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OMVÄRLD

Fortsatt ökning av turismen 2016
Turismen fortsätter att öka i Sverige, men ökningen är något 
svagare än tidigare år. Totalt blev det närmare 62 miljoner 
övernattningar 2016, en ökning med 3 procent jämfört med 
fjolåret. 75 procent eller drygt 46 miljoner övernattningar 
gjordes av svenska besökare. Av de utländska gästnätterna 
som uppgick till 15,7 miljoner låg norrmännen i topp med 3,4 
miljoner övernattningar. Detta enligt Tillväxtverkets rapport.

Liseberg är störst i Sverige på Instagram
Instagram har blivit ett viktigt verktyg för att mäta 
turistströmmar och anpassa sin verksamhet efter nya 
målgrupper. Liseberg vinner överlägset när antalet 
hashtaggar räknas. Online-resebyrån Travelbird har gått 
igenom vilka turistdestinationer i Sverige och världen som 
folk refererar mest till i sina Instagraminlägg. Liseberg är i 
särklass störst i Sverige med 218 095 hashtaggar mot tvåan 
Gröna Lunds 125 623. Vasamuseet är femma, Kolmården 
kvalar in på åttonde plats medan Furuviksparken hamnar tia.

HEMMAPLAN

Nya ägardirektiv till bolaget
Tidigare i vår beslutade Skövde kommunfullmäktige om 
nya ägardirektiv för Next Skövde Destinationsutveckling AB. 
Bolaget pekas ut som kommunens viktigaste redskap för att 
koordinera och positionera Skövde som destination. Next 
Skövde ska driva och utveckla besöksnäringen så att den 
ökar mer än i riket. Bolaget ska också verka för att utveckla 
Skövdes attraktionskraft. 
Det är positivt för bolaget att de stärker vår position gällande 
marknadsföring av Skövde som destination, vi får också ett 
tydligare uppdrag att attrahera och utveckla evenemang 
och möten och att utveckla aktiviteter i staden som stärker 
Skövdes varumärke.

Mer i detalj innebär uppdraget till Next Skövde bland annat 
att:
• ansvara för marknadsföringen av Skövdes besöksmål 

och bidra till dess utveckling
• ansvara för att attrahera och utveckla evenemang och 

möten. Bolaget har ett koordineringsansvar och arbetet 
sker i nära samarbete med angränsande organisationer

• ansvara för utveckling av aktiviteter i staden och driva 
arbetet med att skapa och utveckla event som stärker 
Skövdes varumärke

• vara drivande i samverkan med övriga kommuner och 
destinationer i Skaraborg samt med regionala och 
nationella myndigheter och organisationer
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Verksamheten följer plan
Vid avstämning av verksamheten så här inför sommaren 
kan jag konstatera att vi i stort följer det som är fastlagt i vår 
verksamhetsplan för året. Även budgetmässigt så ligger vi i 
linje med det som är beslutat.

Personalförändringar 
Två förändringar har skett bland personalen på Next Skövde. 

Daniel Rapp har slutat sin tjänst som affärsområdesansvarig 
för handel i samband med att ansvaret för handelsutveckling 
överförs till Skövde kommuns näringslivsenhet. 

Avtalet med Henrik Berggren som evenemangsansvarig, via 
hans bolag HBP AB, har löpt ut. Den 1 september tillträder 
istället Micael Worbin tjänsten som evenemangsansvarig 
på Next Skövde. Micael är 50 år gammal, bosatt i Skövde 
med fru och två vuxna barn. Han har en mycket bred 
arbetslivserfarenhet som gör honom väl lämpad till 
tjänsten och därtill en personlighet och eget driv som gör 
att vi tror stenhårt på honom i denna roll. Bland annat 
har han arbetat 15 år på en av Sveriges största hotell- och 
konferensanläggningar, Hotell Tylösand, varav 5 år som 
konferensansvarig samt 5 år som hotelldirektör.

