbete med Sveriges kommuner 
och landsting i oktober.

Skaraborgsdagen 2017
Next Skövde har fått uppdrag av 
kommunalförbundet att utveckla och utföra 
konferensen Skaraborgsdagen som för första 
gången skall arrangeras i januari 2017.

MATS OLSSON
VD, Next Skövde

Följ oss gärna på 
Facebook och  
Instragram!