Nya lokaler
Next Skövde kommer att byta lokaler och flytta in i regionens 
hus vid resecentrum när det är färdigställt hösten 2018. 
Idag sitter vi lokaliserade på två platser och det blir stora 
samordningsvinster med att flytta samman till ett ställe.

EVENEMANG

Junikalaset blev en succé 
Junikalaset som gick av stapeln 2-3 juni i Skövde blev en 
succé med god tillströmning av besökare under de två 
dagarna. Antalet besökare uppskattas till 3500 personer och 
restaurangerna har de två dagarna serverat ett par tusen 
portioner mat.
På fredagskvällen gästades Junikalaset av David Lindgren 
som bjöd på en fartfylld scenshow med dansare och 
band. Senare på kvällen ställde sig Thomas Di Leva på 
scenen på Hertig Johans torg. Båda kvällarna dukade sex 
av stadens krögare upp med streetfood-tema i mattält 
på torget. Alla deltagande restauranger var mycket nöjda 
med arrangemanget. Lördagen bjöd på familjetema på 
torget med minidisco, Balthazars Nearly Dangerous Show, 
trollkarlen Adin Barlov och talangjakten Citys småstjärnor. 
Även cykelns dag genomfördes. På lördagskvällen blev det 
allsång med Lotta Engberg.
Skövde behöver en försommarfest och vi är nöjda över att 
evenemanget mottagits så positivt. Nu hoppas vi på en 
fortsättning nästa år, vi har en bra grund att bygga vidare på.
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Sommarkonsert med Jill Johnson
Den 6 augusti kommer Sveriges countrydrottning Jill 
Johnson till Skövde och Boulogner. Det är en av bara tio 
spelningar som hon gör i hela landet under 2017. Konserten 
arrangeras av Krall Event med Next Skövde som lokal 
samarbetspartner. 
Vi är glada att kunna fortsätta Skövdes fina tradition med 
stora sommarkonserter. Det ska finnas minst en musikalisk 
höjdpunkt i staden varje sommar.

Matfestivalen Skövde
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 krogar 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!

Besök av den Beridna Högvakten
Den 9:e september får Skövde besök av den Beridna 
Högvakten med musikkår som kommer att paradera genom 
staden och därefter genomföra en konsert i kyrkan.

Sweden Outdoor Festival 
Premiäråret för friluftsfestivalen Sweden Outdoor Festival 
Skövde blev en succé. Runt 5 000 besökare samlades på 
Billingen i Skövde för att bland annat få se det första SM i 
utomhusmatlagning avgöras. Därför blir det en uppföljning 
den 16-17 september i år med en större festival och många 
nyheter. Till exempel kommer det att finnas en matmarknad 
där besökaren kan köpa de råvaror som används i SM i 
utomhusmatlagning.
 
Next Skövde arrangerar festivalen i samarbete med 
Billingens Fritidsområde EF, Lokalproducerat i Väst, Skövde 
kommun och Turistrådet Västsverige. Festivalen har också 
knutit fyra huvudsamarbetspartners till sig och de är 
Lindströms Bil, First Hotel Billingehus, Tibro Skog & Trädgård 
samt Försvarsmakten.

När det gäller SM i utomhusmatlagning har vi knutit till oss 
stjärnkocken Carina Brydling som ordförande. Det kommer 
även att bli en kvaltävling i Skellefteå den 2 september där 
två lag går direkt vidare till finalen i Skövde.
 
Matlagning utomhus är bara ett av alla arrangemang på 
Sweden Outdoor Festival. Föreningar och företag står för 
prova-på-aktiviteter, föreläsningar, tävlingar, utställningar 
och upplevelser på berget. En av höjdpunkterna blir när 
landslaget i Timbersports kommer och visar sin skicklighet 
med både yxa och motorsåg.

Genom ett samarbete med Västergötlands 
Parasportsförbund kan besökarna prova på t.ex. 
elektronskytte. Vi arrangerar även en ungdomscamp ihop 
med parasportsförbundet och Axevalla folkhögskolan. 

Årets upplaga av Sweden Outdoor Festival Skövde blir 
avsevärt större än föregångaren, men det är ändå bara 
början. Boka redan nu in helgen 16-17 september!

http://www.vastsverige.com/skovde/matfestivalen
http://www.vastsverige.com/skovde/billingen/billingen-barmark/sweden-outdoor-festival/
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BESÖKSNÄRING
Invigning Kulturväg Skaraborg
Genom Skövde, Skara och Falköpings kommuner ringlar 
sig sju mil väg förbi en mängd sevärdheter och platser med 
unik kulturhistoria. Detta kan nu upplevas när du åker 
utmed Kulturväg Skaraborg som är namnet på den brun/vita 
turistväg som har skyltats upp.
Turistvägen sträcker sig ifrån Karleby, förbi fornlämningar 
och klosterruiner, passerar Hornborgasjön med sitt rika 
fågelliv, vidare förbi Varnhem och upp genom Vallebygden, 
förbi vackra dalar och storslagna bergsbranter och 
slutar i Tidan där du kan uppleva allt ifrån loppisar till 
fornlämningar.

Digitala upplevelser i Kung Ranes glömda rike – 
nya dimensioner av Askeberga skeppssättning
Enligt Dick Harrison, välkänd professor inom historia, är 
Askeberga utanför Tidan en spännande plats - till och med 
en av landets mest fascinerande gåtor.
Nu har Jordbruksverket gett klartecken för uppstart av 
Leaderprojektet som ska utveckla Tidanbygdens potential 
som besöksmål med historisk och kulturhistorisk karaktär. 
Tidigare har markskanningar gjorts för att ta reda på vad 
som döljer sig under jorden. Inom projektet som nu drar 
igång hoppas man på att kunna borra fram jordprover på de 
platser som verkar mest spännande.
Projektet drivs i ett tätt samarbete mellan Tidanbygdens 
hembygdsförening, Next Skövde destinationsutveckling 
AB och Högskolan i Skövde. Förutom Askeberga ingår även 
undersökningar av Kung Ranes hög som ligger i Flistad några 
kilometer från Askeberga. I trakten runt Tidan och sjön Östen 
finns det mycket som tyder på att det har varit en betydande 
och rik bygd.

Skövde får ställplats för husbilar i sommar
I sommar kommer Skövde kunna erbjuda besökare tillfälliga 
ställplatser för husbilar i centralt läge. Det är parkeringen 
på Helenaskolan som tillfälligt görs om till ställplats. Att 
semestra med husbil är en starkt växande trend i samhället 
och det känns bra att även Skövde skall kunna ta emot dessa 
besökare. 

Västgötaturen
Vi är glada för att vår gemensamma sommarkampanj rullar 
vidare även detta år. Projektet är en samverkan mellan 
skaraborgs fem största destinationer och Turistrådet 
Västsverige. Läs mer om samarbetet på www.vastsverige.
com/vastgotaturen . Att våga sätta de stora profilbärarna 
i skyltfönstret gynnar även de mindre besöksmålen och 
skapar inkomster även till övrig besöksnäring i regionen.

Magasin Skövde
I början av maj distribuerades för sjätte gången vårt Magasin 
Skövde 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 även tillgängligt på Skövde Turistbyrå och i utvalda 
butiker i Skövde.  

https://www.kulturvag.nu/sv/kulturvag-skaraborg/226631/Information
http://www.vastsverige.com/vastgotaturen/
http://www.vastsverige.com/vastgotaturen/
https://issuu.com/nextskovde/docs/magasin_skovde-sommar-2017-webb
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MATS OLSSON

VD, Next Skövde

Du följer väl Next Skövde
på Instagram

och Facebook?

Trevlig sommar!

http://www.instagram.com/nextskovde/
http://facebook.com/nextskovde

